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KOŚCIÓŁ POLSKO - KATOLICKI

Kodeks Prawa Kościoła Polsko-Ka- 
tolickiego w  następujący sposób 
mówi o Kościele polsko-katolickim 
(Kanon 3-6):

„Kościół polsko-katolicki jest 
KOŚCIOŁEM CHRZEŚCIJAŃSKIM, 
ponieważ jako organizacja religij
na posiada wszelkie znamiona Koś
cioła Chrystusowego, a mianowicie:

1. Cel, oraz środki zmierzające 
do jego osiągnięcia, są natury nad
przyrodzonej i oparte całkowicie 
na wierze w  naukę Chrystusa.

2. Jest zorganizowaną grupą 
wiernych, duchownych i świeckich:

a) kierujących się w życiu usta
lonymi przez Chrystusa nor
mami etycznymi; 

c) korzystających z tych samych 
środków Łaski Nadprzyrodzo
nej.

Kościół polsko-katolicki jest 
KOŚCIOŁEM KATOLICKIM, po
nieważ jest żywą komórką Kościo
ła Powszechnego, założonego przez 
Chrystusa dla wszystkich narodów 
ziemi, uznających Jego Boską nau
kę i kierujących się w życiu naka
zami z nauki tej wypływającymi.— 
Innymi słowy:

a) katolickie są zasady Wiary,
> b) katolickie są normy życiowe, 

czyli obyczaje, 
c) katolickie są środki Łaski 

Nadprzyrodzonej, czyli Sakra
menty św.,

■d) katolicka jest zwierzchność 
duchowna, będąca Apostolską 
w  nieprzerwanej linii sukce
syjnej.

Kościół polsko-katolicki jest KOŚ
CIOŁEM' LUDZI WIERŻĄCYCH

NARODOWOŚCI POLSKIEJ, po
nieważ:

a) przeznaczony jest do rozta
czania opieki religijnej w 
pierwszym rzędzie nad wier
nymi Kościoła katolickiego 
narodowości polskiej;

b) żywo obchodzą go potrzeby 
duchowe i materialne Naro
du Polskiego;

c) polskim jest język liturgiczny 
Kościoła (ponieważ taka była 
praktyka Kościoła w pierw
szych wiekach, że posługiwał 
się w  swej liturgii językami 
narodowymi, zrozumiałymi dla 
wszystkich mieszkańców da
nego kraju).

Kościół Polsko-Katolicki wyzna
je naukę Jezusa Chrystusa, zawar
tą w Piśmie św. i Tradycji oraz w 
orzeczeniach i uchwałach pierw
szych siedmiu soborów powszech
nych.

Jak z powyższego wynika Koś
ciół Polsko-Katolicki jest Kościo
łem Jezusa Chrystusa, wyznaje za
sady Ewangelii Chrystusowej, przyj
muje wszystkie istotne dogmaty, 
posiada ważnie konsekrowanych, 
czyli mających nieprzerwaną i nie
wątpliwą sukcesję apostolską bisku
pów i ważnie wyświęconych kapła
nów, a co za tym idzie, szafuje 
sakramenty święte i oddaje kult 
Bogu przez ofiarę Mszy św.

Kościół Polsko-Katolicki — tak 
samo jak Kościół Rzymsko-Katolic
ki czci Najświętszą Maryję Pannę 
i świętych Pańskich, odrzuca jedy
nie przesadny kult relikwii i nau
kę o odpustach.

Spośród dogmatów, które obo
wiązują w  Kościele Rzymsko-Kato

lickim tylko jednego nie przyjmuje 
Kościół Polsko-Katolicki, mianowi
cie dogmatów o nieomylności pa
pieża, ponieważ Jezus Chrystus w  
związku z akcją nauczania do 
wszystkich apostołów, a nie tylko 
do św. Piotra powiedział „jestem 
z Wami po wszystkie dni aż do 
skończenia świata” (Mat. 29,20), a 
więc urząd nauczycielski powierzo
ny został przez Jezusa Chrystusa 
całemu kolegium apostolskiemu, 
czyli wszystkim biskupom, którzy 
są następcami Apostołów.

Kościół Polsko-Katolicki jest 
Kościołem przyszłości. Wcześniej 
lub później nadejdzie czas, gdy 
wierzący Polacy zrozumieją, że re- 
ligii nie potrzeba importować z za
granicy. Bóg jest na każdym miej
scu i rozumie modlitwę zanoszoną 
w każdym języku, także w języku 
polskim, owszem i Polakowi dogod
niej i łatwiej jest modlić się w ję
zyku Mickiewicza, Asnyka i Sien
kiewicza, niż w  języku Horacego 
i Cycerona. Zresztą i św. Paweł 
Apostoł mówi, że woli pięć słów 
powiedzieć w  kościele w języku 
zrozumiałym niż dziesięć tysięcy 
słów w  języku niezrozumiałym 
(1 Kor. 14, 19).

Nade wszystko zaś pamiętać na
leży zasadniczą prawdę ewan- 
gelijną wyrażającą się w zdaniu: 
Jezus Chrystus nie monopolizował 
ani swej nauki, ani swego Kościoła, 
treścią jego życia i działalności by
ło pragnienie, aby jak najwięcej 
ludzi zbawiło swe dusze. W tej 
myśli działali również Apostoło
wie zakładając poszczególne kościo
ły  narodowe, stanowiące w sumie 
jeden kościół Powszechny — Koś
ciół Jezusa Chrystusa.
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MILENIJNY OBRACHUNEK
Niniejszy, podwójny numer „Posłannictwa” 

poświęcamy tematyce związanej z głośnym od 
kilku lat w Polsce Milenium.

O Milenium mówi się u  nas w  dwóch aspek
tach: w  aspekcie świeckim, politycznym, gdy 
ma się na uwadze tysiąclecie polskiej państwo
wości, oraz w aspekcie religijnym, nie pozba
wionym również akcentów politycznych, gdy 
się podkreśla tysiąclecie chrztu Polski i owe 
błogie skutki jakie Polsce przyniósł katolicyzm  
rzymski.

Taktyka duchownych Kościoła rzymsko-ka
tolickiego, inspirowana przez rzymsko-kato
licki episkopat jest w  tym  względzie nad w y 
raz prosta. Wszystko, głoszą z ambon księża 
i zakonnicy, cokolwiek pozytywnego stało się 
w minionym tysiącleciu w  Polsce, stało się za 
pośrednictwem Kościoła rzymsko-katolickiego. 
W szystkie społeczne, kulturalne i duchowe 
wartości, jakie osiągnął w przeszłości Naród 
są zasługą rzymskiego Kościoła. Czy to jest 
prawdą?

Istotnie, nie można zaprzeczyć, że dziesiątki 
i setki duchownych Kościoła rzymsko-katolic
kiego, czując się synami polskiej ziemi poświę
cało się w różnych okresach naszych dziejów  
dla sprawy narodowej; oddawało swe siły dla 
pomnożenia kultury, oświaty, pielęgnowania — 
zwłaszcza w pierwszych wiekach naszej hi
storii —v nauk historycznych, przyrodniczych 
i medycznych. Dziesiątki mnichów strawiło 
swe życie nad kartami pergaminu, zapisując 
wprawną ręką cenne słowa o naszych dziejach, 
spostrzeżenia o obyczajowości dawnych pol
skich pokoleń. To wszystko prawda. Można,
0 ile komu to dogadza, chełpić się tym  i prze
chwalać. Skoro się jednak chętnie nastawia 
skronie na laury, trzeba również spojrzeć na 
błędy, a zapisując na swe konto zasługi należy
1 braki policzyć.

Czyżby Dostojny Episkopat nie był świadom  
owych ujemnych stron dla życia politycznego 
i kulturalnego naszego narodu, których przy
czyną był stosunek Kościoła rzymskiego do 
pewnych zagadnień jak np. oświata, sprawied

liwość społeczną, ocena postępowych i zdro
wych prądów reformy życia narodowego, a na
wet stopień świadomości i wyrobienia religij
nego u większości katolików, członków rzym- 
sko-katolickiego Kościoła? Czyżby przeróżni 
kaznodzieje milenijni i publicyści katoliccy nie 
byli świadomi tego, że u wierzącego ludu tak 
wiele jeszcze pogaństwa, prym ityw izm u du
chowego, pożałowania godnej naiwności reli
gijnej a nawet zabobonu i autentycznych bar
barzyńskich obyczajów — i to wszystko po 
tysiącletnim urabianiu owych wiernych przez 
tysiące gorliwych kapłanów  — duszpasterzy 
i zakonników  — misjonarzy?! Gdzież jest owoc 
tej pracy, gdzie życie ewangelią na codzień? 
Dlaczego nie jesteśmy przynajmniej tak uczci
wi jak Anglicy, Norwegowie, Szwedzi lub Duń
czycy? Dlaczego tak bardzo wysoki u  nas 
stopień przestępczości, nieposzanowania cudzej 
a nawet swojej, społecznej własności? Dlacze
go ciągle są przepełnione więzienia morderca
mi, gwałcicielami itp. ludźmi, uczęszczającymi 

. przecież na nabożeństwa, słuchającymi kazań, 
prowadzącymi lub biorącymi udział w piel
grzymkach do najcudowniejszych miejsc od
pustowych jak Częstochowa czy Kalwaria Ze
brzydowska? A  cóż powiedzieć o ślepym  fa
natyzmie religijnym i braku poczucia naj
prostszej tolerancji! Na tę stronę wskazał 
zresztą w sw ym  liście otwartym do J. E. Kard. 
Wyszyńskiego Biskup Ordynariusz Kościoła 
Polsko-Katolickiego J. E. Ks. biskup Maksy
milian Rode w połowie kwietnia br. Czy 
rzym ski kościół i katolicyzm w  rzymskiej 
szacie ma moc umoralniającą, sublimującą?

Nie ma i mieć nie może. Realizuje bowiem  
nie treść ewangelii Jezusa Chrystusa, ale róż
ne drugorzędne dodatki, dodatki częstokroć 
sprzeczne z duchem ewangelii. Z  racji języka—■ 
niezrozumiałej przez nikogo, często nawet ob
cej samym duchownym łaciny — pozbawia 
swych wiernych tego, co było w czasach Chry
stusa i być powinno po dziś dzień istotą na
uczania: pozbawia swych wiernych treści w y 
nikającej ze słyszenia i rozumienia słowa



bożego {■■ liturgii. Oprócz realizowania posłan- 
niętwą duchowego Kościół rzymsko-Katolicki 
w  pewnym  okresie swego istnienia począł 
realizować posłannictwo czysto świeckie, ziem
skie, a nawet bardzo przyziemne, stawiając 
nierzadko ziemskie dobra, bogactwa, latyfundia, 
władzę polityczną, w pływ y ponad wszystko. 
Przez to z konieczności duchowni przestali się 
zajmować ludem, a zajęli się warstwami w yż
szym i i zamiast je uświęcić — sami zeświet- 
czeli. Kościół rzym ski chciał być nie tylko  
wykładnikiem  spraw nadprzyrodzonych, ale 
również wykładnikiem spraw czysto ziemskich. 
Przez tę swoją nieunormowaną zaborczość 
stracił wpływ  na jedną i na drugą stronę 
życia. Zagubiwszy się w  labiryncie politycz
nych zakamarków, czasem ośmieszywszy się, 
przestał być w  przekonaniu wielu ludzi wie
rzących Kościołem Jezusa Chrystusa. Toteż 
nie można się dziwić, że milenijny bilans w y 
kazuje po stronie strat Kościoła rzymskiego 
wysokie pozycje.

W  niniejszym numerze zawarte zostały arty
kuły, które w  sposób bardzo zarysowy pokażą, 
że zasługi dla kultury polskiej poniosły także 
inne Kościoły chrześcijańskie, że te Kościoły, 
zwłaszcza Kościół protestancki, utorowały spo
łeczeństwu katolickiemu w  Polsce drogę do 
źródła Objawienia do Pisma św., które byłoby 
dotąd księgą zakazaną, że w historii Kościoła 
rzymskiego w Polsce oprócz blasków są także 
cienie, że te cienie zaważyły na współczesnym  
nawet pokoleniu gdy chodzi o pogląd na sze
reg zagadnień nie ty lko  religijnych, że światli 
ludzie, wierzący Polacy doceniając szkodliwość 
dla Polski obcej polityki reprezentowanej przez 
duchowieństwo rzymsko-katolickie w  Polsce 
walczyli o unarodowienie Kościoła, wreszcie, że 
katolicyzm w Polsce jest znacznie wcześniej
szy niż oficjalna data chrztu Polski za Miesz
ka I, że jesteśmy już dawno, po faktycznym  
milenium, które dotychczas nie zostało jeszcze 
odpowiednio ocenione gdy chodzi o stronę reli
gijnych i moralnych wartości.

Nasza dogmatyka

O KOŚCIELE JEZUSA CHRYSTUSA
j---- Biskup Dr MAKSYMILIAN RODE — j

W brany przez Kolegium Kardynałów Koś
cioła Rzymsko-Katolickiego nowy papież 
te^.o Kościoła, Jan XXIII, obck wprowa

dzenia szeregu innowacji, już na progu swe
go pontyfikatu ujawnił pragnienie zjednocze
nia Kościoła, założonego przez Jezusa C hrys-. 
tusa. Pragnienie to, wyczytane z serc milionów 
chrześciajan, zostało przyjęte z niekłamaną 
radością i nadzieją, zwłaszcza wtedy, kiedy 
zanosiło się na zwołanie" soboru powszechnego. 
Nietety radość nie trw ała długo. Okazało się 
bowiem, że Jan XXIII zabiega o zwołanie so
boru Kościoła rzymsko-katolickiego, a nie so
boru powszechnego wszystkich Kościołów 
chrześcijańskich na prawach równości; zapo
wiedziany i organizowany Sobór chce być i ma 
być matką, która gotowa jest przyjąć do swo
jej rodziny na warunkach przez siebie podyk
towanych tzw. synów marnotrawnych. Po
wstają pytania: 1) czy Kościół Rzymsko-Kato
licki ma prawo matkować innym Kościołom 
chrześcijańskim? 2) Czy ma prawo zabiegać
o ich zjednoczenie?

Dajmy wpierw odpowiedź na pytanie dru
gie: Oczywiście, Kościół rzymsko-katolicki ma 
prawo zabiegać o zjednoczenie Kościołów 
chrześcijańskich, ma prawo, ma nawet taki 
obowiązek, ale to prawo i obowiązek w równym

stopniu mają wszystkie inne Kośfcioły chrześ
cijańskie razem wzięte i każdy z osobna. W tym 
przedmiocie należy podkreślić, że ruch ekume
niczny, który się zrodził poza Kościołem rzym
sko-katolickim, a do którego należą niemal 
wszystkie Kościoły chrześcijańskie nie rzymsko
katolickie, już dawno przed Janem XXIII zabie
gał i zabiega o zjednoczenie Kościoła Jezusa 
Chrystusa.

Odpowiedź na pytanie pierwsze: czy Kościół 
rzymsko-katolicki ma prawo matkować innym 
Kościołom chrześcijańskim? — wymaga nieco 
dłuższego rozwinięcia.

USTANOWIENIE KOŚCIOŁA

Jezus Chrystus rozpoczął organizować swój 
Kościół z chwilą rozpoczęcia na ziemi publicz
nej działalności; daty ścisłej, to jest dnia za
łożenia, ani momentu, od którego należałoby 
liczyć początek Kościoła — nie ustali ani nie 
poda żaden teolog. Kościół swój Chrystus Pan 
zakładał następującymi po sobie aktami; był 
to proces złożony, a jego elementami były za
równo sprawy: doboru ludzi, podania progra
mu działalności, a więc nauki, którą Kościół 
ma głosić, jak i środków upowszechniania 
przez wybranych ludzi nauki, środków zmie
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rzających do osiągnięcia celu, który Kościół ma 
osiągnąć, ściślej, który ma stać się udziałem 
członków Kościoła wszystkich czasów, tj. zba
wienia. I tak Chrystus Pan wpierw zgromadził 
wokoło siebie grono uczniów, później spośród 
nich wybrał 12 apostołów. Przy każdej okazji 
Jezus Chrystus, który miał świadomość two
rzenia nowego, swojego Kościoła, głosił swój 
pogląd na najróżniejsze sprawy, tworzył tym 
samym naukę, która stała się, wpierw głoszo
na a pozmej spisana przez autorów Pisma 
Świętego Nowego Testamentu, oraz częściowo 
ustnie przekazana, zawarta w Tradycji, depo
zytem wiary, mającym być skrzętnie przez 
Kościół głoszonym i przechowanym. Organizo
wał Jezus Chrystus Kościół swój również wtedy, 
kiedy polecił modlić się, kiedy apostołom prze- 
kazał władzę, sprawowania ustanowionych 
przez siebie sakramentów świętych, kiedy za
pewnił im swoją stałą asystencję aż do skoń
czenia świata. Kościół swój Chrystus Pan 
utwierdził, oświecił, pchnął do skutecznego 
działania, zsyłając w Dzień Zielonych Świąt 
Ducha Świętego. Tworzył więc Jezus Chrystus 
swój Kościół, nowy, inny od Synagogi, od chwili 
swojego chrztu w Jordanie, aż poprzez Wie
czernik, Krzyż, Zmartwychwstanie, Wniebo
wstąpienie — do dnia zesłania Ducha Świętego.

W złożonym procesie organizowania Kościoła 
są Oczywiście wyraźnie określone sceny, w 
których dla ważności ich treści Chrystus w spo
sób jednoznaczny przekazuje władzę tym, któ
rzy mają Jego Kościołem kierować aż do skoń
czenia świata.
"^Zgromadzonym na górze w Galilei aposto

łom, wątpiącym w zmartwychwstanie Jezusa, 
ukazuje się Jezus i uroczyście, stwierdziwszy 
swoją władzę i godność, nakazuje im: ,,Dana 
mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. 
Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę
tego, nauczając je zachowywać wszystko, co
kolwiek wam przykazałem. A oto ja jestem 
\z wami po wszystkie dni, aż do skończenia 

^świata” (Mat. fXXII]J _18-20). Dalej z Dziejów 
/Apostolskich (1, 8) wiemy, że Chrystus przed 
swoim Wniebowstąpieniem znowu uroczyście 
odezwał się do apostołów: „otrzymacie Ducha 
Świętego zstępującego na was i ^będziecie mi 
świadkami w Jeruzalem i  w całej Judei, i Sa
marii, aż po krańce ziemi”. Treść jasna. Chrys
tus jako Bóg ma władzę Bożą, jako Bóg zało
żył Kościół i nakazuję Kolegium apostołów, do 
którego członków Sam wybrał,” aby poszli w 
świat i nauczali wszystkie narody. W realizacji 
ich posłannictwa Chrystus obiecuje im swoją 
stałą pomoc, zapewniając nieomylność w gło
szeniu tego, czego ich sam nauczył. Owocem 
ich nauczania i wstępem do Jego Kościoła ma 
być chrzest, udzielony i przyjęty w imię Trój
cy Przynajświętszej. Kościół Chrystusa wed
ług Jego intencji i obietnicy ma trwać i dzia
łać „po wszystkie dni aż do skończenia świa
ta”, apostołowie zaś byli ludźmi, których w 
swoim czasie z ziemi zabierze śmierć, polece
nia więc Chrystusa i przekazana im władza

miała być i faktycznie była przekazana następ
com apostołów — biskupom. Przekazany man
dat i władzę nazwijmy posłannictwem, albo 
urzędem nauczycielskim..

