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Kultura pokoju
Br. Bill Firman, FSC

Wstęp
Kiedy zaproponowano mi 
podjęcie tematu ‘Kultura pokoju’, 
z zainteresowaniem przyjęłam tę 
propozycję. Jednak w kontekście 
rzeczywistości, z którą spotykamy 
się w Południowym Sudanie, można 
dostrzec pewien rodzaj sarkazmu w 
zestawieniu tych dwóch słów, czyli - 
kultura i pokój, gdyż w istocie stanowią 
one zaprzeczenie tego, z czym obecnie 
mamy do czynienia w tym kraju. W 
Południowym Sudanie mieszkam 
od 2009 roku, a więc wystarczająco 
długo, aby przyjrzeć się bliżej tutejszej 
rzeczywistości i dokonać oceny 
sytuacji, z którą tu się spotykamy. 
Przede wszystkim na własne oczy 
mogłam zobaczyć to przechodzenie 
ze stanu  ‘radosnego optymizmu’, jaki 
był udziałem obywateli Południowego 
Sudanu opowiadającymi się za 
niepodległością kraju w czasie 
powszechnego głosowania w 2011 
roku, do stanu rzeczywistości 
przesiąkniętej przemocą, gdzie ludzie 
doświadczają niepewności jutra, 
gdzie gospodarka jest w ruinie, a ludzi 
głodujących można spotkać niemalże 
na każdym kroku. Był to dla mnie 
przełomowy moment, od którego 
zaczęłam się przyglądać sytuacji, 
kiedy rządzący krajem zaczynają 
nadużywać swojej władzy z korzyścią 
dla samych siebie, najbliższej rodziny, 
ich bliższych i dalszych krewnych, 
wreszcie ich grupy etnicznej i kiedy 
w końcu dochodzi do nieludzkiego 
traktowania tych, którzy są  z poza tej 
“rządzącej kasty”. Jacob Lagu - jeden 
z lokalnych pisarzy, przestrzegał, 
że przemoc wiedzie nieuchronnie 
do  polaryzacji społeczeństwa w 
Południowym Sudanie - 

“Wojna to brudny interes, który prowadzi do 
totalnej degradacji nas wszystkich, pomniejsza 
nasze człowieczeństwo, zwłaszcza kiedy zaczynamy 
traktować naszych przeciwników w nieludzki sposób. 
Każda z przeciwstawnych stron jest pewna swoich 
racji, czyli tego, że padła ofiarą niesprawiedliwości. 
Każda ze zwaśnionych stron wierzy głęboko, że 
ci po drugiej stronie są bezkarnymi agresorami. 
Istnieje niebezpieczeństwo, że przynależenie do 
odrębnych plemion może sprzyjać pogłębianiu 
podziałów społecznych. A więc samo bycie członkiem 
innego plemienia może sprawić, że poszczególne 
jednostki są karane za samą przynależność do danej 
wspólnoty. Powoduje to zaostrzenie podziału na ‘my’ 
i ‘oni’ i prowadzi do tragicznej katastrofy w postaci 
wymierzania zbiorowej kary względem wszystkich bez 
wyjątku, nawet jeśli wśród nich znalazłyby się osoby 
nie mające nic wspólnego z danym konfliktem”. 

Kiedy przyjrzymy się historii poszczególnych narodów 
i temu, z czym obecnie mamy do czynienia na świecie, to 
niestety musimy przyznać rację cytowanemu powyżej 
autorowi. Dlatego zapraszam do refleksji na temat sytuacji 
w Południowym Sudanie i w wielu innych zakątkach 
dzisiejszego świata, gdzie toczą się wojny. Celem tej 
refleksji jest zachęta, abyśmy budowali w nas i wokół nas 
kulturę pokoju.
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Szukając pokojuPatrz: 
Jak wygląda sytuacja w świecie pod 
względem konfliktów zbrojnych?
Według dziesiątej edycji Globalnego Indeksu Pokoju 
(Global Peace Index) z 2016 roku, czyli wykazu 
najbezpieczniejszych i najniebezpieczniejszych 
krajów, który jest przygotowywany corocznie 
przez australijski Institute of Economics and Peace, 
najbezpieczniejszym krajem w 2016 była Islandia. 
Natomiast najniebezpieczniejsze kraje to Syria, 
Sudan Północny oraz Irak. Indeks opracowywany 
jest na podstawie różnych wskaźników takich jak: 
zagrożenie ze strony przestępczości, dostępu do 
broni, prowadzonych sporów terytorialnych, sytuacji 
politycznej, sąsiedztwa innych krajów itp. Dzięki tym 
danym możemy określić na przestrzeni lat kierunek 
zmian dotyczących bezpieczeństwa, na przykład to, 
że od II wojny światowej nie było tylu emigrantów i 
wysiedlonych co w 2015 roku, bo aż 57 milionów. 
Od 2008 roku liczba ofiar konfliktów zbrojnych 
wzrosła pięciokrotnie. Blisko trzykrotnie  wzrosła 
liczba zamachów terrorystycznych. Coraz bardziej 
niespokojnie robi się pod tym względem w Europie 
Zachodniej. Reszta świata poza Bliskim Wschodem, w 
porównaniu z rankingiem z 2015 roku wypada mimo 
wszystko nieco lepiej, gdyż sytuacja pod tym względem 
w 81 krajach uległa poprawie, natomiast w 79 krajach 
pogorszeniu. Tak więc widzimy, że sprawa globalnego 
pokoju jest  niezwykle złożona.

Wzrost terroryzmu
Chociaż Bliski Wschód i Afryka stanowią zaledwie 
jedną szóstą obszaru naszego globu, to koncentracja 

ofiar śmiertelnych w wyniku konfliktów 
zbrojnych na tym niezbyt rozległym 
terenie jest ogromna. W rzeczywistości 
wraz z zakończeniem wojny domowej w 
Kolumbii w 2016 roku, półkula zachodnia 
obejmująca obszar obu Ameryk  jest wolna 
od jakiegoś poważniejszego konfliktu 
zbrojnego. Aczkolwiek rozprzestrzenianie 
się terroryzmu w wielu krajach oraz 
stosowanie takich barbarzyńskich metod 
walki z przeciwnikiem, jak obcinanie głów 
swoim ofiarom, jest zjawiskiem wręcz 
zatrważającym.
Pokój jest możliwy
Osiągnięcie światowego pokoju może 
wydawać się celem zbyt trudnym do 
zrealizowania, jednak wiemy z historii, 
tej bardziej odległej oraz tej sięgającej 
dzisiejszych czasów, że w niektórych częściach 
świata niejednokrotnie zwaśnionym stronom 
jakoś udawało się dochodzić do porozumienia. 
Można w tym miejscu posłużyć się szeregiem 
przykładów. Zacznijmy od Włoch. Rzym 
został ogłoszony stolicą Włoch dopiero w 
1871 roku i był to ostatni akord procesu 
zjednoczeniowego we Włoszech. Przedtem 
ten obszar był podzielony na niezależne i 
wojujące ze sobą państwa. Z kolei w Ameryce 
Północnej mieliśmy wojnę domową, a 
problem niewolnictwa czarnoskórej ludności 
wydawał się być nie do pokonania. Przez 
Francję w latach 1789-1795 przetoczyła się 
krwawa rewolucja, w czasie której prosty 
lud był podburzany przeciwko arystokracji. 
W Afryce Południowej panował apartheid, 
który oznaczał segregację rasową : białych, 
czarnych i kolorowych. Dopiero w latach 90-
tych XX wieku przy nieocenionym udziale 
Nelsona Mandeli w Republice Południowej 
Afryki zniesiono podziały rasowe. Również 
pokój między protestantami a katolikami 
w Irlandii Północnej wydawał się być 
niemożliwy do osiągnięcia. Podobnie 
Berlin był przez kilkadziesiąt lat symbolem 
Europy przedzielonej po II Wojnie 
Światowej tzw. „żelazną kurtyną”. Jednak po 
kilkudziesięciu latach panowania reżimu 
komunistycznego w Europie Środkowo-
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Wschodniej ta symboliczna kurtyna zwana inaczej 
„murem berlińskim” przestała istnieć. Można by tu 
oczywiście przytoczyć wiele innych tym podobnych 
przykładów. Oczywiście te mroczne karty w historii 
świata nie zniknęły bez śladu. One pozostawiły po 
sobie rany, które są niestety rozdrapywane wciąż 
na nowo przez te środowiska, którym zależy na 
wywróceniu Bożego ładu i harmonii w dzisiejszym 
świecie.  Południowy Sudan dopiero niedawno 
pojawił się pod tą nową nazwą na mapie świata. 
Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, że jest to 
jeden z najuboższych krajów świata, gdzie poziom 
wykształcenia ludności i opieki zdrowotnej są 
żenująco niskie. Jednak nie należy zapominać 