Apostołowie dobrze zrozumieli polecenie 
Chrystusa i daną im władzę. „Oni zaś wyru
szywszy — przepowiadali wszędzie — a Pan 
dopomagał i utwierdzał mowę przez cuda w 
ślad za nimi idące” (Mar. XVI, 20). „Codzien
nie też nie zaprzestawali nauczania w świąty
ni i po domach, głosząc dobrą nowinę o Jezusie 
Chrystusie” (Dz. Ap. V, 42; por. również: Dz. 
Ap. X, 42; I Kor. IX, 13-17).

Chrystus Pan dał apostołom również pełnię 
władzy kapłańskiej. Słowami: „To czyńcie na 
moją pamiątkę” (Łuk. XXII, 19) nakazał apo
stołom. ponawianie przeistoczenia chleba w 
Ciało Chrystusa, a wina w Jego Krew i jedno
cześnie uzdolnił ich do spełniania tej boskiej 
funkcji. O władzy chrzczenia por. Mat. XXVIII, 
19. Słowami: „Jako mnie posłał Ojciec, i ja was 
posyłam. To powiedziawszy tchnął na nich 
i rzekł im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a któ
rym  zatrzymacie, są im zatrzymane” (Jan XX, 
21—23) — przekazał Jezus apostołom władzę 
odpuszczania grzechów. Św. Mateusz równie 
wyraźnie przekazuje polecenie Chrystusa i 
przekazanie apostołom tej władzy: „zaprawdę 
powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi 
będzie związane i w niebiesiech, a cokolwiek 
rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w 
niebiesiech” (XVIII, 18). Zdanie to zawiera w 
sobie szeroką treść, wykraczającą poza ściśle 
pojętą władzę kapłańską, należy tu  niewątliwie 
władza prawodawcza, jurysdykcyjna w zakre
sie spraw, należących do Kościoła według in
tencji i woli Jego Twórcy.

I znowu apostołowie słowa Chrystusa rozu
mieli właściwie. Wszyscy apostołowie, każdy 
w swoim zakresie i na podstawie kolegial
nie i równocześnie indywidualnie otrzymanej 
władzy, polecenia Chrystusa wypełniali. 
Chrzcili (Dz. Ap. II, 41), odprawiali Msze (Dz. 
Ap. II, 42 i in.), bierzmowali (Dz. Ap. VIII, 15 
i in.), udzielali święceń diakonatu, prezbitera- 
tu  i episkopatu (sakry biskupiej: Dz. Ap. VI, 
6; XIII, 3 i in., I Tym. IV, 14 i in.). Św. Paweł 
wyraźnie podkreśla, a inni apostołowie są tego 
samego przekonania, że władzę swoją otrzymał 
od samego Chrystusa: „Tak niechaj każdy nas 
uważa za sługi Chrystusa i włodarzy Bożych 
tajemnic” (I Kor. IV, 1 i in.).

Z istoty samego przymiotu stałej asystencji 
Chrystusa w rządach Kościołem wynika, że 
wprawdzie chrztu, bierzmowania czy innego 
sakramentu apostołowie i ich następcy udzie
lać mogą indywidualnie, jedak w rządzeniu 
Kościołem jako całością, a zwłaszcza dla za
pewnienia nieomylnego głoszenia nauki Chrys
tusa winni działać „kolegialnie, tak jak kole
gialnie otrzymali ' zapewnienie
o Jego stałej opiece i 'w. ogóle władzę. Niektóre 
sprawy' apostołowie normowali sami. Dowo
dów dostarcza Pisma Św. i Tradycja, o innych
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jeszcze ża czasów apostołów zdecydowało 
wspólne zebranie, w którym udział wzięli 

[ „apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem” 
(Ez7'Ap.~ XV, 22). Oni to: apostołowie"rstarsi — 
wspólne zebranie — pierwszy sobór, piszą tak 
do braci z Antiochii, Syrii i Cylicji: „Wysyła
my przeto Judę i Sylasa, którzy wam ustnie 
powtórzą to samo. Albowiem zdało się Ducho
wi Świętemu i nam, by nie nakładać na was 
żadnego ciężaru nad to, co jest konieczne; 
abyście się powstrzymywali od rzeczy ofiaro
wanych bałwanom, od krwi, od tego, co zadła
wione, i od poróbstwa. Rzeczy tych się wy
strzegając, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi” 
(Dz. Ap. XV, 27—29).

Chrystus Pan władzę kierowania Kościołem 
i władzę w !Nim dał kolegium apostołów i ko
legium to faktycznie władzę kierowania Koś
ciołem wykonywało w sprawach, które tej ko
legialności działania wymagały. A św. Piotr?

Kościół rzymsko-katolicki twierdzi, że 
Chrystus dał św. Piotrowi i Jego następcom 
prym at jurysdykcji, że św. Piotr otrzymał od 
Chrystusa władzę wyższą od innych aposto
łów. Na poparcie swego twierdzenia przyta
czają głównie słowa św. Mateusza: „Przyszedł 
tedy Jezus w okolicę Cezarei Filipowej i pytał 
uczniów swoich mówiąc: Za kogo mają ludzie 
Syna Człowieczego? A oni powiedzieli: Jedni 
za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, a inni 
za Jeremiasza albo jednego z proroków. Rzekł 
im Jezus: A wy za kogo mię macie? Odpowia
dając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, 
Syn Boga żywego. A odpowiadając Jezus rzekł 
mu: Błogosławionyś, Szymonie Bar Jona, bo 
ciało i krew nie objawiły tobie, jeno Ojciec 
mój, który jest w niebiesiech. A ja ci powia
dam, że Ty jesteś Opoką, a na tej Opoce zbu
duję Kościół mój i bramy piekielne nie zwy
ciężą go. I tobie dam klucze Królestwa Nie
bieskiego: a cokolwiek zwiążesz na ziemi, bę
dzie związane i w niebiesiech; a cokolwiek 
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w 
niebiesiech”. (XVI, 13—19); por. też Sw. Jan 
XXI, 15—17).

Czy z tych zdań można wyprowadzić praw
dziwy wniosek, o wyższości władzy jurysdyk
cyjnej św. Piotra w stosunku do innych apo
stołów? Niewątpliwie słowa Chrystusa wyróż
niają św. Piotra spośród innych apostołów. 
Tak, tylko Go wyróżniają, może nawet sta
wiają Go na pierwszym miejscu, nie dają Mu 
jednak specjalnej czy wyższej władzy od tej, 
jaką Chrystus obdarzył innych apostołów, a 
wśród nich i razem z nimi również św. Piotra. 
Wyróżnienie św. Piotra ma swoją podstawę w 
przyrodzonych warunkach i wymogach psy
chologicznie i socjologicznie uzasadnionych ze 
względów czysto organizacyjnych. Gdzie jest 
dwóch lub trzech, a tym  bardziej jeśli mamy 
do czynienia z grupą, obdarzoną mandatem 
spełnienia wielkiej i trudnej misji, ktoś musi 
być pierwszym, ktoś musi przewodzić. Chrys
tus po prostu desygnował św. Piotra na pierw- 

•/ Szego apostoła wśród równych sobie władzą

apostołów. Chwaląc Jego wiarę i miłość, a Wie
my że zarówno wiara jak i miłość św. Piotra 
nie zawsze były na najwyższym poziomie, 
Chrystus miał na myśli wiarę i miłość całego 
Kolegium. Dawniej i dzisiaj często w specjal
nych okolicznościach, stając przed jakimś ko
legium, mając na uwadze zarówno władzę jak
i zasługi całego kolegium, wybiera się tylko 
jednego spośród nich przewodniczącym i jego 
specjalnie się honoruje, chociaż władza jego 
jest zespolona z kolegium i tylko o tyle, o ile 
jest prawowitym członkiem kolegium i jest w 
łączności z nim, ma władzę. Zresztą św. Piotr 
tak ten swój prym at pojmował. Wprawdzie 
nieraz występuje i przemawia w imieniu apo
stołów, miał do tego prawo, bo był pierwszym, 
w rzeczach jednak ważnych występuje razem 
z wszystkimi apostołami. M. in. świadczy o tym 
pierwszy sobór jerozolimski, porównaj Dz. Ap. 
XV, 27—29. Chodziło o sprawy innych Kościo
łów, św. Piotr, nie czuje się więc w prawie sam 
decydować, decyduje razem z innymi aposto
łami i starszymi. Również w miejsce Judasza 
nie mianuje sam następcy, lecz „stawiono 
dwóch: Józefa, zwanego Barnabą, który miał 
przydomek Justus, i Macieja. A modląc się 
mówili: Ty, Panie, który znasz serca wszyst
kich, okaż, kogoś z tych dwóch wybrał, aby 
zajął miejsce tego posługiwania i apostolstwa, 
któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby odejść 
na miejsce swoje. I rozdano im losy. A los padł 
na Macieja i przyłączony był do jedenastu 
Apostołów” (Dz. Ap. I, 23—26).

Dalej, nigdzie nie ma dowodu na to, aby 
Chrystus Pan udzielił św Piotrowi _daru nie
omylności, oraz na to, żeby Chrystus wyraził 
choćby życzenie, aby następca św. Piotra był 
pierwszym w Kościele biskupem. Dar nieomyl
ności słowami: „Oto ja jestem z Wami” prze
kazał Chrystus Kolegium apostołów. Wybór 
zaś Macieja na apostoła, dokonany w obecności 
około stu dwudziestu osób (Dz. Ap. I, 15) 
świadczy, iż św. Piotr nie rościł sobie pretensji 
do władzy monarchicznej i do daru nieomyl
ności, bo o dalszy wybór spośród wybranych 
dwóch kandydatów modlili się razem; gdyby 
św. P iotr czuł się uprawnionym do podejmo
wania decyzji osobistych w sprawach całego 
Kościoła, niewątpliwie uczyniłby to.

Jak wreszcie pogodzić głoszony przez rzym
skich teologów prym at jurysdykcyjny św. 
Piotra nad pozostałymi apostołami ^ fa k te m  
wysłania jiw . Piotra i św. Jana do Samarii 
prżez kolegium apostołów? W Dziejach Apo
stolskich czytamy: „Apostołowie, którzy byli 
w Jeruzalem, usłyszawszy, że Samaria przyję
ła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. 
Ci po swym przybyciu modlili się za nimi, aby 
przyjęli Ducha Świętego. Na nikogo z nich bo
wiem jeszcze nie zstąpił, ale ochrzczeni byli 
tylko w Imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali 
na nich ręce i otrzymywali Ducha Świętego. 
(VIII, 14-17). Czyżby Św. Piotr, jako „udziel
ny papież” zgodził się być posłanym przez 
apostołów, a więc przez swoich podwładnych?
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Tak więc Chrystus Pan sam w czasie całej 
swojej publicznej działalności aż do wniebo
wstąpienia organizował swój Kościół, ustanowił 
sakramenty św., podał naukę i władzę przelał 
Kolegium apostołów, a św. Piotra zamianował 
pierwszym wśród równych.

SZKICOWY POGLĄD NA DZIEJE
KOŚCIOŁA JEZUSA CHRYSTUSA

Prawdą jest, że apostołowie rozpoczęli sze
roką działalność dopiero po Zesłaniu Ducha 
Świętego i to wszyscy apostołowie, bo wszyst
kich jednakowo do akcji systematycznej i kon
sekwentnej uzdolnił Duch Święty. Apostołowie 
wskutek licznego przystępowania wyznawców, 
zwłaszcza biednych, niewolników, ustanawiają 
instytucję diakonów, mających dbać o ubogich
1 pomagać apostołom w ich akcji misyjnej. 
Zrazu ustanowiono siedmiu diakanów. Dzieje 
Apostolskie wymieniają imiennie Filipa i Ste
fana (Szczepana). Za odważną pracę misyjną 
zostaje ukamienowany diakon Stefan; na 
męczeństwo przyzwalająco patrzy Szaweł, 
który później nawraca się (Dz. Ap. rozdziały 
IX, XX i XXVI) i zostaje zaliczony w poczet 
apostołów. Ten wielki i uczony apostoł z po
czuciem całej odpowiedzialności w jrozdz. II 
Listu do GaljLtmw. wyraźnie neguje prymat~ju-' 
ry M y K c y jń y i^ r  Piotra, stawia go bowiem 
obok siebie, na drugim miejscu po Jakubie, 
karci go i przeciwstawia mu swoją naukę o 
usprawiedliwieniu. Przeczytajmy tekst: „A ci, 
którzy byli znaczniejszymi (nic mi do tego, ja
kimi byli oni niegdyś, Bóg nie ma względu na 
osobę człowieka), ci, powiadam, cieszący się 
poważaniem, żadnych mi uwag nie uczynili. 
Ale przeciwnie, skoro ujrzeli, że była mi po
wierzona ewangelia wśród pogan, tak jak Pio
trowi wśród żydów (ten sam bowiem, który 
był sprawcą w Piotrze apostolstwa żydów, 
sprawił i we mnie ( a p o s t o l s t w o )  wśród 
pogan) i gdy poznali łaskę, która mi jest dana, 
Jakub i Kefąs, i Jan, uważani za filary, podali 
prawicę mnie i Barnabie na znak przymierza, 
aTSysmy szli do pogan, a oni do żydów, byle
byśmy tylko pamiętali o ubogich, o co się też
2 pilnością starałem.

A gdy Kefas przybył do Antiochii, sprze
ciwiłem mu się w oczy, gdyż był w art nagany. 
Przedtem bowiem, zanim przybyli niektórzy 
od Jakuba, jadał z  poganami, a skoro tylko 
przybyli, usunął się i odłączył z obawy przed 
żydami. Za nieszczerym jego postępowaniem 
poszli i inni żydzi, tak że nawet Barnaba dał 
się wciągnąć w to udawanie.

Ale gdym ujrzał, że nie postępowali szcze
rze według prawdy ewangelii, rzekłem do 
Piotra wobec wszystkich: Jeżeli ty, będąc ży
dem, żyjesz zwyczajem pogan, a nie żydów, 
jak możesz zmuszać pogan, by obyczajem 
żydów? My z urodzenia jesteśmy żydami, a nie 
grzesznikami spośród pogan. Skoro jednak 
wiemy, że człowiek nie dostępuje łaski uspra
wiedliwienia z uczynków Zakonu, jeno przez

wiarę Jezusa Chrystusa, wierzymy z Chrystu
sa Jezusa, abyśmy z wiary w Chrystusa uspra
wiedliwieni byli, a nie z uczynków Zakonu: 
nikt bowiem z uczynków Zakonu usprawiedli
wionym nie będzie. A jeżeli szukając uspra
wiedliwienia w Chrystusie i sami okazaliśmy 
się grzesznymi, to czyżby Chrystus pomagał 
do grzechu? Żadną miarą! Jeśli bowiem od
budowuję to, com zburzył, to z samego siebie 
czynię przestępcę. Alem ja przez Zakon umarł 
dla Zakonu, abym żył dla Boga, a z Chrystu
sem przybity jestem do krzyża. I żyię już nie 
ja, ale żyje we mnie Chrystus. A o ile żyję w 
ciele, to żyję w wierze Syna Bożego, który mie 
umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie 
odrzucam łaski Bożej. Bo jeśli usprawiedli
wienie otrzymuje się przez Zakon, tedy Chrys
tus umarł nadaremnie”. (II, 6-21).

Gdyby św. Piotr czuł się udzielnym i nieo
mylnym papieżem musiałby zareagować na 
tak mocne, odrębne i krytyczne stanowisko 
św. Pawła, neofity; gdyby w jurysdykcyjną 
wyższość św. Piotra wierzyli inni apostołowie, 
nie milczeliby!

Apostołowie w I wieku działali w sprawach 
ważnych kolegialnie, byli samodzielni w za
kładaniu gmin, głoszeniu i interpretacji nauki 
Jezusa Chrystusa, nie uznawali nad sobą wyż
szości św. Piotra, jako ustanowionego nad ni
mi nieomylnego papieża. I aczkolwiek zasługi 
św. Piotra w rozszerzeniu Kościoła były wiel
kie i są niewątpliwe, nie był on ani faktycznie, 
ani formalnie przełożonym apostołów o atry
bucie boskiej nieomylności i takim nie czuł się.

W Rzymie św. Piotr był niewątpliwie i za
łożył tam kolejną nową gminę. Następcy Jego 
zarówno dzięki osobistym przymiotom, jak 
przede wszystkim z racji politycznej rangi 
Rzymu z biegiem czasu faktycznie wysunęli 
się na piedestał kierowników — papieży Koś
cioła. Okoliczności zewnętrzne: prześladowa
nia Kościoła sprzyjały rodzeniu się wodzostwa 
biskupa Rzymu, przez trzy niemal wieki zro
dziła się tradycja, której późniejsze wieki nie 
obaliły, ale która jednak była niejednokrotnie 
przedmiotem konfliktów między innymi na
stępcami apostołów, a która wreszcie dopro
wadziła w XI wieku do podziału Kościoła. 
Dzieje pierwszego tysiąclecia Kościoła wcale 
,nie upłynęły pod znakiem uznawania, w papie
żu nieomylnego następcy św. Piotra, świadczą 
tylko o tym, czego nikt z nas nie chce zaprze
czać, że w opinii ogółu biskupów był i powi
nien być tylko pierwszym wśród równych. To 
zaś, że papieżem był biskup Rzymu, nie wy
pływało z racji dogmatycznych; o takim po
stawieniu sprawy wcale nie na końcu decydo
wały czynniki polityczne. Faktem jednak po
zostanie, że mimo powstania różnych herezji 
i sekt w pierwszym tysiącleciu był jeden Koś
ciół katolicki, którego kierownikiem był pa
pież. A ustawodawstwo? Zasadniczym prawo
dawcą w pierwszych wiekach, owszem w ca
łym tysiącleciu były synody i sobory. Ich pro
totypem był pierwszy sobór w Jerozolimie w
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r. 50, którego uchwały, również późniejszych 
synodów i soborów według opinii apostołów 
a potem uczestników synodów i soborów za
padały pod natchnieniem Ducha św. „Zdało 
się Duchowi Świętemu i nam” (Dz. Ap. 7XV, 
28). Papież przewodził, chociaż niekiedy tylko 
formalnie, nigdy nie był nieomylnym, indy
widualnym czynnikiem nadrzędnym.