o tym, przez jakże straszliwe doświadczenia 
musiał przejść ten naród. To były długie lata 
konfliktów zbrojnych oraz podziałów. Skoro więc 
inne kraje uprzednio pogrążone w konfliktach i 
etnicznych podziałach mogły powstać na nowo, 
to dlaczegóżby nie mogło to się stać w przypadku 
Południowego Sudanu? Nadzieja w tym narodzie 
nigdy nie została pokonana, dlatego mógł się on 
odrodzić na nowo. Przede wszystkim ta nadzieja 
skierowana jest ku następnemu pokoleniu 
obywateli tego przepięknego zakątka świata, 
któremu należy zapewnić zdecydowanie lepsze niż 
dotychczas standardy życia i edukacji.

Chrześcijańska tradycja budowania pokojuOceniaj: 
Istnieje wiele teorii odnośnie sposobu budowania 
pokoju w świecie. Niektóre z nich są bardzo 
kontrowersyjne,  a zarazem antychrześcijańskie. 
Do najbardziej znanych zwolenników tych teorii 
należy nieżyjący już amerykańsko-brytyjski 
pisarz Christopher Hitchens, który zmarł na raka 
w 2011 roku. Otóż według jego teorii zarówno 
judaizm, jak i chrześcijaństwo wyrastają z tekstów 
zakorzenionych w przemocy. Temu podobni 
autorzy na potwierdzenie swych przemyśleń 
zwykli cytować między innymi rozdział 7 z 
Księgi Powtórzonego Prawa przypisując Bogu 
wydanie polecenia, aby dokonać ludobójstwa w 
stosunku do ludności zamieszkującej Kanaan. 
Innym teksem biblijnym zaczerpniętym z Nowego 
Testamentu, którym często się posługują, jest 
Księga Apokalipsy opisująca użycie przemocy w 
stosunku do nieprzyjaciół Boga oraz Mesjasza 
Bożego. Aczkolwiek zastanawiając się nad słowami 
Jezusa: 

„Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na 
ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale 
miecz……” (Mt 10,34), może w nas co najmniej 
przez chwilę wzbudzić się pewien rodzaj 
dezorientacji lub niepewności odnośnie znaczenia 
tych słów. Jednakże w 5 rozdziale Ewangelii św. 
Mateusza (Mt 5,9) czytamy: “„Błogosławieni, 
którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą 
nazwani synami Bożymi”. 
Na pierwszy rzut oka te dwa cytaty są zupełnie 
sprzeczne ze sobą. Dlaczego tak?....., ponieważ 
wierność Słowu Bożemu wymaga od nas szukania 
wyjaśnienia, komentarza dotyczącego danego, 
nierzadko niezrozumiałego dla nas tekstu, ale 
też postrzegania wszystkich fragmentów Pisma 
Świętego jako jednej całości. Przede wszystkim 
należy pamiętać, że ta święta Księga została 
napisana pod natchnieniem Ducha Świętego, 
dlatego czytając Słowo Boże należy prosić o Jego 
światło we właściwym zrozumieniu tego, co Pan 
Bóg chce nam powiedzieć. A nade wszystko mówi 
nam, że naszym wzorem do naśladowania jest sam 
Jezus Chrystus, Jego życie i nauczanie. Zachętą do 
takiego postępowania jest Boża obietnica, że On 
zawsze będzie z nami. „Nie lękaj się, bo Ja jestem 
z tobą; nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem. 
Umacniam cię, a także wspomagam, podtrzymuję 
cię moją prawicą sprawiedliwą” ( Iz 41,10). Ostatnie 
słowa, które pozostawił Jezus apostołom  przed 
swoim wniebowstąpieniem to: „…..A oto Ja jestem z 
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 
Natomiast przez swoją męką Jezus powiedział: 
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w 



4

Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest 
mieszkań wiele…... J(14,1-2).
Aby móc osiągnąć pokój, trzeba dążyć do 
sprawiedliwości – tak czytamy w psalmie 85: 
„Ucałują się sprawiedliwość i pokój”. Nie należy 
jednak zapominać o tym, że trudno będzie 
zaprowadzić i utrzymać pokój w danej społeczności 
dopóty, dopóki prawa pokrzywdzonych członków 
danego środowiska nie zostaną w odpowiedni 
sposób potraktowane i krzywdy naprawione.
Już od zarania dziejów istnieje wiele poglądów, 
idei, przekonań odnośnie sposobów dojścia do 
pokoju w świecie. Na przykład Tertulian – łaciński 
teolog z III wieku pochodzący z Afryki Północnej 
uważał, że chrześcijanie powinni w sposób 
dosłowny naśladować Chrystusa poprzez nie 
stosowanie jakichkolwiek form przemocy, nawet 
wobec wrogów, czyli w obronie własnej przed 
prześladowaniem i agresją. Według niego nie 
powinno się też służyć w wojsku i w policji. Idea 
ta jednak upadła, kiedy Cesarstwo Rzymskie stało 
się chrześcijańskie, ale ożyła no nowo, kiedy w 
XVI wieku nastąpiła Reformacja, czyli największy 
w chrześcijaństwie ruch religijny powstały 
w rezultacie buntu przeciw renesansowym 
papieżom, którzy nie dawali dobrego przykładu 
wiernym, a także reakcja na dość dalekie odejście 
społeczności katolickiej od Ewangelii. Na czele 
Reformacji stanęli Luter, Zwingli i Kalwin. Istniała 
również w tym czasie grupa ludzi, którzy nie czuli 
się już katolikami, ale nie chcieli też przystąpić do 
Reformacji. Grupa ta powstała w Szwajcarii – to 
anabaptyści (na nowo chrzcić). Kwestionowali oni 
ważność chrztu niemowląt, żądając ponowienia 
tego aktu od przystępujących do wspólnoty. 
Odwracali się od bogactwa, pychy, rozpusty, 
nierówności między wierzącymi, rozdmuchanego 
ceremoniału, uznali Biblię za jedyny przewodnik 
życia interpretując jej wypowiedzi dosłownie, 
odrzucili rozbudowaną hierarchię kościelną, ale 
też ideę uczestnictwa w jakiejkolwiek formie 
przemocy, między innymi odmawiając służenia w 
wojsku.  Podobnie też uczynili kwakrzy (quakers) 
w Anglii oraz mennonici i amisze w Stanach 
Zjednoczonych. Natomiast zgoła odmienną 
koncepcję w tej kwestii przyjęli św. Augustyn 
oraz św. Tomasz z Akwinu, według których użycie 
siły jest dozwolone tylko wtedy, kiedy sytuacja 
wymaga ukarania agresora i przywrócenia 
pokoju. Nauczanie obu tych świętych zostało 
przyjęte przez Kościół katolicki.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na ruch 
społeczno-polityczny zwany pacyfizmem, który 