Po instytucji diakonów ustanowiono w po
czątkach Kościoła biskupów, potem jako ich 

,‘pomocników kapłanów. Zarówno biskupów, 
i kapłanów początkowo wyświęcano przez wkła
danie rąk, modlitwę i post bez jakiegokolwiek 
namaszczania, które wprowadzono później; od 
Synodu w Arles (314) przyjął się zwyczaj, że 
sakry biskupiej udzielało trzech biskupów. Pa
pież nie nominował biskupów, prawo to przy
właszczył sobie papież później. Również sposób 
wyboru papieża, powołanie kolegium kardyna
łów, z prawem wyboru papieża — to czasy póź
niejsze, to akty prawodawcze papieża.

Tendencje zmierzające do supremacji poli
tycznej i dogmatycznej biskupa rzymskiego 
jako papieża Kościoła budziły wśród biskupów 
sprzeciwy od dawna. Doprowadziły wreszcie 
do otwartego konflitku, do podziału Kościoła. 
Nastąpiło to w 1054 r. Wydarzenie to Kościół 
rzymsko-katolicki nazwał później schizmą 
wschodnią, — czemu nie zachodnią? — a fak
tycznie był to bolesny podział Kościoła. Do
tąd jeden Kościół, chociaż trawiony przeróż
nymi chorobami, ale jeden, został podzielony; 
jeden dotychczasowy pień rozdzielił się na 
dwie części, obie jednak części czerpały w dal
szym ciągu soki z tych samych korzeni, biskupi 
jednej i drugiej części wywodzili się od apo
stołów, zarówno Konstantynopola, jak i Rzymu. 
Dzieje potoczyły się naprzód. Jedna część 
i druga część Kościoła pozostała Kościołem 
Chrystusa, tylko w jednej i drugiej poczęły 
się odtąd inaczej kształtować losy depozytu 
wiary; wschód pozostał bardziej zachowawczy, 
zachód pocwałował ziemskimi drogami i przy 
pomocy świeckich środków na szlaki po ziem- 
sku pojętego kształtowania królestwa Jezusa 
Chrystusa — Kościoła — . na ziemi. Skutek: 
oderwanie się od Kościoła rzymskiego w XVI 
w. poważnej części tego Kościoła i nawrót jej 
do Kościoła pierwszego tysiąclecia (reformacja, 
Kościoły narodowe).

Mimo poważnego umniejszenia Kościoła rzym
skiego, Kościół ten nie zreflektował się, dys
ponując zaś siłą usiłował zgnieść ruchy odro- 
dzeńcze, stosując okropne środki, nie mające 
nic wspólnego z duchem Ewangelii i całkowi
cie przeciwne idei uniwersalizmu Kościoła Je
zusa Chrystusa. Owszem, były momenty ref
leksji i pragnienia zdrowej reformy, szybko 
jednak przebrzmiały, by w 1870 r. w tym już 
mocno świeckim i ziemskim Kościele rzymskim 
wynieść na soborze watykańskim do godności 
Boga — człowieka śmiertelnego, nierzadko — 
jak o tym  świadczą dzieje papieży — ułomne
go i grzesznego, obdarzając go atrybutem Bo

ga — atrybutem  nieomylności! I znowu z tego 
już mocno schorzałego pnia odeszło wielu teolo
gów i katolików świeckich i powrócili do Koś
cioła pierwotnego. Kościoła pierwszego tysiąc
lecia, niskażonego Kościoła Jezusa Chrystusa; 
ci, którzy opuścili sobór watykański i papieża 
— boga, wespół z oddanymi Kościołowi 
Jezusa Chrystusa wyznawcami nazwali siebie 
Kościołem starokatolickim dla podkreślenia 
i protestu, iż nie mają i nie chcą mieć 
nic wspólnego z czysto ludzkimi dodatkami 
do depozytu wiary, do nauki Jezusa Chrystusa. 
Rzym nie posłuchał, poszedł dalej i trwa 
po dzień dzisiejszy w izolacji i w przekonaniu, 
iż właśnie Kościół rzymsko-katolicki jest 
jedynym prawdziwym Kościołem Jezusa Chry
stusa, owszem chce matkować bez dyskusji 
zjednoczeniu Kościoła pod jego nieomylną, 
monopolistyczną batutą.

A prawda współczesna o Kościele Jezusa 
Chrystusa jest następująca:

Jezus Chrystus założył jeden Kościół. Koś
ciół ten jest dzisiaj podzielony na Kościół 
wschodni (prawosławny), na Kościół rzymsko
katolicki, na Kościół starokatolicki i na Koś
ciół protestancki; istnieje jeszcze szereg po
mniejszych Kościołów chrześcijańskich, nale
żą one jednak faktycznie w większym lub 
mniejszym stopniu do jednego z wyżej wymie
nionych głównych części jednego pnia — Koś
cioła Jezusa Chrystusa z pierwszego tysiącle
cia. Powstaje pytanie: czy i czym wyżej wy
mienione kościoły dokumentują swoją przy
należność do jednego Kościoła Jezusa Chrys
tusa? Co decyduje o prawdziwej i rzeczywistej 
przynależności do Kościoła, który Chrystus 
sam założył?

PRZYMIOTY KOŚCIOŁA JEZUSA 
CHRYSTUSA

Kościół rzymsko-katolicki ustalił, chcąc 
uzasadnić swoją jedyną i wyłączną prawdzi
wość, przymioty i cechy Kościoła Jezusa Chrys
tusa. Przymiotami są widzialność, niezmien
ność i konieczność Kościoła do zbawienia. Ce
chami: jedność, świętość, katolickość i apostol- 
skość. Zarówno przymioty jak i cechy, są wy
wnioskowane i tendencyjnie zaaplikowane w 
celu udowodnienia z góry ustalonej tezy: extra 
Ecclesiam Romanam nulla salus. W istocie 
przymioty Kościoła Jezusa Chrystusa na pod
stawie Pisma św., i Tradycji sprowadzić moż
na i należy jedynie do dwóch: prawdziwość 
nauki Jezusa Chrystusa i apostolskość. Dwa te 
określenia zawiarają w sobie implicite przy
mioty, które podaje Symbol apostolski: „Wie
rzę w jeden, święty, katolicki i apostolski Koś
ciół”.

Jedność, świętość i katolickość głosi w całej 
rozciągłości nauka Jezusa Chrystusa zawarta 
w Piśmie św. i w Tradycji. Kościół w swej 
istocie był i jest jeden, bo Jego głową był, jest 
i będzie jedyny Chrystus. Św. Paweł w liście 
do Kolosan wyraźnie pisze, a z kontekstu wy
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nika, że ma na myśli Chrystusa: „On jest też 
głową ciała Kościoła” (I, 18). Pisząc „ciała”, 
św. Paweł podkreśla, że idzie mu o Kościół 
widzialny, o Kościół założony przez Chrystusa 
i działający na ziemi. I chociaż faktycznie Koś
ciół jest dzisiaj w ciele swoim podzielony, nikt 
nie może zaprzeczyć, aby Chrystus, który zo
stawiając 99 owiec, szedł za jedną zgubioną, 
chciał być głową tylko części swego Kościoła. 
Chrystus mógł był nie dopuścić do podziału 
swego Kościoła, skoro tak się stało, wina to lu
dzi. Żadną miarą nie można przyjąć, aby o po
dziale ciała, jakąś tylko z jego części przy
właszczyła sobie głowa. Przecież Chrystus to 
Bóg, a nie głowa w znaczeniu fizycznym. 
Chrystus — głowa Kościoła był z Kościołem 
wtedy, kiedy Kościół był niepodzielony i jest 
dzisiaj głową wszystkich części Kościoła, któ
re z jednego pnia wyrosły i z korzeniami tego 
pnia są powiązane. Chrystus — głowa Kościo
ła doprowadzi też z pewnością kiedyś do połą
czenia -rozczłonkowanego ciała Kościoła. Kie
dy? Wtedy, kiedy sami z ciała Kościoła wyrzu
cimy wszystko to, co zniekształciło depozyt 
wiary. To wielka pycha głosić, że tylko Kościół 
rzymski zachował nieskażoną wiarę.

Świętość i powszechność — katolickość za
wiera się podobnie jak i jedność w Chrystu
sie — głowie Kościoła i w Jego nauce, przeka
zanej apostołom. „Oto ja jestem z wami” — czyli 
nieomylność zapewnił Chrystus Pan apostołom, 
a przez nich całemu swojemu Kościołowi — nie
podzielnemu, czy też jak dzisiaj — podzielone
mu. Każdy z apostołów i w konsekwencji każdy 
biskup jako następca jednego z nich był i jest 
w swoim zakresie władny do właściwego kie
rowania powierzonym mu Kościołem diece
zjalnym czy krajowym i na mocy sakry bisku
piej ma prawo wydawania wiążących. zarzą
dzeń, ważnego wkładania rąk, ważnego spra
wowania sakramentów świętych. Ogół zaś 
biskupów zebrany na soborze mógł w prze
szłości i mógłby dzisiaj podejmować nieomylne 
uchwały mogące obowiązywać w całym Koś
ciele. Kościół jest jednak podzielony, wynika 
więc z tego, że dopóki Kościół się nie zjedno
czy, żadna z części Kościoła nie ma prawa wy
dawania uchwał, czyli ogłaszania dogmatów, 
obejmujących cały Kościół; może jedynie po
przez synody zobowiązywać tylko swoją część 
Kościoła. Nad tym zaś, aby Kościół, chociaż 
podzielony, nie zginął, czuwa Chrystus — Gło
wa Kościoła i dlatego, chociaż w tej i innej 
gałęzi Kościoła zdarzały się i zdarzają się błę
dy i upadki. — w rzeczach, które są przedmio
tem depozytu wiary, Kościół jako całość, cho
ciaż dzisiaj podzielony, nie zbłądzi, oczywiście 
idzie o te kościoły, które równocześnie mogą 
się wykazać apostolskością. Nieskażoność nau
ki Jezusa Chrystusa i w niej zawarta jedność, 
Więtość i katolickość, j e s t  ściśle zespolona 
z apostolskością i bezpośrednio nią uwarunko
wana.

Władzę w Kościele swoim Chrystus przeka
zał apostołom. I tylko ci biskupi, którzy mogą • 
się wykazać otrzymaniem sakry biskupiej

pośrednio od któregoś z apostołów, są rzeczy
wistymi i prawdziwymi pasterzami w Kościele 
Jesusa Chrystusa. Tylko te części Kościoła 
mogą się nazywać katolickimi, których bisku
pi mają sukcesję apostolską, w których jest 
biskupstwo i z niego płynące kapłaństwo. Ta
kim Kościołem jest nie tylko Kościół rzymsko
katolicki. Sukcesję apostolską ma Kościół 
wschodni (prawosławny), ma ją częściowo Koś
ciół protestancki, ma ją bez wątpienia Kościół 
starokatolicki, poprzez biskupów pochodzących 

bezpośrednio z Kościoła rzymskiego, którzy 
: Kościół ten~7epaśeili, jak: arcybiskup Sebasty 

Piotr Kodde'x(1702), oratorianim, wikariusz apo
stolski w Holańdii, biskup Dominik J^arlet 
(1716), który wybranemu dnia 23.IV.1723 r'. na 
arcybiskupa Utrechtu, ks. wikariuszowi kapi
talnemu Korneliuszowi Staenhowenowi, udzielił 
sakry biskupiej, również trzem jego następcom. 
Arcybiskup Utrechtu, Maindart utworzył jesz
cze dwa nowe biskupstwa w Holandii: w Haar- 
lemie i Dewenter. Po soborze watykańskim na 
znak protestu przeciw ogłoszonemu dogmatowi
o nieomylności papieża został formalnie zorga
nizowany Kościół Starokatolicki. Dnia 4 czerw- 
ca 1873 na kongresie delegatów tegoż Kościoła 
w „ Bonn został wybrany biskupem. Józef Hubert 
Reinkens, którego konsekrował na biskupa bis
kup Heydekamp z Deventer, dnia 11 sierp
nia 1873.

Przeto nie tylko Kościół rzymsko-katolicki, 
ale i wyżej wymienione Kościoły, ..mając nie
zaprzeczalną sukcesję apostolską: 4) przecho
wują i głoszą prawdziwą naukę Jezusa Chrys
tusa, bo jej źródłem jest Pismo Św. i Tradycja, 
2) sprawują ważnie sakramenty święte, bo 
mają prawdziwych biskupów i kapłanów, a 
sprawując ważnie sakramenty święte, umożli
wiają sobie i wszystkim członkom Kościoła 
zdobywanie świętości i postęp w doskonałości 
do najwyższych granic. Jest więc faktycznie 
jeden Kościół, chociaż podzielony i wszystkie 
kościoły powinny czynić szczere wysiłki usu
nięcia chorób z organizmu Kościoła Powszech
nego, aby nastała znowu jedna owczarnia i je- r 
den pasterz — Chrystus, najwyższy i jedyny 
Arcykapłan, widzialna zaś głowa — papież — ; 
będzie jedynie mógł być znowu wówczas ' 
sternikiem całego Kościoła, pierwszym wśród 
równych biskupem, jeśli zostanie wybrany 
przez cały Kościół. Dzisiaj papieża wybiera 
wprawdzie kolegium kardynałów, do którego 
należą kardynałowie z różnych narodów, fak- 
tyczenie jednak jest to kolegium kardynałów 
włoskich i dlatego z zasady papieżem Włosi wy
bierają Włocha. W tych warunkach niewątpli
wie potrzebny jest sobór wszystkich biskupów 
wszystkich Kościołów, głoszących nieskażoną 
naukę Jezusa Chrystusa i mogących się jedno
cześnie wykazać sukcesją apostolską swoich 
biskupów. Gdyby Kościół rzymsko-katolicki 
mógł się dzisiaj zdobyć na obiektywne wmyśle- 
nie się w Pismo Św. i w Tradycję, a porzuciw
szy swoje nowinki, szukał w źródłach wiary 
nie tego, eo nas dzieli, a to co mogłoby Kościół 
podzielony zjednoczyć, spełniłby misję, która
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zmazałaby winę, jaka właśnie głównie na nim 
ciąży za podział ciała Kościoła Jezusa Chrystu
sa. Bez odrzucenia jednak dogmatu o nieomyl
ności papieża Kościół rzymsko-katolicki nie 
ma szans, ani prawa matkowania w dziele 
zjednoczenia Kościoła Jezusa Chrystusa.

KOŚCIÓŁ POLSKO-KATOLICKI

Kościół Polsko-Katolicki w swej zewnętrznej 
organizacji wyrósł z Kościoła Starokatolickie
go. Ks. Biskup Franciszek Hodur ze względów 
dogmatycznych i pobudek patriotycznych, nie 
chcąc dopuścić do gnębienia Polaków przez na
rodowościowa obcych biskupów rzymskich w 
Ameryce, wynaradawiających Polaków w spo
sób wołający o pomstę do nieba, podjął jako 
kapłan Kościoła rzymsko-katolickiego histo
ryczną decyzję sprowadzenia Polaków z błęd
nej rzymskiej drogi po soborze watykań
skim — na właściwą drogę, to jest powrotu do 
prawdziwej idei Kościoła Jezusa Chrystusa. 
Wszedł w kontakt z biskupami starokatolicki
mi w Holandii. Działaiac z ich upoważnienia 
zorganizował społeczność kościelną w Amery
ce, a wybrany przez nią w 1904 r. biskupem, 
otrzvmał sakrę biskupia z rąk Ks. arcybisku
pa Gerarda Galla w 1907 r. w Utrechcie. Stał 
się więc tym  samym prawdziwym biskupem, 
następcą apostołów. Następnie wpierw wespół 
z biskupami starokatolickimi wykonsekrował 
nowych biskupów w Polskim Narodowym Ka
tolickim Kościele w Ameryce, później przy Ich 
udziale udzielił sakry innym biskupom dla te
goż Kościoła. W ten sposób ważne święcenia 
kapłańskie otrzymali i otrzymują liczni kapła
ni. Jest tym samym w Polskim Narodowym 
Katolickim Kościele w Ameryce prawdziwa 
nauka Jezusa Chrystusa, iest i prawdziwa suk
cesja apostolska. Ks. Biskup Hodur ideę 
Kościoła Narodowego przeniósł po pierw

szej wojnie światowej do Polski. Kościół przed 
ostatnią wojną nie mając legalizacji państwo
wej, ciężko i okrutnie prześladowany przez 
Kościół rzymsko-katolicki, chociaż powoli jed
nak rósł, rozwijał się i zdobywał coraz liczniej
sze szeregi swoich wyznawców. Ostatnia woj
na zadała naszemu Kościołowi, właśnie jako 
polskiemu katolickiemu Kościołowi procento
wo bardzo ciężkie rany. Bóg jednak chciał, aby 
po tej, okrutnej wojnie Kościół nasz zyskał 
wolność i mógł rozpocząć nowy, wspaniały 
rozwój. Piszący ten artykuł został 16 czerwca 
1959 roku wybrany przez IV Synod biskupem 
ordynariuszem Kościoła Polsko-Katolickiego 
w P.R.L. Sakrę biskupią otrzymał dnia 5 lipca 
1959 r. w Katedrze św. Gertrudy w Utrechcie 
z rąk ks. biskupa dr Leona Grochowskiego, 
pierwszego biskupa Polskiego Narodowego Ka
tolickiego Kościoła w Ameryce i Kanadzie, ja
ko głównego konsekratora (konsekratorem 
ks. biskupa Grochowskiego był ks. biskup 
Hodur), oraz ks. arcybiskupa dr Andrze
ja Rinkla, arcybiskupa Utrechtu i ks. biskupa 
dr Urs Kury, biskupa Szwajcarii, jako współ- 
konsekratorów przy udziale innych jeszcze 
biskupów. Przez sakrę tę Kościół Polsko-Kato- 
licki został członkiem Unii Utrechckiej Kościo
łów Starokatolickich, a Jego biskup ordyna
riusz pełnoprawnym członkiem Kolegium 
Biskupów Starokatolickich. Tak więc Kościół 
Polsko-Katolicki przez swoich biskupów w 
Polsce i w Ameryce przejął z Kościoła Staro
katolickiego zarówno prawdziwą naukę Jezu
sa Chrystusa, jak i sukcesję apostolską. Jesteś
my więc prawdziwą cząstką jednego, chociaż 
dzisiaj podzielonego, Kościoła Jezusa Chrystu
sa. Pragniemy też, czynimy i będziemy czynili 
wysiłki celem zjednoczenia Kościoła Jezusa 
Chrystusa jednak tylko i wyłącznie w oparciu
o Pismo św. i Tradycję na prawach suweren
ności i równości.

GENEZA I PERSPEKTYW A RUCHU EKUMENICZNEGO
Ks. ZYGMUNT MICHELIS

R ELIGIA, jako wiedza o Bogu, musi być obja
wiona. Co nie jest objawieniem, jest zabobo
nem lub światopoglądem, czyli podlegającą 

zmianie ludzką filozofią w zależności od rozwoju 
kultury i nauki. Bóg w pojęciu re’igii jest absolutem, 
czyli przedwiecznym bytem i niezmienną prawdą, czyli 
rzeczą nie podlegającą trybunałowi ludzkiej mądrości.
0  Bogu więc możemy wiedzieć tylko to, co On nam 
w swoisty sposób objawia, albo nie wiemy nic. Obja
wienie z natury rzeczy musi być dla człowieka trudne 
dla przyswojenia i dlatego proces ten wymaga czasu
1 podlega wielu wypaczeniom. Stąd zaś wynika koniecz
ność nieustannego konfrontowania ludzkiego ujęcia ob
jawienia z jego pierwotną treścią, darowaną ludzkości 
przez Boga za pośrednictwem Jego proroków, czyli 
geniuszów religijnych. Najwyższym objawieniem jest

Jezus Chrystus i Jego Ewange'ia przekazana przez 
Nowy Testament biblijny. Z powyższego wynika, że 
zrozumienie i przechowanie Ewangelii Chrystusowej 
musiało odbywać się wśród pracy i zmagań ludzkiej 
mądrości. Tym się tłumaczą odchylenia i walki wo
koło Prawdy Chrystusowej, które toczyły się nieomal 
od pierwszej chwili po odejściu Chrystusa, a trwające 
po dzień dzisiejszy... Ale także i to, że mają one co
raz węższy zasięg i łagodniejszy przebieg. Przez wieki 
wysiłków ducha i pracy teologicznej Kościół coraz le
piej rozumie swoją istotę i swoje posłannictwo i  stąd 
coraz mniejsze i łagodniejsze są spory pomiędzy róż
nymi kierunkami i grupami uczniów Chrystusowych.

I na tym tle i  z tego klimatu powstał ruch ekume
niczny, który świadczy o zbliżeniu się ogółu chrześ- 
ścijan do lepszego, coraz zgodniejszego poznania Praw
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dy Chrystusowej. Towarzyszy temu poznaniu pokor
na świadomość własnej niezdolności w przeszłości 
i teraźniejszości do adekwatnego wyrażenia absolutnej 
Prawdy Bożej. Dziś wiemy, że nasze formułki dogma
tyczne są tylko niedoskonałą próbą wyrażenia świę
tych i niezgłębionych tajemnic Bożych. Z tej świa
domości płynie szczera religijna tolerancja wobec ina
czej wierzących, oraz niewierzących. Ta sama świa
domość stworzyła klimat dla nowoczesnego ruchu eku
menicznego. Różnice wyznaniowe, a przede wszyst
kim tworzenie definicji i zasad teologicznych płynęły 
z wrodzonego człowiekowi pędu do poznawania, a tak
że z konieczności formułowania treści wiary celem 
umożliwienia jej przekazywania, a także jej obrony 
przed spaczeniem, lub zgoła sfałszowaniem. Proces 
ten na początku dziejów Kościoła, a także w okre
sach walk filozoficzno-światopoglądowych był szcze
gólnie potrzebny i ożywiony. Ale i praca teologiczna 
miała swoje niebezpieczeństwa i  wypaczenia. Sądzo
no, że umysł ludzki — jeżeli chodzi o dogmatyczne de
finicje — potrafi wszystko zrozumieć i wyrazić. Pro
wadziło .to nie tylko do fałszywego nieraz tłumacze
nia, lecz także do krytykowania lub „uzupełniania" 
prawd i twierdzeń objawionych w Piśmie św. A nau
ka Kościoła, posiadającego autorytatywny urząd nau
czycielki, była uważana przez Kościół, a w szczegól- 
ności jego nieoświecone organa, za nieomylny i  wiecz
ny wyraz Prawdy Bożej, której uznawanie można 
i należy narzucać przemocą, a nieuznawanie karać 
jako bluźnierstwo.

To wszystko w znacznym stopniu należy już do 
przeszłości, a resztki fanatyzmu i  nietolerancji, poku
tujące jeszcze w niektórych wyznaniach lub grupach 
wyznaniowych, topnieją w promieniach bratniej mi
łości, pokory chrześcijańskiej i  filozoficznego huma
nizmu. I na tej glebie ziarno tęsknoty za jednością, 
która — acz nieraz opacznie wyrażana — nigdy nie 
zaginęła w Kościele, a na początku XX wieku poczęła 
ujawniać się w nowoczesnym ruchu ekumenicznym. 
Historycznym impulsem jego ujawnienia i zorganizo
wania była nędza po pierwszej i to samo po drugiej 
wojnie światowej. Tak się złożyło, że Europa została 
dotknięta wielką nędzą, a Ameryka w obydwóch wy
padkach cieszyła się wyrosłym z wojny szczególnym 
dobrobytem. Naród amerykański, a przede wszystkim 
Kościoły, w imię chrześcijańskiej etyki, poczuwały się 
do obowiązku okazania pomocy zubożałej Europie. 
Wprawdzie już przed drugą wojną światową powsta
ły zręby ruchu ekumenicznego: Kongres praktycznego 
chrześcijaństwa w Sztokholmie w r. JT9Z5J oraz Kon
ferencja teologiczna — faith and order” w Lozannie 
w r. ‘1927 z udziałem przedstawicieli większości Ko- 
ściełów Fwyznań. Nawet z ramienia Kościoła Rz.- 
Katolickiego było w Sztokholmie obecnych kilku wy
bitnych teologów w charakterze obserwatorów. Pa
pież zaproszony przez specjalną delegację Komitetu 
organizacyjnego, aby wydelegował swego przedstawi
ciela, uprzejmie, ale stanowczo odmówił. Charytatyw
na praca tymczasowego Kierownictwa Ruchu Ekume
nicznego i jego biura w Genewie podczas trwania i po 
zakończeniu drugiej wojny światowej praktycznie 
stworzyły organizację ekumeniczną i spopularyzowały 
ją na całym świecie. Pierwszy Kongres Ekumeniczny 
w Amsterdamie w r.(W ^ )i powołanie pierwszej ofi
cjalnej Światowej Rady Kościołów był tylko formal

nym stwierdzeniem istniejącego już stanu rzeczy. 
Dgiś Światowa Rada Ekumeniczna reprezentuje z górą 

(150} samodzielnych Kościołów protestanckich, staroka
tolickich i prawosławnych. Rada stanowi dobrowolny 
zespól niezależnych Kościołów, mających na celu szu
kanie dróg do zbliżenia, a w dalszej przyszłości do 
zjednoczenia rozdartego chrześcijaństwa w jednym 
Powszechnym Apostolskim Kościele. Idea ekumenicz
na przenika już do szerokich warstw ludu kościelne
go, i mówiąc po ludzku, już na pewno nie zaniknie, 
aż nie osiągnie postanowionego jej przez Pana Kościoła 
Jezusa Chrystusa w  arcykapłańskiej modlitwie celu: 
„aby wszyscy byli jedno’*. (Ew. św. Jana 17. w. 21.

A jak się rozwija ruch ekumeniczny w  Polsce?
W Polsce trzeba rozróżnić dwa nurty życia religij

nego: rzymsko-katolicki i ewangelicki. Zagadnienie 
ekumeniczne dla rzymsko-katolickiego Kościoła w Pol
sce istniało — choć bez tej nazwy — tylko na odcinku 
stosunku do prawosławia. A przedstawiało się ono 
dla Kościoła Rzymsko-Katolickiego prosto: wchłonię
cie prawosławia za cenę pewnych ustępstw liturgicz
nych i obyczajowych. Usiłowano to w przeszłości osią
gnąć raczej środkami politycznymi i administracyj
nymi, aniżeli misją i miłością. Wynik był dla Kościo
ła Rzymsko-Katolickiego nikły, dla Rzplitej katastro
falny, gdyż odstręczyl liczne rzesze prawosławne na 
wschodnich rubieżach od Polski i wpędził je w ra
miona caratu. W stosunku' do protestantyzmu, który 
w XVI wieku stanowił w Polsce poważny problem 
kościelny i polityczny, Kościół Rzymsko-Katolicki za
jął stanowisko tak samo proste, lecz o wiele radykal
niejsze. Chodziło o „herezję", a więc należało ją wszel
kimi środkami i za każdą cenę wytępić. I to się pra
wie udało. Watykan zatriumfował, ale że to miało 
opłakane polityczne i kulturalne skutki dla Polski, to 
już dziś nie budzi żadnej wątpliwości. Takie samo sta
nowisko zajął Kościół Rzymsko-Katolicki w później
szych czasach wobec narodowego ruchu religijnego 
w postaci tzw. Kościoła Narodowego ks. Hodura, oraz 
interesującego socjalno-religijnego zrywu polskiego 
ludu w ruchu marjawickim.

Na odcinku protestanckim ruch ekumeniczny (na
zwa ta jest nowoczesnej daty) ujawnił się bardzo ży
wo w XVI wieku i znalazł swój historyczny wyraz 
w „Unii Sandomierskiej". Ale niestety ki’ku światłych 
i szlachetnych proroków tego ruchu z ks. Łaskim na 
czele nie znalazło potrzebnego poparcia wśród ogółu 
świeckich i duchownych działaczy. Unia Sandomier
ska pozostała na papierze, a Reformacja we wszyst
kich swoich odłamach upadła.

Czy spadkobiercy Reformacji w Polsce zrozumieli 
błąd swoich ojców i wyciągnęli naukę ze swojej hi
storii?...

Dzisiejszy powojenny protestantyzm w Polsce Lu
dowej jest szczątkową pozostałością wielkiego ruchu 
z wieku XVI. Na odcinku Iuterańskim jedna grupa — 
to niedobitki mazurów — około 30.000 dusz, druga 
grupa — to około 20.000 ślązaków cieszyńskich. Są 
to bezpośredni potomkowie i wyznawcy Reformacji 
XVI wieku. Reszta to spolszczeni emigranci z róż
nych krajów.

Obok tego pomnika luterańskiego odłamu polskiej 
Reformacji jest jeszcze pomnik Kalwiński — Polski 
Kościół Ewangelicko-Reformowany. Tu jednak pozo-
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■tała tylko tradycja i nazwa, gdyż znakomita więk
szość jego dzisiejszych członków jest pochodzenia cze
skiego lub innego — cudzoziemskiego. Rdzennie pol
skich rodzin ewang.-reformowanych z XVI wieku jest 
znikoma liczba.

Ze tak będzie po drugiej wojnie i że polski protes
tantyzm tak bardzo zmaleje, dalej patrzący ludzie 
zrozumieli jeszcze w toku wojny. I zrozumieli także, 
że nakazem chwili i jedyną szansą na przetrwanie, 
a może i na nowy start, jest zjednoczenie. Była to 
jednak nawet w tak krytycznej chwili tylko mniej
szość. Inni woleli ginąć bezczynnie „bohaterską" 
śmiercią we własnym getcie, lub też opuścili bezrad
nie ręce. Aktywiści stanowili nieliczne grono, ale byli 
zdecydowani ii bezkompromisowi. Tak więc już w ro
ku 1943 księża Kościoła Ewang.-Reformowanego 
w Warszawie — oraz kilkunastoosobowy zespół ew.- 
-augsb. księży z Warszawy i wygnańców z parafii na 
ziemiach polskich, włączonych do Trzeciej Rzeszy, 
opracowali i podpisali statut zjednoczenia obydwóch 
Kościołów. Zjednoczenie miało nastąpić zaraz po za

kończeniu wojny i zatwierdzeniu statutu przez nowe, 
powojenne władze kościelne i państwowe. I ta „eku- 
menia“ pozostała na papierze. Gdy minął „szok“ wo
jenny i ucisk okupacyjny, a wkrótce dzięki pomocy 
materialnej Światowej Rady Ekumenicznej, oraz za
granicznych Kościołów wyznaniowych, nędza zelżała, 
ekumeniczny duch czasów wojennych ulotnił się 
szybko. Już w czasie wojny, w r. ;1943jdo „współpra
cy ekumenicznej" zgłosiły swój akces Kościoły: ma
riawicki, narodowy i metodystyczny. Opracowano statut 
„współpracy ekumenicznej", wybrano tymczasowe 
Kierownictwo. Zaraz po zakończeniu wojny pod ko
niec roku (19451,,zespół" powiększony o Kościół Bapty
stów i Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, oraz Ko
ściół Prawosławny, zmienił nazwę na „Chrześcijań
ską Radę Ekumeniczną" ii nawiązał kontakt organiza
cyjny z Światową Radą Ekumeniczną w Genewie. 
Otrzymywana stamtąd przez pierwsze lata powojenne 
wydatna pomoc materialna, częściowo uwarunkowa
na właśnie współpracą ekumeniczną, oraz istnieniem 
Rady Ekumenicznej, przyczyniła się do utrwalenia 
tych samorzutnych początków do tego stopnia, że 
ruch ten przetrwał do dnia dzisiejszego pod zmienio
ną nazwą „Polska. .. Rada Ekumeniczna". Dzięki do
rocznym „Tygodniom Modlitwy", konferencjom teo
logicznym, wspólnym nabożeństwom, udziałem w cha
rakterze gości w konfesyjnych uroczystościach itp. — 
duch ekumeniczny przeniknął do szerokich sfer ludu 
kościelnego i jest tam dziś silniejszy i głębszy, aniżeli 
na „szczytach" kościelnych.

Na zakończenie jeszcze kilka słów o najnowszym 
wydarzeniu w  dziejach ruchu ekumenicznego, jakim 
jest stanowisko obecnego papieża Jana XXIII. Po do
tychczasowym, więcej niż powściągliwym stanowisku 
Watykanu wobec ruchu ekumenicznego, historyczne 
przemówienie Jana XXIII i zapowiedź zwołania „So
boru Ekumenicznego’', były wielką sensacją, która 
wzbudziła nie tylko wielkie zainteresowanie, lecz 
i przesadne nadzieje. Dziś już to wszystko wygląda 
skromniej, ale niemniej stanowi nowy etap w ruchu 
ekumenicznym. Jak bardzo ruch ekumeniczny odpo
wiada potrzebom czasu i uczuciom wiernych dowodzi 
nadspodziewanie życzliwe przyjęcie wystąpienia pa

pieża w sferach katolickich, zarówno teologów, jak 
i ludu kościelnego we wszystkich krajach. Najmniej 
entuzjazmu ujawnili wysocy dostojnicy Kurii rzym
skiej. W Polsce niektórzy biskupi rzymsko-katoliccy 
jawnie zaakceptowali swoją sympatię dla inicjatywy 
papieża, a bardzo poważny i poczytny kwartalnik 
„Znak" poświęcił tej sprawie specjalny numer (Nr 64). 
A najpoważniejszy tygodnik „Tygodnik Powszechny" 
nie tai swojej sympatii dla tej idei. Naturalnie, że 
sfery rz.-katolickie szukają zbliżenia na innych dro
gach, niż oficjalny genewski ruch ekumeniczny, który 
jest pochodzenia protestanckiego, choć należą doń 
także starokatolicy i zachodnie Kościoły Prawosławne. 
Tym niemniej zmiana stanowiska Watykanu ma wiel
kie znaczenie i może poprzez przyszły „Sobór Eku
meniczny" otworzyć nowe możliwości i perspektywy. 
A to tym bardziej, że ta współpraca protestancko-sta- 
rokatolicko-prawosławna przyniosła już wyraźne i po
zytywne owoce teologiczne. Protestanci nauczyli się od 
swoich braci „hierarchicznych" lepiej rozumieć i wy
żej ocenić sakramentalizm, ustrój kościelny, liturgię, 
duszpasterskie znaczenie obrządków, wychowawcze 
znaczenie tradycji i kultywowanie pamięci wielkich 
i świętych postaci Kościoła.

Natomiast Kościoły „hierarchiczne" przejęły od pro
testantów  należytą ocenę głoszenia Słowa Bożego,
| ewangelizacji* charytatywnej diakonii, powszechnego 
■ śpiewu w nabożeństwie, języka narodowego w kulcie, 
i  pracy misyjnej laikatu, itd. Ze zdziwieniem i podzi- 
i wem trzeba podkreślić, że Rzymsko-Katolicki Kościół 
i we własnym zakresie doszedł do tych samych rezulta

tów i pod niektórymi względami poszedł nawet dalej. 
Wystarczy wskazać na wielką pracę biblijną Kościoła 
Rzymsko-Katolic. w Polsce.

Jakie więc istnieją realne perspektywy i drogi dla 
celów ruchu ekumenicznego?

Jeżeli rzymsko-kątolicy twierdzą, że zjednoczenie 
może być osiągnięte tylko przez powrót wszystkich 
„odłączonych braci" (dawniej mówiło się „schizmaty- 
ków i heretyków”) do Kościoła Rzymsko Katolickiego, 
jako jedynego prawdziwego, powszechnego, apostol
skiego Kościoła, to jest to lekceważeniem historii wie
lowiekowej tradycji, oraz prymitywnym uproszczeniem 
wcale nie prostej sprawy. Jeżeli protestanci mówią, że 
mogą się zgodzić tylko na zjednoczenie w rzeczywistym 
Kościele Powszechnym, który konkretnie nie istnieje, 
ale jest idealnym celem i obiektem wiary, to jest to, 
mniej więcej takie samo podejście, jak katolickie.

Jeżeli zaś nieprzejednani konfesjonaliści, tu i tam, 
nie wierzą w ogóle w możliwość osiągnięcia tego celu 
na ziemi i oczekują tego po Sądzie Ostatecznym na 
tamtym świecie, to jest to cynizm i lekceważenie mo
dlitwy Chrystusa i Jego świętej woli.

A moja osobista konkluzja jest taka: Jeszcze nie 
rychło i nie łatwo nastąpi zjednoczenie, ale już. dziś 
oczyma ducha oglądamy jutrzenkę dnia, kiedy spełni 
się modlitwa arykapłańska Pana Kościoła i Biskupa 
dusz naszych Jezusa Chrystusa „aby wszyscy byli 
jedno". A naszym obowiązkiem i zadaniem wobec ce
lów ekumenicznych jest: świadectwo, walka, cierpie
nie i — modlitwa.

Reszta należy do Głowy Kościoła, czyli Jezusa Chry
stusa, Syna Bożego, Zbawiciela świata.
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REFORMACJA W POLSCE I JEJ WKŁAD 
DO NASZEJ KULTURY

O. BARTEL

P IERWSZE próby przedstawienia Refor
macji ukazały się już w wieku XVI, bada
nia zaś nad nią zaczęły się dopiero w wie

ku XIX. Na tem at Reformacji w Polsce wiele 
już napisano, jeszcze więcej dyskutowano, po
nieważ Reformacja w Polsce stanowiła i sta
nowi nadal niezwykle ciekawy problem w hi
storii reformacji powszechnej oraz kultury 
polskiej. Jako zjawisko historyczne, bardzo 
złożone, zainteresowała ona wielu badaczy za
równo polskich jak i obcych. Jakże różna jest 
jej ocena: oto dla polihistora wieku XVII Szy
mona . Starowolskiego była reformacja jedynie 
epizodem w historii narodu polskiego, a prze
cież, jak wiemy, zachwiała ona psychiką pol
ską. Dla St. Kutrzeby, znanego historyka ustro
ju  dawnej Polski, okres reformacji miał być 
jakoby bezpłodnym dla kultury polskiej, a dla 
Józefa Szujskiego, wybitnego reprezentanta 
krakowskiej szkoły historycznej, zjawiskiem 
ujemnym. Dla jednych badaczy, jak Friese, 
radcy dworu Stanisława Augusta, jak Lubowi- 
cza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego 
(XIX/XX w.) była reformacja polska tajem
niczym i niesamowitym zjawiskiem, dla dru
gich — przyczyną upadku dawnej Polski (M. 
Dzieduszycki, Szujski), dla Waleriana Krasiń
skiego zaś klęska polskiej reformacji miała 
pociągnąć za sobą upadek dawnej Polski.