zaczął się rozwijać na początku XIX wieku. Ideologia 
pacyfizmu opiera się na potępieniu wszelkich 
wojen (także tych obronnych i narodowo-
wyzwoleńczych) oraz agresji. Jej wyznawcy 
żądają ustanowienia trwałego pokoju pomiędzy 
narodami i dążenia do rozwiązywania konfliktów 
zgodnie z międzynarodowym prawem, takim jak 
np. uchwalona przez zgromadzenie ogólne ONZ w 
Paryżu w dniu 10 grudnia 1948 roku „Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka”. Politycznie pacyfizm 
jest najczęściej wiązany z ruchami lewicowymi, 
głównie tzw. zielonymi. Jednymi z najsłynniejszych 
propagatorów pacyfizmu byli Martin Luther King 
i Mahatma Gandhi. Dziś pacyfizm kojarzy się 
przede wszystkim z ruchem hippisowskim, który 
uaktywnił się w latach 60-tych i 70-tych.
Dla nas chrześcijan, a zwłaszcza dla katolików, 
podstawową sprawą jest życie Ewangelią na co 
dzień, wsłuchiwanie się w głos Kościoła, który 
poprzez Naukę Społeczną wypowiada się w 
różnych kwestiach społecznych, również tych 
odnoszących się do pokoju na świecie, a także 
uważne słuchanie pasterzy Kościoła. Tak więc 
na przykład papież Franciszek, w swoim orędziu 
na 50 Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2017 
roku, przytoczył następujące słowa swojego 
poprzednika Benedykta XVI: „ …na świecie jest 
zbyt wiele przemocy, zbyt wiele niesprawiedliwości, 
a zatem nie da się przezwyciężyć tej sytuacji inaczej, 
jak tylko dając więcej miłości, więcej dobra. Owo 
więcej pochodzi od Boga. Odrzucenie przemocy nie 
jest dla chrześcijan posunięciem czysto taktycznym, 
ale sposobem bycia osoby, postawą człowieka, 
który jest tak bardzo przekonany o miłości Bożej i 
o Jego mocy, że nie boi się walczyć ze złem jedynie 
bronią miłości i prawdy. Miłość nieprzyjaciół jest 
zaczątkiem rewolucji chrześcijańskiej…….., która 
nie polega na kapitulacji w obliczu zła, ale na 
odpowiadaniu na zło dobrem, co pozwala przerwać 
łańcuch niesprawiedliwości”.
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Działaj:  Nasza odpowiedź wobec 
dzisiejszego prawa międzynarodowego

Struktury pokojowego 
społeczeństwa
Przyglądając się poszczególnym krajom 
w dzisiejszym świecie możemy zauważyć, 
że niektóre z nich mają bardziej pokojowe 
nastawienie, inne mniej, a jeszcze inne prowadzą 
niezwykle agresywną politykę wobec swoich 
bliższych i dalszych sąsiadów. Dlaczego tak jest? 
Patrząc przez pryzmat wiary odpowiedź wydaje 
być prosta. Nie żyjemy Ewangelią! Nie staramy 
się pokonać zła siłą dobra! Jednak z punktu 
widzenia świeckiego prawa funkcjonującego 
w poszczególnych krajach odpowiedź jest 
niezmiernie skomplikowana. Oczywiście takie 
próby są nieustannie podejmowane, ale na ile 
one są skuteczne, pokazuje nam rzeczywistość. 
Według takiego prawa stabilny pokój wyrasta 
z respektowania praw człowieka i uznania 
godności każdej osoby. Poniżej zostały 
przedstawione zadania, których wypełnienie 
ma zagwarantować trwały pokój. Jeśli jednak 
choćby jeden z tych warunków nie zostałby 
spełniony, wówczas cały system stałby się 
zagrożony i mógłby się rozsypać jak domek z 
kart. 

W krajach, gdzie występuje bardzo nierówna 
dystrybucja zasobów, czyli zdecydowana mniejszość 
społeczeństwa jest bardzo zamożna, a większość 
jest uboga. W takiej sytuacji też możliwe jest 
osiągnięcie pokoju, ale będzie on raczej niestabilny 
i niezbyt trwały.
Wskaźniki niestabilności państwa to:
• wysoki poziom korupcji  
• cenzura nałożona na społeczeństwo przez 

państwo 
• zabroniona jest wszelka krytyka rządu 
• rząd dyktatorski  
• upadek gospodarki  
• brak respektowania praw człowieka

Pytanie1: 