Co o tym  sądzić?
Gdy oceniamy reformację polską z punktu 

widzenia historii Kościoła chrześcijańskiego, 
to stanowi ona drobny wycinek i skromny 
moment. Jednak warto pamiętać, że w wieku
XVI i XVII Polska była jednym z ognisk anty- 
trynitaryzm u i anabaptyzmu, kierunków, któ
re nawiązały do tradycji kościoła starożytnego 
i radykalnych nurtów kościoła średniowiecz
nego. W historii zaś powszechnego ruchu re- 
formacyjnego reformacja polska zajmuje wy
datne miejsce: w powszechnym ruchu refor- 
macyjnym brał udział Jan  Łaski, na synodzie 
w Dortrecht, pocz. w. XVII, przy boku teologa 
holenderskiego Gomarusa stał Jan Makowski 
j. bronił zasadniczej nauki Jana Kalwina o pre- 
destynacji przed ąrminianami. W radykalnej 
ideologii reformacyjnej poważną rolę odegrał 
Faust Socyn. Z pochodzenia był Włochem, ale 
najściślej był związany z polską reformacją. 
Socyn był twórcą socynizmu, na gruncie któ
rego wyrósł później antytrynitaryzm  w Anglii 
oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół
nocnej. Reformacja polska budziła i nadal bu
dzi zainteresowanie badaczy ze względu na 
zgodę sandomierską r. 1570. Trzy wyznania 
umiarkowanego obozu reformacyjnego: lutera
nie, kalwiniści oraz bracia czescy połączyli się

ze sobą zachowując w sprawach wewnętrzno- 
kościelnych oraz nauce autonomię. Podstawą 
ich zjednoczenia, współdziałania i wzajemnej 
obrony swoich zdobyczy był Konsens i Wyzna
nie Sandomierskie, gdzie nauka o Komunii św. 
była zasadniczo oparta na konfesii saskiej 
Melanchtona (1551), złagodzona jednak w du
chu kalwińskim. Łączący się protestanci za
chowali swoje obrzędy, uznawali wzajemnie 
swoje nauki za prawdziwe, przyrzekali sobie 
poparcie w walce z przeciwnikami, a mianowi
cie z Franciszkiem Stankarem który swoją 
koncepcją o Chrystusie — Pośredniku podwa
żał przyjętą w kościele chrześcijańskim naukę
0 Chrystusie i Trójcy Św., z antytrynitarzam i 
oraz Kościołem rzymsko-katolickim. Zgoda 
sandomierska była federacją protestancką o 
celach politycznych. Toteż w r. 1599 na zjeź- 
dzie w 'W ilnie przystąpili do niej reprezentanci 
Kościoła prawosławnego, aby znaleźć oparcie 
w walce z unią brzeską (1596), rozbijającą 
Kościół prawosławny na ziemiach Rzeczy
pospolitej na unitów i dyzunitów.

O zjednoczeniu całego świata protestanckie
go na platformie tego co łączyło protestantów 
a nie różniło marzyło wielu reformatorów i wy
bitnych działaczy reformacyjnych wieku XVI. 
Pragnął tego Jan Kalwin. Nie obca była myśl 
zjednoczenia rozbitego protestantyzmu Marci
nowi Lutrowi, walczył o to Filip Melahchton, 
a Jan Łaski, gdy wrócił do Polski, wytknął 
sobie jako główny cel swojej działalności po
wołanie do życia Polskiego Kościoła Ewange
lickiego. Przygotował on grunt pod Zgodę san
domierską. I właśnie na ziemi polskiej po raz 
pierwszy w dziejach powszechnego ruchu pro
testanckiego dokonało się wielkie dzieło zjed
noczenia trzech odłamów protestanckich. Zgo
da sandomierska to niezwykle ciekawy i do
niosły fakt w historii irenizmu, unionizmu
1 ekumenizmu chrześcijańskiego, któremu 
podwaliny dały kościoły protestanckie. Co 
prawda ten ekumenizm zgody sandomierskiej 
był jeszcze ograniczony np. w porównaniu do 
koncepcji zjednoczenia wszystkich kościołów 
chrześcijańskich znakomitego Andrzeja Fry
cza Modrzewskiego. Akt. z r. 1570 znalazł na
śladowców na ziemi czeskiej: w r. 1575, wzo
rując się na zgodzie sandomierskiej, połączyli 
się tam luteranie, kalwiniści oraz bracia w opar 
ciu o „Confessio Bohemica”. Wybitny działacz 
Kościoła ewangelicko-reformowanego na Lit
wie Andrzej Wolan, polityk i moralista, wska
zywał na zgodę sandomierską jako na godny do 
naśladowania krok i starał się pogodzić luteran 
i kalwinistów litewskich. W tym celu zwołany 
został w Wilnie w r. 1585 zjazd przedstawicieli
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obu kościołów, luterańskiego i kalwińskiego, 
jednak do pojednania nie doszło. Ciekawe, że 
polscy protestanci, w szczególności reformowa
ni próbowali przez książąt ewangelickich Rze
szy narzucić niemieckim protestantom ideę 
Zgody (1578). Na początku wieku XVII senior 
małopolskiego Kościoła ewangelicko-reformo
wanego Bartłomiej Bythner wydał dzieło pt. 
„Exhortatio Fraterna”, w  którym  iproponował 
zwołanie powszechnego soboru, a to w celu 
zjednoczenia wszystkich kościołów chrześci
jańskich. Wiele synodów ewangelickich w Pol
sce po r. 1570 potwierdziło moc obowiązującą 
Zgody sandomierskiej zarówno dla duchow
nych jak i wiernych, ostatnie jej stwierdzenie 
odbyło się na bardzo licznym synodzie w Toru
niu w r. 1595. Od początku w. XVII Zgoda 
sandomierska traci na sile i znaczeniu, ale 
przypominano ją sobie u nas w w. XVII, 
XVIII, w szczególności w dobie ciężkiej dla 
protestantyzmu polskiego reakcji katolickiej 
epoki saskiej. Trzy lata po Zgodzie sandomier
skiej, w 1573 r. Konferencja warszawska za
gwarantowała wolność wyznania. Akt ten, 
który zapewniał pokój religijny inter dissiden- 
tes in religione, wszedł do artykułów henry- 
kowskich i stanowił składową część zawarowa- 
nych wolności szlecheckich. Konfederacja szła
o wiele dalej w przyznaniu wolności religijnej, 
aniżeli pokój religijny w Augsburgu (1555), 
aniżeli edykt nantejski (1598), może być uwa
żana za wzór dla „Listu majestatycznego” z 
r. 1609 cesarza Rudolfa II. Trzeba pamiętać, że 
Polska w. XVI i jeszcze za Władysława IV 
była azylem dla prześladowanych europejczy
ków za swoje przekonanie religijne. Znajdo
wali w Polsce schron nie tylko prześladowani 
protestanci lecz również i katolicy. Oto król 
Zygmunt Stary udzielał azylu Szwedom-kato- 
likom.

W Polsce wieku XVI i później znamy zna
komitych ludzi, którzy stali na gruncie tole
rancji religijnej. Pochodzili oni z różnych 
warstw, reprezentowali różne wyznania, ich 
przekonania tolerancyjne płynęły z różnT7ch 
źródeł. Zachowały się wypowiedzi niektórych 
znakomitych ludzi w. XVI na tem at tolerancji 
religijnej. Król Zygmunt August: Nie jestem 
królem waszych sumień. Król Stefan Batory: 
Mniemam, że wiary nie wolno nigdy rozsze
rzać prześladowaniem i krwią, ani sumień ludz
kich zniewalać gwałtem. Ksiądz P iotr Skarga, 
jezuita miewał chwile, kiedy rozsądek i su
mienie brały górę a wtedy mawiał: Złe od- 
szczepieństwo, ale krew miła... Znakomity 
kanclerz Jan Zamojski: Kiedyby to mogło być, 
abyście wszyscy byli papieżnikami,’ dałbym za 
to połowę zdrowia mojego, żebym drugą poło
wą żyjąc, cieszył się z tej świętej jedności. Ale 
jeśli kto będzie wam gwałtem czynił, dam 
wszystko swe zdrowie przy was, abym na tę 
niewolę nie patrzył. Tolerantów spotykamy 
w w. XVII zarówno wśród szlachty katolickiej 
(Przyjemski, Kołaczkowski) jak i wśród lute- 
ran  (Schober, burmistrz Torunia). Byłoby błę
dem, gdybyśmy z tego wywnioskowali, że
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ws2yscy czy też większość Polaków w w. XVI 
czy XVII hołdowała zasadzie tolerancji reli
gijnej. Tak nie było, tak zresztą nigdzie wtedy 
nie było, ale w związku z reformacją narodzi
ło się zagadnienie tolerancji religijnej, później 
wolności sumienia zarówno na Zachodzie jak 
i w Polsce.

Niezwykle ciekawa była religijna i społeczna 
ideologia rycerza śląskiego Kaspra Szwenkfel- 
da. Stawał on w obronie chłopa i pisał: „...nikt 
nie chce się ująć za chłopem, żyją oni w zupeł
nym opuszczeniu, pod ciężką tyranią i okrut
nymi prawami nieuków-proboszczów: stan 
godzien jest litości. Księża każą im jeść co 
piątek w poście tylko jaja, ser lub'm asło, gdy
oni nawet chleba nie m ają....  jesteśmy uciśnie-
ni przez prawa jak Żydzi i nikt nie chce nam 
pospieszyć z pomocą.....  Ta społeczna ideolo
gia znajdzie później gorących zwolenników 
wśród kalwinistów oraz antytrynitarzy pol
skich.

Dla wyjaśnienia i zrozumienia zjawiska his
torycznego wskazana jest metoda porównaw
cza. Otóż w porównaniu do reformacji zachod
nio-europejskiej polska reformacja, podobnie 
jak i nasz renesans, była zjawiskiem wtórnym. 
Rozwija się ona w  związku ideowym z refor
macją powszechną. Rozbicie np. ideologiczne 
obozu reformacyjnego na Zachodzie znalazło 
silne odbicie w sporach religijno-dogmatycz- 
nych polskiego obozu reformacji: nadgorliwcy 
luteranie (Gericius, Morgenstern i Luperian) 
zajadle zwalczali naukę braci czeskich i prze
ciwstawiali się uznaniu Zgody sandomierskiej. 
Te wpływy ortodoksji luterańskiej płynące 
z Niemiec, Gdańska i Królewca powodowały 
skłócenie luteran z kalwinistami, jak widać 
było szczególnie podczas Rozmowy toruńskiej 
1654 r. Bardzo silne byli kontakty Jana Kal
wina i jego szkockich wyznawców (w. XVII) 
z małopolskimi kalwinistami. Reformatora Ja
na Kalwina zapraszano do Polski, a wielu 
przyszłych duchownych kalwińskich studiowa
ło w Edynburgu. Mimo, że nasza reformacja 
miała wiele momentów stycznych i wspólnych 
z reformacją na Zachodzie, była ona zjawi
skiem oryginalnym i swoistym: nie naślado
wała ślepo reformacji zachodnio-europejskiej, 
posiadała swoje odrębne cechy, ponieważ wy
rosła na swoistym polskim gruncie, dowodem 
tego przede wszystkim jej niesamowity, za
skakujący każdego badacza przebieg. Wydała 
ona wielu ciekawych, myślących ludzi, pionie
rów na niektórych odcinkach naszej kultury. 
Cechuje ją zdumiewający wzrost, ale jeszcze 
szybszy upadek.

Gdzie przyczyna tego nigdzie na Zachodzie 
nie zaobserwowanego zjawiska?

Wydaje się, że przyczyna tego tkwi głęboko 
w ruchliwej psychice narodu polskiego, jej 
cechą istotną to zrywy i ochłonięcia. Recepcja 
reformacji u nas nie była należycie przygoto
wana pod względem religijno-kulturalnym: 
nie mieliśmy silnego seikciarstwa, stwierdza
my brak mistycyzmu, a religia sprowadzała 
się raczej do obrzędności, której prosty lud nie



rozumiał, gdyż nie znał łaciny. Jednak refor
macja nie zanikła, jej myśl i dzieło w skrom
nej formie przetrwało do epoki stanisławow
skiej. W swoim polskim nurcie była ona i jest 
nadal moralnym oparciem dla wielu działaczy 
polskiego ewangelizmu (ks. Diehl, ks. Leopold 
Otto, ks. Biskup Bursche i inni).

Różna była ocena polskiej reformacji przez 
badaczy, różne było do niej podejście, różna 
metoda badań. Lecz każda metoda badań musi 
być stosowana ostrożnie i z umiarem. Oto 
przykład niekiedy fałszywego wnioskowania. 
Wedle zapatrywań niektórych historyków ra
dykalna ideologia religijno-dogmatyczna w re
formacji zachodnio-europejskiej były wyrazem 
dążeń do wyzwolenia plebejuszy miejskich 
i chłopów z ucisku feudalnego, ale w Polsce — 
co ciekawe — ten radykalizm religijno-spo- 
łeczny reprezentuje u nas szlachta i to znako
mita: Jan Niemojewski, Stanisław Cikowski, 
Jan Kiszka, jeden z najbogatszych ludzi koń
ca wieku XVI, u schyłku zaś życia również 
taki magnat jak książę Mikołaj Radziwiłł 
Czarny. W polskim ruchu reformacyjnym czę
sto z radykalizmem dogmatycznym wiązał się 
radykalizm społeczny, ale kiedy polscy ana
baptyści próbowali nawiązać bliższe stosunki 
oraz współpracę, a nawet później myśleli o po
łączeniu się z „komunistami” morawskimi, to 
ci ostatni nie chcieli o tym słyszeć, ponieważ 
oni uznawali dogmat Trójcy Św., a polskim 
anabaptystom zaś nie odpowiadał praktyko
wany „komunizm” anabaptystów morawskich. 
W wielu krajach zachodniej Europy reforma
cja była na ogół zjawiskiem masowym, objęła 
wszystkie klasy społeczne, w Polsce zaś zna
lazła ona zwolenników wśród mieszczaństwa 
i szlachty, a prawie nie poruszyła ludu. Tam 
gdzie zdobyła sobie lud jak np. W Cieszyń- 
skiem, idea reformacji zwyciężyła i przetrwa
ła po dzień dzisiejszy. Ta wąska platforma spo
łeczna reformacji tłumaczy nam jej klęskę. 
Reformacja nie miała u nas silnego i trwałego 
oparcia w masach ludowych. Na Zachodzie 
oparła się przede wszystkim na mieszczaństwie, 
wykształconym, zamożnym, ambitnym i zwy
ciężyła. U nas zaś położenie mieszczaństwa 
było inne niż na Zachodzie. Od schyłku wieku
XV mieszczaństwo zaczyna u nas upadać i je
go rola polityczna staje się znikoma. Tylko 
tam, gdzie ono odgrywało jeszcze rolę, jak np. 
w Gdańsku, Elblągu, Toruniu, — reformacja 
przyjęła się szybko i zwyciężyła.

Reformacja zachodnio-europejska była nie
zwykle burzliwa, gwałtowna, często miewała 
krwawy przebieg. W porównaniu do reforma
cji zachodnio-europejskiej reformacja polska 
miała przebieg łagodny, spokojny, nie zaznała 
ani nocy św. Bartłomieja, ani dragonad Lud
wika XIV, ani masowego wysiedlenia ewange
lików, jak to miało miejsce w  Salzburgu w la
tach 1727—1744. Jedynie na Śląsku w wieku
XVII dała się dotkliwie ewangelikom we zna
ki reakcja katolicka oraz w Toruniu (1724) i co 
ciekawe — tam  przetrwała. Nie była więc re
formacja nasza obrazem krwawych i drama

tycznych zmagań o „Słowo Boże miłego Pana 
Boga”. Co prawda, w niektórych ogniskach 
rodzinnych rozgrywały się małe dramaty na 
tle rozbicia wyznaniowego, różnicy przekonań 
religijnych np. w rodzinie Lasockich, Łaskich, 
Radziwiłłów itp. Tak, reformacja polska była 
łagodna i może dlatego nie miała tej mocy, 
tężyzny i żywiołowości, co reformacja w wie
lu krajach europejskich. To nam w pewnym 
stopniu tłumaczy, że reformacja gwałtownie 
u nas wzrosła jej fala szybko przeminęła, nie 
pozostawiając po sobie widocznych namacal
nych i trwałych śladów w polskim życiu reli- 
gijno-kościelnym. Nie odegrała ona większej 
roli w życiu społeczno-politycznym, jak to 
miało miejsce np. w Holandii czy w Szwajca
rii, w których niezawisłość i samodzielność 
datuje się od zwycięstwa reformacji. Jednak 
reformacja nie przeminęła u nas całkowicie 
bez śladu, dostrzegamy jej rolę w wielu dzie
dzinach życia kulturalnego. Pod jej wpływem 
i w związku z nią powstały u nas niektóre 
miasta, jak Rawicz, Bojanowo i inne, rozwinę
ło się sukiennictwo, jak np. w Krotoszynie. 
Wywarła ona bowiem wpływ na szlachtę, 
zachwiała bowiem równowagę duchową braci 
szlacheckiej, atoli nie przeistoczyła jej duszy, 
a tym  bardziej duszy narodu, jak to miało 
miejsce u wielu narodów europejskich, a póź
niej u narodu amerykańskiego.