W jaki osób my, osoby konsekrowane, możemy 
przyczynić się do budowania pokoju w naszych 
środowiskach?
Kiedy przyjechałam do Południowego Sudanu w 
2009 roku, było tam jeszcze dość spokojnie. Teraz 
jest to jeden z najmniej bezpiecznych krajów na 
świecie. Siostra Veronica Rackova, SSpS została 
śmiertelnie postrzelona w maju 2016 roku. 
Inne osoby zakonne oraz te z szerszego grona 
duchowieństwa wciąż stają się ofiarami napaści, 
grabieży, przemocy i zastraszania. Jednak w tej 
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trudnej sytuacji mamy coś więcej do ofiarowania. Zdaje 
się, że o wiele więcej niż w lepszych czasach. Tutejsi ludzie 
wiedzą doskonale, że możemy opuścić ich kraj w obawie o 
własne życie. Jednakże wyraźnie widać, jak bardzo cenią to, 
że pomimo niebezpieczeństwa zostajemy z nimi. Nasuwają 
się tu słowa Jezusa, z którymi przed swoją męką zwrócił się 
do Piotra w ogrodzie oliwnym “Tak oto nie mogliście jednej 
godziny czuwać ze mną?” (Mt 26:40)

S. Veronika Rackova, SSpS poświęciła swoje życie służbie 
potrzebującym w Południowym Sudanie. Oto jedna z jej  
ostatnich wypowiedzi: 

Nie tak dawno ktoś mnie zapytał, dlaczego zdecydowałam 
się pozostać tutaj w tak trudnych okolicznościach. 
Dlaczego? Ponieważ to samo czynił Jezus. On nigdy nie 
wycofywał się z trudnych sytuacji, ale cierpliwie znosił 
wszelkie niedogodności i cierpienie. On niósł krzyż od 
początku do końca będąc posłusznym woli Ojca, przez 
co nigdy też nie opuścił żadnego człowieka. Był gotów 
zgodzić się na śmierć, bo kochał ludzi. Skoro więc ja 
pragnę być uczennicą Jezusa, to także pragnę podążać 
Jego śladami w mocy Ducha Świętego. Nie mogę opuścić 
tutejszych ludzi, bo ich kocham. Ja po prostu widzę i czuję 
ich radość, kiedy jesteśmy razem, kiedy wspólnie się 
modlimy, kiedy wspólnie pracujemy odbudowując ten 
młody i niemalże doszczętnie zniszczony  kraj. Tutejsi 
ludzie potrzebują wsparcia, modlitwy i wszechstronnej 
pomocy. Dlatego w tym miejscu chciałabym podziękować 
wszystkim tym, którzy wspierają nas swoimi 
modlitwami, poprze swoje cierpienie oraz materialnie. 
Jesteśmy powołane, aby w czasie panowania ciemności 
nad światem, być czytelnym znakiem nadziei. Nigdy nie 

Tłumaczenie z j. angielskiego: 
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zapominajmy, że Bóg nigdy nas nie 
opuści. Przecież On jest Emanuelem, 
czyli Bogiem z nami!

Tak więc życie kulturą pokoju, nawet 
wśród największych przeciwności, 
jest możliwe wtedy, kiedy zachowamy 
właściwą hierarchię wartości. Kiedy 
jednoznacznie określimy, co jest dla 
nas najważniejsze. Dla mnie osobiście 
bardzo pomocne jest przypominanie 
wciąż na nowo takiego oto powiedzenia: 
„Statki w porcie są bezpieczne, ale nie 
po to zostały zbudowane”. 

Przysłowie chińskie przypomina 
nam że:

Jeśli jest światło w czyjejś duszy, to 
piękno przeniknie jego całego.

Jeśli jest w kimś piękno, to będzie 
też harmonia w jego otoczeniu, w 

jego domu.

Jeśli jest harmonia w czyimś domu, 
to będzie też odpowiedni ład w 

kraju, w którym żyje.

Jeśli jest porządek w narodzie, to 
będzie też pokój na świecie”.

Pytanie 2
W jaki sposób tworzymy i żyjemy 
kulturą pokoju?