Reformacja nie zmieniła radykalnie dalsze
go rozwoju naszego życia religijnego, społecz
nego i politycznego, natomiast wpłynęła na 
życie kulturalne i pozostawiła w nim  poważne 
ślady. Jej myśli ustrojowo-organizacyjne i 
ideologia dogmatyczna w pewnym stopniu 
wpłynęła — kilka stuleci później — na Polski 
Kościół Narodowy, a może i na mariawityzm. 
Gdy oceniamy reformację w Polsce z pozycji 
naszej kultury, to nabiera ona dużej wagi 
i znaczenia gdyż złoty wiek kultury polskiej 
trudno sobie wytłumaczyć bez twórczej pod
niety, jaką niewątpliwie był humanizm i re
formacja, ale podnieta reformacji była o wiele 
silniejsza. Złoty wiek kultury polskiej wyrósł 
z reformacji i najściślej związał się z polskim 
ruchem reformacyjnym. Oto dowody: pierw
szym wybitnym reprezentantem naszej lite
ratury  narodowej był Mikołaj Rej z Nagłowic. 
Słusznie uchodził on za ojca polskiej literatu
ry narodowej, a był on pierwszym wybitnym 
świadomym wyznawcą ideologii reformacyj- 
nej, może być uważany za pierwszego repre
zentanta Slavoniae Reformatae. Tę jego po
stawę wyczuwa się w każdym jego utworze, 
od najwcześniejszych do najpóźniejszych. 
Cały jego dorobek literacki nosi wyraźne pię
tno człowieka i pisarza obozu reformacji. Obok 
Reja od samego początku ruchu reformacyjne- 
go stoją w polskim obozie nowowierczym 
Andrzej Trzecieski, junior, którego „Elegia” 
stanowi poważne źródło do poznania zasięgu 
wpływów reformacyjnych; dalej Marcin Kro- 
wicki, „Woźny Słowa Bożego”, najzapalczyw- 
szy przeciwnik Rzymu Jakób Przyłuski, zna
komity prawnik, w którego Statucie jest do
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strzegalny wyraźnie wpływ reformacji. Rów
nież Jan Kochanowski ulegał wpływom ideolo
gii reformacyjnej, świadczą o tym niektóre 
fraszki, jak „Na św. Ojca”, „O kapłanie”, „O 
rozwodzie” i inne. W związku z reformacją 
powstała cała literatura różnowiercza: luterań- 
ska, kalwińska, braci czeskich i ariańska. 
Wśród nowych rodzajów literackich należy 
zwrócić uwagę :na pewne novum: Gadki z Pis
ma Świętego rythm em pisane....

Bogato rozwijał się język polski. W wieku
XVI polskość ruchu reformacyjnego jest nie
wątpliwa, później dopiero reformacja polska 
traci swoje oblicze polskości, obóz bowiem re
formacji od wieku XVII wchłania w  siebie 
wiele obcego żywiołu protestanckiego: czeskie
go, niemieckiego, szkockiego i węgierskiego. 
Szczgólnie silny wpływ wywarł na naszą re
formację żywioł niemiecki. Napływ osadników 
niemieckich — luteran — trwał przez cały 
wiek siedemnasty, wzmógł się na przeł. 
•XVIII/XIX w: był to element obcy związany 
ideowo z ośrodkami życia religijno-kościelne- 
go i kulturalnego Niemiec. Toteż już w Polsce 
Odrodzonej wyłonił się u nas niebezpieczny 
dla państwa i Kościoła Ewangelickiego w Pol
sce problem narodowościowy, rozwiązany do
piero po drugiej wojnie światowej. Całkiem 
inaczej przedstawiała się ta sprawa narodo
wościowa w Kościele ewangelicko-reformowa
nym; tu  nie było najmniejszych obaw przed 
zasileniem żywiołu obcego narodowościowo, 
z wyjątkiem kilku zborów „czeskich”, stał on
i trwał na gruncie polskości. _

Co dała reformacja kulturze polskiej?
Na reformację jako czynnik kulturowy po 

raz pierwszy zwrócił uwagę w naszej historio
grafii Ignacy Potocki, wybitny działacz Komi
sji Edukacji Narodowej, prezes Towarzystwa 
do Ksiąg Elementarnych, jeden z twórców 
Konstytucji Trzeciego Maja. Jego rozprawa 
stoi w związku z pracą Karola de Villers’a p.t. 
„Essais sur 1’esprit et linfluence de la reforma- 
tion de Luther, Paryż 1804”. Rozprawa Po
tockiego była właściwie odpowiedzią na pyta
nie konkursowe królewskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk: jaki wpływ miała reformacja 
Lutra do stanu politycznego w Polsce i po
stępu oświecenia narodowego? Odpowiedź Po
tockiego oceniającego pozytywnie reformację 
nie była po myśli prezesa Towarzystwa Alber- 
trandiego, ex — jezuity, nie weszła przeto pod 
obrady Towarzystwa, „zawieruszyła się” i nig
dy nie była drukowana. Odnalazł ją St. Kott
i wydrukował w „Reformacji w Polsce” (R. II, 
1922.) zaopatrując we wstęp i komentarz. Sła
bą stroną tej rozprawy jest zwężenie pojęcia 
reformacji do reformacji Marcina Lutra, jed
nak założenie i tok rozumowania wydają się 
słuszne. Dojrzał o,n w reformacji zjawisko do
datnie, postępowe. Kościół bowiem rzymsko
katolicki, który od dziesiątego wieku sprawo
wał „rząd dusz” nie wiele zrobił dla podnie
sienia oświaty wśród wiernych i dopiero refor
macja walnie pchnęła naprzód dzieło oświaty. 
Szeroko rozwodzi się na ten tem at znakomity

uczony Aleksander Bruckner w „Dziejach Kul
tury Polskiej” (t. II”). Wysoko ocenili reforma
cję Ignacy Chrzanowski, Michał Bobrzyński, 
oraz Bronisław Ferdynad Trentowski. Z obcych 
uczonych przede wszystkim obiektywny ba
dacz Austriak Karol Vólker. Oto co pisze 
Ignacy Chrzanowski: „....Cały ten ruch religij
ny miał .nieobliczone następstwa dla oświaty. 
On to rozbudził życie umysłowe w większym 
jeszcze stopniu niż ruch polityczny (Ruch egze
kucyjny O.B) ... dawniej jedynym niemal 
środowiskiem życia umysłowego był Kraków, 
teraz powstawały ogniska nowe: Pińczów, Ra
ków, Lublin itd. Michał Dobrzyński, wybitny 
przedstawiciel konserwatywnej krakowskiej 
szkoły historycznej, ocenił polski ruch refor- 
macyjny z punktu polskiej racji stanu, tzn. 
z wkładu jaki wniósł polski obóz reformacyjny 
do naszego życia społeczno-politycznego. Pisał 
Dobrzyński: „...faktem jest, że z łona tego ru 
chu wyszedł jedyny program polityczny, jedy
ne solidne stronnictwo, na które aż do sejmu 
czteroletniego zdobyliśmy się w nowożytnych 
dziejach.... z reformacją polską wiązał się 
program naprawy Rzeczypospolitej, znany ja
ko egzekucja praw i dóbr koronnych...” Praw 
da każe jednak tu zaznaczyć, że w istocie słusz
ne i uzasadnione żądania szlachty na sejmach 
naprawy stosunków religijno-kościelnych bar
dzo często absorbowały króla i sejm, odrywały 
od spraw również pilnych i ważnych, jak 
obrona granic, stan skarbu itp.

Jako ruch religijno-kościelny reformacja po 
raz pierwszy w Polsce obudziła zainteresowa
nie dla zagadnień religijnych. Dała ona pierw
szych teologów polskich, którzy tworzyli pierw
sze terminy teologiczne w języku polskim, ro
dzi się polska teologia; zajmuje się ona szero
ko dyskutowanymi w zachodnio-europejskim 
obozie reformacji kwestiami dogmatycznymi
i kościelnymi. To zainteresowanie się proble
matyką reformacji dostrzegamy również pod 
wpływem reformacji w polskim obozie kato
lickim. Wraz z reformacją narodziła się w Pol
sce idea Kościoła Narodowego, na czele które
go miał stanąć król. Już wcześniej próbował 
ją realizować wiklifityzm, husytyzm i . gallika- 
nizm. W w. XVI wciskała się w życie refor
macja we wszystkich odmianach. I w Polsce 
znalazła ona wielu gorących zwolenników 
wśród znakomitej szlachty (hetman Tarnow
ski), myślicieli i pisarzy (Modrzewski i Przy- 
łuski), reprezentantów obozu reformacji i Koś
cioła Katolickiego (Drohojowski, Uchański). W 
programie „narodowców” znalazło się 5 żądań:
1) głoszenie Słowa Bożego w języku polskim,
2) Komunia pod 2 postaciami, 3) zniesienie ce
libatu, 4) potraktowanie dóbr kościelnych jako 
„Dóbr ubogich”, 5) zwołanie soboru narodo
wego. Niestety, te postulaty nie były zrealizo
wane. Wielu odstąpiło od idei Kościoła Naro
dowego, zdradził ją faktycznie Uchański, któ
ry „narobił wokół niej wiele szumu”, a myślał
o godności prymasowskiej. Przyszła wreszcie 
reakcja katolicka i sprawa Kościoła Narodo
wego została całkowicie pogrzebana. Obudziła
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się na nowo w Polsce Odrodzonej, rozwija się 
w Polsce Ludowej..

Wraz z reformacją ukazuje się (dla cudzo
ziemców) pierwsza gramatyka języka polskie
go. Wyszła o,na z pod pióra Francuza Piotra 
Statoriusza-Stoińskiego w Pińczowie w r. 1568. 
Obudziły się u nas zainteresowania dla języka 
hebrajskiego, a więc i dla Starego Testamentu. 
Erazm Gliczner-Skrzetuski ze Żnina, superin- 
tendent Kościoła ewangelicko-augsburskiego 
w Wielkopolsce, pisze pierwszą rozprawkę w 
języku polskim „O wychowaniu dziatek” 1558. 
Głośny „heretyk” Jakób z Iłży, młodszy pro
fesor U.J., domagał się szkoły praktycznej, 
„zawodowej”, twierdził bowiem, że „dzieci 
chrześcijańskie należy więcej uczyć rzemiasła, 
aniżeli sztuk wyzwolonych i większym dla 
nich pożytkiem będzie skłaniać je do stanu 
rzemieślniczego, aniżeli do stanu duchowego...”. 
W Złotoryji w znanej szkole Walentego Trot- 
zendorfa mamy do zanotowania pierwszą pró
bę wprowadzenia samorządu szkolnego. I na 
odcinku opieki społecznej reformacja coś zdzia
łała. Oto bracia czescy zainteresowali się poło
żeniem sierot w Polsce; w roku 1570 ich synod 
•nakazł zarejestrować sieroty i roztoczyć nad 
nimi opiekę. Doktór Jan Hess, pierwszy ewan
gelicki proboszcz przy kościele Marii Magda
leny we Wrocławiu oraz Polak dr. med. Przy- 
byłło zreorganizowali całą opiekę społeczną na 
terenie Wrocławia; z niej mogli korzystać ty l
ko chorzy, niedołężni, nie zdolni do pracy, a to 
obowiązany był stwierdzić dr. Przybyłło. Ta 
reformacja miała na celu walkę z żebractwem, 
które było klęską społeczną.

W związku z refarmacją ukazują się u nas 
pierwsi polscy radykalni marzyciele socjalni. 
Odwracając się od ówczesnej smutnej rzeczy
wistości społeczno-politycznej, zapragnęli oni 
w Rakowie wcielić w życie ideały „christiań- 
skie” w oparciu o tradycję Kościoła Apostol

skiego oraz Pismo Święte. Nawiązując do etycz
nego nurtu  średniowiecznej opozycji kościel
nej (Arnold z Brescji, Wiklef, Hus, Savonaro- 
la,) próbowali nasi bracia polscy budować 
współżycie ludzi na zasadach etyki chrześcijań
skiej zarówno osobistej jak i społecznej; wy
znawali zasady braterstwa oraz stali na gruncie 
wolności sumienia. To szczególnie warto pod
kreślić dziś, że ci radykałowie byli pacyfista
mi, ale nie dla wyróżnień czy nagród, lecz pły
nęło to z głębokiego przekonania chrześcijań
skiego: wojna nie znajduje uzasadnienia w 
Piśmie Świętym. Po wypędzeniu ich z kraju, 
1658, zmuszeni byli bracia polscy pójść na 
emigrację. Na wygnaniu brali oni najczynniej- 
szy udział w europejskim życiu umysłowym. 
Pisali i drukowali poważne dzieła, utrzymo- 
wali żywe stosunki z luminarzami naukowymi 
tych czasów, korespondowali z uczonymi tej 
miary co Hugo Grotius, Jan Kepler, intereso
wali się problemami ówczesnego życia nauko
wego i zgłębiali zagadnienia filozoficzne. Dob
rze więc rozsławili imię polskie na Zachodzie. 
Sympatyzowali z nami Locke, Newton, Milton
i inni. Braci polskich można uważać za pionie
rów późniejszego neoprotestantazmu czyli li
beralizmu protestanckiego. Nawiązali ci pol
scy egzulanci łączność z holenderskimi remon- 
strantami, anabaptystami i spirytualistami, 
wyznając twardo, nieustępliwie swoje zasady 
antytrynitarskie oraz głosząc postępowe hasła 
życia religijnego i społecznego, przede wszyst
kim wolność sumienia i wyznania. W ten spo
sób przyczynili się oni w pewnym stopniu do 
ukształtowania nowożytnej kultury, torując 
drogę wiekowi oświecenia, a do skarbnicy kul
tury  ogólnoludzkiej wnieśli dużo cennych 
myśli. Tak więc reformacja dała wiele kulturze 
polskiej, trzeba tylko gruntownie poznać jej 
historię. Nie była ona epizodem, nie była zja
wiskiem ujemnym, a dodatnim, postępowym.

W każdej rodzinie 
katolickiej i polskiej 
powinien być czytany

Tygodnik Ilustrowany

„RODZINA”
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BIBLIA POLSKA 
NA PRZESTRZENI TYSIĄCLECIA

KS. DRINAUMCZYK

C hrześcijaństwo przyszło do Polski z Czech. Ewan
gelię głoszono początkowo w języku czeskim, 
który był zbliżony do ówczesnego języka pol

skiego. Od chwili rozpoczęcia działalności św. Cy
ryla i św. Metodego i powstania cyrylicy, specjalnego 
alfabetu wprowadzonego przez św. Cyryla, upłynęło 
już przeszło 1000 lat. Wprawdzie nie wiemy czy misjo
narze przybywający z Czech do Polski przynieśli ze 
sobą istniejący przekład Pisma św. nie odnaleziono 
bowiem dotychczas żadnych po temu wskazówek ani 
śladów, nie mniej jednak można suponować, że 
przekład taki był w  Polsce w powszechnym użyciu 
ówczesnego duchowieństwa.

Jednak, jak powszechnie wiadomo, słowiańska for
ma chrześcijaństwa zaczęła z biegiem czasu ustępo
wać przed naporem niemieckich misjonarzy posługu
jących się wyłącznie łaciną. Kapłani przybyli z Mo
raw musieli uchodzić prześladowani bądź przez za
gorzałych zwolenników pogaństwa, bądź też przez 
coraz liczniejszych misjonarzy — łacinników. Gdy 
Mieszko I za namową Dobrawy przyjął w  966 roku 
chrzest stał się urzędowo wyznawcą Kościoła rzym
sko-katolickiego, kościoła, którego językiem liturgicz
nym był i jest po dziś dzień język łaciński. Przywie
ziono do Polski kościelne księgi łacińskie, a między 
nimi także łacińską Biblię. Była to Biblia Alkuina 
i Teodulfa, łacińska Wulgata tu  i ówdzie poprawio
na. Innego tekstu Pisma św. Kościół rzymsko-katolic- 
ki dać nie mógł, bo go sam nie miał. Dopiero w  XIII 
wieku zacznie się przyjmować w kościele łacińskim 
tekst tzw. Biblii paryskiej, podzielonej już na roz
działy i wiersze.

Katechizacja Polaków odbywała się bez udziału 
Biblii. Potrzebne fragmenty podawano ustnie ludowi 
w dowolnych przekładach. Tak się działo przez cztery 
wieki. Dopiero w czternastym wieku odważono się 
na częściowe przetłumaczenie Pisma św. na ówczesny 
język polski. Wybrano nie Ewangelie,, lecz Psałterz, 
jako że Psałterz śpiewali i odmawiali po łacinie za
konnicy, a co pobożniej si magnaci, a zwłaszcza mag- 
natki chciały ten zbożny zwyczaj przejąć i za po 
mocą Psałterza Boga chwalić.

Księga Psalmów czyli Psałterz jest najlepszym pol
skim rękopisem biblijnym. Z tego rękopisu posiada
my dwa stare odpisy: Psałterz Floriański i Psałterz 
Puławski.

Psałterz Floriański podaje tekst w trzech językach, 
w kolejno po sobie następujących wierszach: naj
pierw idzie wiersz w języku łacińskim, później pol
skim, w  końcu w niemieckim, przy czym kolejność 
ta  jest stała. Nazwa tego zabytku pochodzi stąd, że 
aż do 1921 r. był on przechowany w klasztorze św. 
Floriana w Linzu. Psałterz Floriański pochodzi z XIV 
wieku. Niezupełnie jasna jest geneza jego powstania: 
napisany został, jak się zdaje, dla żony Ludwika Wę
gierskiego, względnie dla Marii, siostry Jadwigi, lub 
dla samej Jadwigi. Pisany jest na pergaminie. Tekst 
niemiecki pochodzi z  Psałterza Piotra Patschow,

tekst polski pisało aż trzech przepisywaczy. Zaczęty 
był starannie, ale ukończony niedbale. Przepisywacze 
opierali się na kodeksach z  około 1350 r., na co 
wskazuje podobieństwo języka z Kazaniami Święto
krzyskimi, pochodzącymi z tego okresu. Profesor Kott 
zauważył także pewne niezgodności z uznanymi ów
cześnie tekstami.

Tekst Psalmów polskich jest identyczny z używa
nym przez królowę Kingę i pochodzi z końca XIII w. 
Psalmy nie m ają nagłówków, numeracja jest prze
prowadzona według tekstu Wulgaty.

Psałterz Puławski pochodzi z XV w. i zwie się nie
raz Psałterzem królowej Jadwigi. Jest pisany na per
gaminie i posiada zdobne inicjały. Kopisty i miejsca 
powstania nie znamy. Tekst zaopatrzono w nagłówki, 
symboliczne wyjaśnienia i krótkie streszczenia na po
czątku każdego psalnu. Do roku 1895 Psałterz ten tył w 
prywatnym posiadaniu, później stał się własnością 
państwową. Przez pewien okres czasu był w Wiedniu, 
następnie, podobnie jak Psałterz Floriański, przeszedł 
na własność Muzeum Narodowego w  Warszawie.

Oprócz Psałterzy, które przechowały się w całości, 
były też przekłady innych Ksiąg Świętych. W kronice 
Sermacyey Europskiey z r. 1611 czytamy, że królowa 
Jadwiga (um. 1399 r.) „czytała rada Stary i Nowy 
Zakon przełożony na polskie”. Tak więc około 1390 r. 
istniała już Biblia w  języku polskim. Po niej pozostał 
jeden tylko odpis i to fragmentaryczny, nazwany Bi
blia Królowej Zofii, bo został sporządzony na roz
kaz i do użytku Królowej Zofii, czwartej żony Wła
dysława Jagiełły, matki Kazimierza Jagiellończyka, 
jak  świadczy o tym napis na okładce, pochodzący 
z roku 1562: „przełożone są trzy księgi ex Hieronymi 
translatatione za króla polskiego Kazimierzy, ojca 
Sigmunta na żądanie matki Kazimierza Zaphiey 
Królowey polskiey roku od narodzenia Pana Christa 
1455 przez ślachetnego ksie Jędrzeja z Jaszowic, kapła
na tey królowey, a pisane w Nowym Mieście, dzie
więć mil od Krakowa”. Rękopis ten przechodził po
tem różne koleje, posiadała go Elżbieta z domu Hab
sburgów, żona Kazimierza Jagiellończyka, przeszedł 
następnie do rąk  Bony, która sprzedała go w  Polsce 
czy też we Włoszech. W r. 1557 miała go rodzina Kro- 
tockich, której ostatni przedstawiciel przekazał go 
Ostrorogom, od nich zaś egzemplarz przeszedł w po
siadanie Amnona Comenjusza, przełożonego Szkoły 
Dyssydenckiej, który z kolei w r. 1650 przeniósł go 
na Węgry do miasta Szarosz Patak, gdzie rękopis po
zostaje nadal, (stąd nazwa Biblia Szarospatacka). 
Biblia ta  składała się niegdyś z 470 kart, teraz liczy ich 
tylko 187. Tłumaczem jej był Jędrzej z Jaszowic, któ
ry przekładu dokonał na podstawie Wulgaty łaciń
skiej. Najprawdopodobniej nie jest to tłumaczenie 
dokonane bezpośrednio z Wulgaty, ale z Biblii czes
kiej, pochodzącej z XIV w., która była ciągle po
prawiana, według Wulgaty (por. Szlagowski, A. Wstęp 
ogólny historyczno-krytyczny do Pisma św., Warsza
wa 1907 — 1908, t. 2, str. 212 — 217).
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Starożytny tekst polskiego Psałterza pochodzący 
z końca XIII w., zmieniony przez przepisywaczy, do
stał się do druku. Według prof. Brucknera tekst ten 
wyszedł z drukarni Hieronima Wietora w Krakowie 
w latach 1532 — 1535. Psałterz Krakowski był próbą 
udostępnienia tekstu Psalmów wiernym nie znają
cym łaciny, domagającym się w tym  okresie od du
chowych udostępnienia Pisma św. W r. 1539 został 
wydany w Krakowie przez Unglera Żółtarz Wróbla. 
Jest on przekładem dokonanym przez Walentego 
Wróbla, rodem z Poznania, Mistrza Wszechnicy Kra
kowskiej oraz znakomitego kaznodzieję, na zlecenie 
Katarzyny z Szamotuł Górkowej, wojewodziny poznań
skiej. Posiada on tekst pisany większymi czcionkami, 
obok tekstu zaś zamieszczono wykład czcionkami 
mniejszymi.

Z punktu widzenia krytki tekstu zaznaczyć trzeba, 
że Psałterz ten nie przedstawia dosłownego sensu 
Pisma św., gdyż autor tak  w tekście jak i wyjaśnie
niu tłumaczył słowa Biblii na sposób mistyczny. Pod 
względem literackim Psałterz ten ma większe zna
czenie niż Psałterz Krakowski, gdyż posiada więcej 
wyrobiony język.

Przed r. 1550 ukazał się w  dwu wydaniach nowy 
przekład Psałtarza na język polski, dokonany prozą 
i zaopatrzony w  dedykację dla króla Zygmunta, ale 
nie ujawniający nazwiska tłumacza. Na podstawie 
badań nad tym Psałterzem poczęto snuć przypuszcze
nia, że tłumaczenia dokonał Mikołaj Rej. Nie jest to 
tłumaczenie dosłowne, lecz bardzo obszerne omówie
nie, jak najbardziej dowolna parafraza. Wykład treści 
jest alegoryczny. Autor stosuje słowa Psalmów do 
N. Testamentu, szczególnie do takich momentów jak 
tajemnica odkupienia, męki Chrystusa i sądu osta
tecznego.

W roku 1556 Mikołaj Szarffenberger wydał Nowy 
Testament, polskim językiem wyłożony według do
świadczonego łacińskiego tekstu od kościoła chrześci
jańskiego przyjętego... Księga ta  zawiera 800 stron 
in 4-to. Tekst jest podzielony na rodziały i ustępy, 
wiersze są zaznaczone cyframi. Przed poszczególnymi 
rozdziałami znajdują się krótkie ich streszczenia. Sa
mo tłumaczenie jest bardzo ścisłe, a nawet niewol
nicze, przez co niejednokrotnie staje się niezrozu
miałe, np. 2, 17: Requiescis in lege przełożono „odpo
czywasz na zakonie”. Język jest więcej wyrobiony 
aniżeli w  Biblii Zofii, gdyż brak w nim czechizmów. 
Pod względem krytki tekstu tłumaczenie to stoi w y
żej od Biblii Szarospatackiej ponieważ dokonano go 
z tekstu, poprawniejszego.

Następne z kolei znane nam tłumaczenie to tzw. 
Biblia Leopolity. Tłumaczenia tego dokonał Jan  Le- 
opolita (lwowianin z pochodzenia, stąd pseudonim 
Leopolita), którego prawdziwe nazwisko brzmiało 
Jan Nicz. Był on profesorem egzegezy i znał dobrze 
język łaciński grecki i hebrajski. Tłumaczenie uka
zało się w r. 1561 wydane w drukarni Szarffenberge- 
ra w Krakowie pt. Biblia to jest księgi Starego i No
wego Zakonu na polski język z pilnością wyłożona. 
Dzieło to zawierało 912 stron Starego i 208 Nowego 
Testamentu. Oprócz ksiąg proto i deuterokanonicz- 
nych zawiera także po II Księdze Kronik Modlitwę 
Manassesa, po II Księdze Ezdrasza — II i IV Ezdrasza 
a po II Machabęjskiej — III Machabejską. Pod 
względem literackim jest pracą stojącą wyżej od po
przednich tłumaczeń. Język czysty, czechizmów bar

dzo mało, wysłowienie jasne i zrozumiałe. Pod 
względem dogmatycznym tekst ten jest wolny od 
błędu. Biblia Leopolity doczekała się dalszych wydań, 
m" in. w  r. 1575 oraz 1577.

Nie tylko atoli katolicy usiłowali tłumaczyć Pismo 
św. na język polski, narodowy. W 1517 r. wystąpił 
w Niemczech przeciw dotychczasowym praktykom 
Kościoła rzymsko-katolickiego Marcin Luter. Sam 
będąc świadkiem dalekiego odejścia hierarchii koś
cielnej od ideału ewangelii wypaczanej i naciąganej 
przez duchownych dla osiągnięcia niskich celów po
stulował udostępnienie tekstu Biblii dla ogółu wie
rzących, aby czytając Pismo św. i poznając zawarte 
w nim nauki mogli tym łatwiej dostrzec niegodny 
sposób życia i potępowania rzymsko-katolickich du
chownych. Pełen najszlachetniejszych intencji Luter, 
pominął nawet w zapale reformatorskim tradycję, 
widząc jedynie źródło wiary w  Piśmie św. Sto lat 
przedtem trudno byłoby może żądać dawania tekstu 
Pisma św. do ręki każdemu kto zechce, lecz teraz, 
gdy od pięćdziesięciu lat istniała już sztuka drukar
ska można już tego wymagać. Zaczęto więc tłuma
czyć Biblię w Niemczech, a nieco później także w 
krajach sąsiednich. W Polsce najwcześniej z nowymi 
prądami Reformacji zetknęły się dwory magnackie. 
One też stały się niebawem propagatorami Biblii 
polskiej wśród wykształconej warstwy społeczeństwa 
polskiego.

Tak więc powstają liczne i dobre zarówno pod 
względem dokładności przekładu jak i pod względem 
języka przekłady Pisma św.

Światły książę Albrecht stara się o jednolity przek
ład Biblii dla Prus Książęcych. Kilku uczonych mę
żów pracuje nad przygotowaniem przekładu: Rapa- 
gelon, Fryderyk Staphylur, Murzynowski. Wreszcie 
Seklucjan wydaje w  r. 1551 w Królewcu piękną poi-i 
szczyzną przełożony Nowy Testament.

W podobny sposób zabiegają o spopularyzowanie 
niedostępnej dotąd Biblii Radziwiłłowie. Zabiegi te 
wieńczy wydanie w  Brześciu Litewskim w r. 1563 
całego Pisma św. Starego i Nowego Testamentu. W 
r. 1574 opublikowano w Nieświeżu Biblię Budnego, 
a w r. 1577 ariański przekład Marcina Czechowicza 
w Rakowie. W 1632 r. ukazuje się sławna Biblia 
Gdańska.

Jest rzeczą zrozumiałą, że duchowieństwo rzymsko
katolickie nie mogło pozostać biernym wobec takiego 
nawrotu społeczeństwa do jednego ze źródeł Obja
wienia, do Pisma św. To mogłoby doprowadzić do ko
nieczności zrezygnowania z bogactw piętnowanych 
przez ewangielię, a tak  skwapliwie gromadzonych 
przez duchowych wszystkich czasów; mogłoby gro
zić ograniczeniem działalności i kompetencji duchow
nych rzymsko-katolickich do spraw kościelnych, re
ligijnych, a to byłoby niewygodne; wreszcie czytają
cym Biblię należałoby czasem dać słówko wyjaśnię* 
nia wynikłych z lektury trudności, a to zabrałoby 
zbyt wiele czasu na dokształcanie się.

W tym czasie papieże nie rzadko nie znali Biblii, 
a cóż dopiero biskupi i kapłani. Stąd chwycono się 
najprostszego środka: zakazano czytania Biblii wier
nym obwarowując zakaz" rOżnyrruTlśankcj ami aż dS 
utraty zbawienia włącznie. Wszystkie przekłady Biblii 
nazwano heretyckimi, Biblia stała się księgą zakaza
ną. (przekonanie takie panuje wśród wielu katolików 
aż po dzień dziesiejszy).
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Tymczasem jezuici mieli postarać się o odpowied
nie „urzędowe” tłumaczenie Pisma św. na język pol
ski. Autorem takiego tłumaczenia miał zostać ks. Ja- 

. kub Wuiek. Jezuita. Urodził się w Wągrowcu w wt>j. 
poznańskim. Studia najpierw  odbywał na Akademii 
Krakowskiej, gdzie w  19-tym roku życia został ma
gistrem filozofii. Potem pratow ał jako teolog w K ra
kowie i w Wiedniu; w Rzymie zaś studiował język 
hebrajski i grecki i tu też wstąpił do Zakonu Je
zuitów w  r. 1565. Wróciwszy do kraju  w r. 1571 otrzy
mał doktorat teologii i został wykładowcą teologii, fi
lologii klasycznej, następnie został rektorem w Po
znaniu, a po śmiierci Warszewickiego objął rektorat 
w Wilnie. Ostatnie 9 lat spędził Wujek po większej 
części w Krakowie i tu  um arł 27 lipca 1597 r. Wujek 
był doskonałym teologiem i pisarzem. Pozostawił po 
sobie znakomite kazania, na które dopiero obecnie 
zwrócono baczniejszą uwagę. Nieśmiertelną sławę 
zjednał mu przekład Biblii, którego podjął się na zle
cenie swych przełożonych i osobistą sugestię papieża 
Grzegorza XIII wyrażoną wobec generała zakonu 

.Akwawiwy.
Najpierw przełożył Wujek Nowy Testament i wy

dał go po raz pierwszy w 1593 r . Tłumaczenia tego 
dokonał z Walguty w wydaniu teologów lowańskich 
z r. 1574, którego tekst różni się nieco od dzisiejszej 
Wulgaty. Oprócz tekstu łacińskiego posługiwał się 
Wujek również tekstem Biblii w przekładzie greckim, 
tzw. Biblią antwerpską i Biblią wydaną przez Erazma 
z Rotterdamu. W swej pracy uwzględnił on także 
poprzednie przekłady polskie. Do tekstu greckiego 
uciekał się tylko wtedy, gdy w Wulgacie znalazła się 
pomyłka przepisywacza lub błąd drukarski. W tłu
maczeniu trzymał się zasady: jasność przed dosłow
nością. Dopiero po jego śmierci korektorzy odwrócili 
tę zasadę, skutkiem czego przekład wydany drukiem 
nie jest wiernym odbiciem tłumaczenia Wujkowego. 
W obecnej formie jest on ścisły, idzie słowo za sło
wem za tekstem łacińskim, co nieraz utrudnia zrozu
mienie sensu, ale to już jest wina korektorów, którzy 
jasność poświęcili dla dosłowności. Niekiedy tłum a
czenie jest aż zbyt dosłowne, np.: Gal. 3,16 Dictae 
sunt promissiones przełożył: „opowiedziane są obiet
nice” itp.

Druku tego przekładu dokonano w Krakowie 
u Andrzeja Piotrowczyka. Drugie wydanie tego dzie
ła, poprawione według Wulgaty Klementyńskiej wy
szło w r. 1594. Po wydaniu Nowego Testamentu wy
dał Wujeik w r. 1594 Psałterz. Psałterz zastosowaniem 
swoim odpowiadał Psałterzowi Wróbla, był bowiem 
przeznaczony do czytania pobożnego i rozmyślania, 
ale jednocześnie miał podkład krytyczny. Jest to 
ścisłe, dosłowne tłumaczenie tekstu Wulgaty. Na krót
ko przed śmiercią, zdążył ks. Jakub Wujek dokonać 
przekładu całego Pisma św. Dzieło to ukazało się dru
kiem w dwa lata po śmierci autora, w r. 1599-W celu 
przygotowania do druku wyznaczono w sierpniu 
1597 r., na~ Kongregacji Prowincjonalnej w Pułtusku, 
pięciu cenzorów i wydawców, którzy w przeciągu 
trzech la t ostatecznie przejrzeli całą Biblię, uwzględ
niając zarówno księgi wydane i nie wydane. Grono 
poprawiaczy pracę swą oparło na drugim wydaniu 
Wulgaty Klementyńskiej z r. 1593. W Nowym Testa
mencie korektorowie usunęli wszystkie poprawki, ja
kie porobił Wujek na podstawie tekstu greckiego dla 
jaśniejszego wyrażenia myśli. W ten sposób rzetelna

praca dobrego naukowca została zastąpiona mętniac- 
kimi sformułowaniami niewolniczo trzymających się 
tekstu łacińskiego — mnichów.

Pod względem krytycznym tłumaczenie W ujka by
ło niewątpliwie ścisłe i wierne. Stwierdza to sam 
Wujek we wstępie zatytułowanym Przygotowanie do 
czytania Pisma św. Przekład zaliczyć należałoby do 
najlepszych spośród tłumaczeń ówczesnych, gdyby nie 
poprawki zakonnej cenzury. Język dzieła odznacza się 
wielkim namaszczeniem i powagą, jasnością stylu 
i wzniosłością połączoną z prostotą. Wysłowienie pięk
ne, czyste, zbliża się do języka Skargi. Co więcej, pod
kreślić należy, że Wujek urabiał język polski i naginał 
go tak, aby zdolny był wypowiedzieć wszystkie naj
subtelniejsze odcienia oryginału.

Pojawienie się tego przekładu było epokowym wy
darzeniem w Kościele rzymsko-katolickim w Polsce,
o czym świadczy wypowiedź prymasa Karnkowskie- 
go, który nazywa ten przekład jednym z dziesięciu 
szczególnych znaków szczodrobliwości Bożej, jakie za 
jego pamięci otrzymała Polska. Biblia Wujka roze
szła się wkrótce po całym kraju i jest używana do 
dziś dnia.

Biblię Wujka przedrukowywano wielokrotnie we 
Wrocławiu, w Warszawie, Wilnie, Lipsku, a gdy cho
dzi o Nowy Testament to także we Lwowie i Cheł
mnie. Pierwsze poprawki wprowadzono dopiero 
w r. 1893, później, poczynając od r. 1900 ks. Antoni 
Szlagowski wydawał kilkakrotnie Wujkowy tekst 
Nowego Testamentu wciąż ulepszając go i korygując. 
W r. 1949 wydano nakład jubileuszowy Nowego Tes
tamentu, a w  r. 1956 poprawiony nakład całego Pis
ma św. z r. 1935.

Obok przekładu J. Wujka istnieją w Polsce przekła
dy Pisma św. ks. J. Kruszyńskiego (Lublin 1935) wg. 
tekstu hebrajskiego, ks. W. Michalskiego niektóre 
tylko księgi, Lwów 1922), Nowy Testament ks. J. 
Grzymały, Nowy Testament wg. tekstu greckiego ks. 
F. Gryglewicza i wreszcie najpopularniejszy prze
kład polski z Wulgaty ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, 
który od r. 1947 rozszedł się wśród Polaków w kra
ju i zagranicą w łącznym nakładzie pół miliona 
egzemplarzy.

Nie każdemu wiadomo, że pierwszym po Wujku 
tłumaczem Pisma św. na język polski był ks. Paweł 
Rzewuski, który dokonał tŁumaczenia Nowego Testa
mentu na wygnaniu w Astrachaniu latach 1865—1887. 
Rękopis tego tłumaczenia znajduje się w Klasztorze 
Kamedułów na Bielanach pod Krakowem.

Ostatnim chronologicznie tłumaczeniem Nowego 
Testamentu z języka greckiego jest tłumaczenie do
konane przez ks. Seweryna Kowalskiego, Warszawa 
1959 r.

Dziś już nikt nie głosi, że Biblia jest księgą zakaza
ną, owszem propaguje się lekturę biblijną, lecz lektu
ra ta  nie pociąga ogółu wierzących katolików. Dla
czego? Odpowiem krótko: ponieważ będące w obiegu 
tłumaczenia Biblii na język polski odstraszają czytel
nika niejasnością myśli i przestarzałą formą. Już 
najwyższy czas, po upływie tysiąclecia chrześcijań
stwa w Polsce zdobyć się na dobry, jasny i literacko 
poprawny przekład Pisma św., gdyż jedynie zapozna
nie się z treścią bożego objawienia zawartego w Bi
blii można wychować pełnowartościowego chrześcija
nina, świadomego wielkości i ponadczasowości swej 
ręligii.
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X. M. MORAWSKI

TAJEMNICA
HITLER rozkazując swym gene

rałom i gubernatorom w pod
bitych krajach stosować bez

względne, nieludzkie sposoby utrzy
mania władzy powołał się na opinię 
współczesnych o Napoleonie. Cesa
rzowi Francuzów po upływie stu lat 
przebaczono grabieże i gwałty, a za
częto mu śpiewać hymny o bohater
skiej jego wielkości i wspaniałych 
czynach.

Trudno przewidzieć, co ludzkość 
będzie mówiła za sto la t o Hitlerze. 
Obecne perspektywy nie wskazują 
na to, by Napoleon musiał się dzie
lić z nim sławą wojenną. Jednakże 
w tym cynicznym i amoralnym sta
nowisku jest niestety dużo racji. 
Ludzka .pamięć jest krótka, a w 
ostatecznym rozrachunku każdą no
wą wielkość wielbi się i czci bez 
względu na to, jakimi drogami do
stała się na piedestał.

Tę smutną prawdę stwierdzamy 
nie tylko w dziedzinie spraw czysto 
świeckich. Tak jest i w stosunkach 
religijno-kościelnych. Podziwia się 
i czci wielkość jakiego świętego czy 
hierarchy, bojąc się spojrzeć praw 
dzie w oczy i zbadać źródło owej 
wielkości. Uznaje się autorytet 
Kościoła na ślepo, jedynie dla
tego, że wielki i potężny, nie śle
dząc dróg, którymi doszedł do ak
tualnej potęgi. Dochodzi nawet do 
tego, że tę  siłę i wielkość uważa się 
za najlepszy dowód niezwykłości, 
niejako nadludzkości tego Kościoła, 
za nadprzyrodzone i boskie znamię, 
które pochodzić musi — jak się wie
rzy — wyłącznie od samego Boga.

Jeżeli nawet przy niektórych oka
zjach — jak  na przykład przy ob
chodzie tak niecodziennego jubileu
szu, jak  tysiąclecie — wraca się do 
przeszłości, bo i jakże inaczej — to 
w zaślepieniu uwielbienia albo sa
mouwielbienia widzi się blaski, 
skrzętnie omijając cienie. Zresztą 
sami wodzowie potężnego Kościoła 
przestrzegają przed zbytnim zanu
rzeniem się w głębiny minionych 
lat, podając jako rację, małą przy
datność „wspomnień” wobec zadań 
teraźniejszości i przyszłości. Oto ich 
słowa: „Chociaż trudno jest święcić 
Tysiąclecie bez wspomnień histo
rycznych, to jednak te wspomnie
nia nie są najdonioślejszą rzeczą...

WIELKOŚCI
■Szanując „sławny grób” przeszłości 
narodowej i chrześcijańskiej musi
my jednak twarz skierować ku 
przyszłości, ku życiu... Uczynimy 
rachunek sumienia, by poznać, wi
ny dziejowe, by za nie żałować, ale 
natychmiast powstaniemy z klęczek, 
by iść za Chrystusem ku nowym 
wiekom, ku nowemu życiu” (Ks. 
prymas Wyszyński: „W światłach 
tysiąclecia chrześcijaństwa w  Pol
sce”).

Uważając, że Kościoły i religie 
powinny służyć ludziom a nie od
wrotnie, że Bóg jest Praw dą i do
maga się prawdy, czujemy się w 
obowiązku budzić sumienia wie
rzących, by się otrząsnęli z hipnozy 
i popatrzyli prawdzie w  oczy. Nie 
posłuchamy wezwania tysiącletnie
go jubilata, nie porzucimy „wspom
nień”. Owszem, twierdzimy, że przy 
takich uroczystościach powinno się 
snuć jak najwięcej wspomnień. Mu
szą być one prowadzone w postaci 
sumiennych badań, które powiększą 
skarbiec wiedzy o przeszłości nie 
tylko Narodu, ale i jego wodzów 
duchowych. Badać blaski i cienie 
cnoty i grzechy, zasługi i zbrodnie, 
bo tylko wtedy okaże się prawdzi
wy obraz tysiącletniej przeszłości 
rzymsko-katolickiego Kościoła w 
Polsce, bo tylko wtedy poznamy ta
jemnicę wielkości, prawdziwe źród
ła teraźniejszej jego potęgi.

Niniejszy artykuł stawia sobie za 
cel ogólne zestawienie owych źró
deł. Można je podzielić na wewnę- 
trznokośdelne i pozakościelne. 
Pierwsze tkwiły w samym Kościele 
rzymsko-katolickim, a są to t.zw. 
reformy gregoriańskie; w sprzyjają
cych warunkach zewnętrznych, jak 
intronizacja Kościoła przez państwo 
na stanowisko religii panującej, 
służenie mu „ramieniem świeckim”, 
oddanie do dyspozycji olbrzymich 
dóbr „martwej ręki”, oraz układ 
wyznaniowy na ziemiach polskich 
podczas rozbiorów. Poszczególne 
punkty postaramy się zilustrować 
kilku przykładami.

Reformy gregoriańskie
Gdy Kościół rzymski wkraczał z 

Niemiec poprzez kraj czeski na zie
mie Polan, był innym Kościołem niż 
ten, który powstał sto lat później.

W pierwszym ■ tysiącleciu chrześci
jaństwa tak  .n a  Zachodzie jak i na 
Wschodzie, był pogląd, że Kościół 
ma współżyć i współpracować z "tą 
organizacją państwową, w  której 
znajdują się jego wierni. Taka za
sada odpowiadała tej władzy pań
stwowej, (która powoływała religię 
chrześcijańską na stanowisko religii 
panującej.

Od XII wieku Kościół Zachodni, 
starorzymski, przestał istńieć, a 
oczom państw  zachodnich ukazał' 
się nowy, przeobrażony, niepodobny 
do poprzedniego. Odmienił go papież 
Grzegorz VII, który zerwał raz na 
zawsze z opisaną wyżej zasadą. Od
tąd wszystko i wszyscy m ają służyć 
Kościołowi, a nie odwrotnie. Bis
kupi nowego Kościoła (który moż
na nazwać gregoriańskim) zostali 
zmuszeni do wyłącznego posłuszeń
stwa kurii rzymskiej. Dopiero w 
wypadku, gdy interes państwa i na
rodu nie był sprzeczny z interesem 
Kościoła, wolno było być patriotą. 
Temu wynarodowieniu i odpaństwo- 
wieniu duchowieństwa miał słu
żyć przymusowy celibat. Odtąd bis
kupi nie będą czekać aż władca wy
da dekret n.p. o wybijaniu zębów 
za łamanie postu i zechce dopilno
wać swych dekretów, bo oni sami 
będą rządzić, a  panujący m usi wy
konać ich rozkazy. W razie oporu 
zostanie zmuszony klątwą. Papież 
Grzegorz VII pierwszy z papieży po
trafił konsekwentnie wykorzystać 
moc Mątwy kościelnej. Odtąd być 
wyklętym oznaczało rzecz straszliwą. 
Ekskomunikowany bywał pozbawio
ny władzy, majątku, rodziny i przy
jaciół, a  nadto skazanym, na wy
gnanie z kraju (banicja). Wykonania 
następstw klątwy znowu pilnowała 
klątwa.

Z punktu widzenia interesów Ko
ścioła był to  wielki krok naprzód ku 
potędze i ugruntowaniu władzy w 
każdym, nawet najdalszym od Rzy
mu narodzie. Ale w  świetle zdrowe
go rozsądku sprawy religii za pomo
cą reform gregoriańskich postawiono 
na głowie. Odtąd nie Kościół dla na- 
rodu, lecz naród dla Kościoła. Było 
to dla Kościoła bardzo wygodne, ale 
dla wiernych szkodliwe, gdyż refor
my gregoriańskie otworzyły szerokie 
możliwości do nadużyć różnego ro
dzaju. Stojąc w zasadzie tylko na 
straży „wolności Kościoła” wygodną 
zasłonę dla rozpolitykowanych, 
chciwych biskupów, którzy sta
nowili większość wśród rzymsko
katolickich hierarchów.
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Cel uświęca środki

Celem Kościoła rzymsko-katolic
kiego była jego wielkość, a  środka
mi dobrymi były wszystkie, które do 
niej prowadziły — bez względu na 
ich wartość moralną. Obejmowały 
one trzy zakresy działalności: zdo
bycie wpływów politycznych, na
gromadzenie możliwie dużych boga
ctw i pognębienie przeciwników. 
Ponieważ tak się układało, że 
środki moralnie dobre zbyt powol
nie działały, a  cel był nadal jeszcze 
daleki, trzeba było uciec się do 
środków moralnie potępionych, ale 
za to skuteczniejszych — szybszych.

Dla zdobycia wpływów politycz
nych w Polsce, biskupi obalili 
(1177 r.) testam ent Krzywoustego i 
ną tronie krakowskim usadzali tych 
książąt, którzy dawali gwarancje 
bezwzględnego posłuszeństwa wobec 
ich woli i ochrony „wolności Koś
cioła” Był to  okres rozbicia dziel
nicowego. Zamiast jednego władcy, 
który stawiłby czoło żądaniom bis
kupów, było kilkunastu wzjamnie 
się zwalaczających, błagających Koś 
ciół o pomoc w  upokorzeniu prze
ciwnika. Kościół, zamiast godzić i 
jednoczyć, całą energię kierował 
przeciw tym którzy trzeźwieli w za- 
pdlczywości wojennej i myśleli o 
pokoju, by zjednoczyć rozbity kraj. 
Padały na nich klątwy i zostawali 
nagle bez władzy.

Celem upokorzenia wszystkich 
dorobiono przebiegle do postaci bi- 
wrogów, „wolności kościelnych” 
skupa — zdrajcy, Stanisława 
Szczepanowskiego, zmyśloną historię 
z której musiało wynikać, że owego 
biskupa umęczono za owe „wolnoś
ci”. Na podstawie tego fałszerstwa 
dokonano kanonizacji Stanisława 
(1253 r.), m ającej przede wszstkim 
znaczenie polityczne.

W wyniku tak  podstępnej dzia
łalności Kościoła, skłóceni książęta 
poczęli pełnić zgodnie rolę m ini
strów biskupich. W okresie rozbicia 
dzielnicowego doszło do tak  grun
towego ujarzm ienia Polski, że trzy 
wieki później, król Zygmunt August 
namawiany przez zwolenników Ko-, 
ścioła narodowego do zerwania 
z Rzymem, zwróci się z prośbą
o zgodę ... do Rzymu za pośred
nictwem biskupów.

Gromadząc olbrzymie bogactwa 
nie liczono się z zasadami m oral
nymi. Na mniejszą skalę uciekano 
się do takich oszustw, jak  fabryko

wanie listów niby Chrystusa, naka
zującego chłopom płacić dziesięcinę, 
„bo inaczej ześle na nich węże 
skrzydlate, aby pożarły im - dzieci 
i żony” (A. Świętochowski, Historia 
chłopów polskich). Na większą ska
lę uciekano się do buntów i grabie
ży, jak to stosowali biskupi: Paweł 
z Przemankowa, Tomasz Zaremba 
i Muskata, nie mówiąc już o pew
nym Zakonie, z którym cała Polska 
m usiała prowadzić wojny przez 
dwieście lat. Niemało też złota n a 
pędziły klasztorom i plebaniom 
fundacje wyciskane umierającym, 
fabrykowane relikwie i cudowne 
obrazy Wyrastające w całej Polsce 
jak grzyby po deszczu.

Tępieniem wrogów Kościoła zaj
mowała się ex officio Święta In
kwizycja. Obdarzył nią Polskę już 
papież Aleksander IV w  r. 1257. 
Sprawa inkwizycji jak  zresztą 
wszystkie inne tu  poruszone — wy
maga szczegółowego opracowania. 
Kościół rzymski wie, że to wielka 
plama na jego przeszłości, więc bro
niąc się, twierdzi, że czas o tym 
zapomnieć, bo nie ma to nic wspól
nego z teraźniejszym Kościołem, 
który przecież inkwizycji już nie 
stosuje. To prawda, że już ta  spra
wa należy do przeszłości — ale 
przypominamy, że inkwizycja też 
i to niemało przyczyniła się do po
wstania obecnej potęgi Kościoła. Wy
rósł on na torturach, mękach i łzach 
milionów ludzi, których zamordo
wano nie tylko za odmienną wiarę, 
ale z zemsty, albo dla zdobycia ich 
m ajątku. Jeżeli mówimy, że nigdy 
nie zapomnimy o zbrodniach hitle
rowskich, praktykowanych tylko 
przez pięć lat, nie zapomnimy tym 
bardziej o zbrodniach Sw. Inkwi
zycji, czy Sw. Officium popełnio
nych przez pięć wieków.

Intronizacja religii panującej

Wyznanie rzymsko-katolickie mo
gło się rządzić w  Polsce zupełnie 
swobodnie, bo przez tysiąc la t było 
tu  religią panującą. Milenium ob
chodzone przez tysiącletniego jubi
la ta  nie podkreśla wcale faktu 

•zaznajomienia polskich ziem z w ia
rą  Chrystusową, wprowadzenia 
chrześcijaństwa do dusz lechickich, 
które się ziściło dopiero dwa wieki 
później. W prawdzie mówi się
o „chrzcie Polski”, ale to był tylko 
chrzest Mieszka i jego dworu. 
Milenium rzymsko-katolickie pod
kreśla datę 966 dlatego, że w tym

roku łacińskie wyznanie ogłoszono 
religią panującą.

Na ten fak t należy również rzu
cić snop światła, by nas nie bała
mucono. Należy wyjaśnić, że 
w Mieszkowym akcie nie chodziło 
po prostu o przyjęcie chrztu, Ewan
gelii, sakramentów św. i słowa Bo
żego. Te rzeczy miał i Kościół 
grecki, te  rzeczy głosili na Mora
wach Apostołowie Słowian Cyryl 
i Metody — nawet za zgodą kurii 
rzymskiej. Ale czyż można sobie 
wyobrazić, że Mieszko przyjmuje 
chrzest w  obrządku wschodnim i już 
ma spokój od cesarza. A jeżeli to 
wydaje się zbyt niemożliwe, to czy 
główna przyczyna przyjęcia chrztu 
przez Mieszka — nacisk germański
— byłaby usunięta, gdyby Mieszko 
się ochrzcił' w obrządku słowiań
skim, stworzonym przez Cyryla 
i Metodego i gdyby zorganizował 
u siebie Kościół, jak ongiś Rościsław 
Morawski? Napewno nie! Mieszko 
musiał przyjąć chrzest • łaciński, 
a nie inny, musiał wprowadzić 
u siebie na tron wyznanie panujące 
w  Cesarstwie Zachodnim, kierow a
nym przez Niemców, wyznanie ty l
ko rzymsko-katolickie. Bo tu  nie 
chodziło o chrzest i o wiarę Chry
stusową.

Przyznajmy, że w  tym układzie 
politycznym, jaki był przed tysią
cem lat, jedynym i najlepszym 
wyjaśnieniem było przyjęcie chrztu 
łacińskiego. I Mieszka należy czcić 
za to, że tę  konieczność zrozumiał, 
że był politycznym realistą. Ale 
wmawianie narodowi polskiemu te
raz, po tysiącu lat, że właśnie dla
tego wyznanie łacińskie jest dla 
niego jedyne i najlepsze — należy 
uznać za bałamucenie prostaczków. 
Bo wyznanie to nie przyszło do nas 
jako dobra nowina, naród go nie 
przyjął z wolnego wyboru, z rado
snym sercem, jako umiłowanie i je
dyną prawdą. Zostało narzucone siłą, 
jako wyznanie panujące w Niem
czech. Gdyby tam panował arianizm 
albo prawosławie, Polska musiałaby 
być ariańską albo prawosławną!

Tego stwierdzenia nie podważa 
sugestia, że Mieszko poprzez chrzest 
łaciński zdobył opiekę ze strony 
papiestwa przeciw zachłannemu ce
sarstwu. Owszem, było odwrotnie. 
Poddanie się pod opiekę papiestwa 
w  tamtych konkretnych warunkach 
jeszcze bardziej pogłębiło zależność 
Polski od cesarza, bo natenczas na 
Zachodzie był tak i sam cezaropa- 
pizm jak na Wschodzie. Cesarz nie
miecki miał natenczas prawo strą
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cać i obsadzać patriarchów rzym
skich, jak cesarze Grecy, a po nich 
sułtanowie tureccy mieli to samo 
prawo — w stosunku do pa tria r
chów bizantyjskich. Zmiana tej sy
tuacji na Zachodzie nastąpi po stu 
latach gdy powstanie opisany wy
żej Kościół gregoriański. Nowy Koś
ciół mocno poniży cesarza, ale nie 
okaże chęci w podwyższeniu Polski.

Pod ochroną ramienia świeckiego

Skoro wyznanie rzymsko-katolic
kie uznano za panujące — zobowią
zano się go bronić przed wrogami, 
czyli przed innymi wyznaniami za 
pomocą „ramienia świeckiego”. W 
praktyce wyglądało to w ten sposób, 
że n.p. w 1424 r. król Jagiełło wy
dał przeciw Husytom (głoszącym 
między innymi zerwanie z pa
piestwem) edykt, postanawiający 
„błędy heretyckie zaraźliwe odpę
dzać od granic mieczem je gromić, 
ku  ukaraniu srogością ludzką tych, 
co się nie lękają cenzur kościel
nych”. Każdy zwolennik ruchu czes
kiego i Kościoła narodowego został 
nazwany w tym edykcie „znieważcą 
m ajestatu królewskiego” i dlatego 
„starostowie, rajcy miejscy i inni 
urzędnicy” m ają obowiązek takiego 
„znieważcę” pojmać i „według 
m iary i postępku karać”. Polskich 
husytów rozbiła krucjata biskupa 
Oleśnickiego w bitwie pod Grotni- 
kam i (1439). Zginął tam  ich wódz, 
Spytko z Melsztyna. „Heretykowi” 
odmówiono honorowego pogrzebu, 
toteż przez trzy dni zwłoki jego le
żały na polu, oddane na pastwę 
krukom i wronom.

Wspomnijmy też o morderstwie 
na Kazimierzu Łyszczyńskim w 
roku 1689, na którego wyrok wydał 
sam sejm polski a zatwierdził go 
sławny „defensor fidei” „król So
bieski”. Łyszczyński był podejrzany
o ateizm.

Śmiertelnym niebezpieczeństwem 
dla panowania Kościoła rzymskiego 
w Polsce była reformacja, która ze 
znacznie większą siłą niż husytyzm 
uzasadniała fałszywe założenia Koś
cioła gregoriańskiego i domagała się 
Kościoła narodowego. Już doszło 
nawet do tego, że Sejm piotrowski 
w roku 1552 tylko na rok, a w roku 
1562 na zawsze zawiesił „ramię 
świeckie” t.zn. zakazał starostom 
wykonywać wyroki biskupów w 
sprawach wiary i o dziesięcinę 
(Oczywiście odnosiło się to wyłącz
nie do szlachty). Szczytem tego 
„niebezpieczeństwa” był pierwszy 
w dziejach Europy akt tolerancyjny

„Konfederacji W arszawskiej” (1573), 
mocą którego gwarantowano (tylko 
dla szlachty) wolność wszystkim 
wyznaniom.

Ale śmiertelne niebezpieczeństwo 
od panującego Kościoła odwraca 
dwudziestoletni Zygmunt III Waza, 
gdy w  1592 r. przywraca „ramię 
świeckie” i pomaga Kościołowi z 
całych sił w tępieniu tak  ewange
lików jak  i prawosławnych. Tym 
ostatnim dano do wyboru, albo 
unię z Rzymem, albo szykany, i po
niżenie i prześladowanie. Część 
prawosławnych wybrała unię (1596), 
a reszta; opiekę kozaków i wschod
niego sąsiada. Dodajmy, że unitom 
też nie dano tego wszystkiego, co 
przyobiecano. Nie dopuszczono n.p. 
ich biskupów do senatu, by nie m u
sieć dzielić się z nimi władzą: — 
nie dano im „privilegium fori” 
(przywilej sądowy) — m ajątki unic
kich hierarchów i klasztorów nadal 
nie były ich własnością.

Po straszliwym zniszczeniu kraju 
przez wojny spowodowane fałszywą 
polityką wyznaniową, zaczęto szu
kać winowajców. Otumanionej 
szlachcie i królowi wmówiono, że 
Polskę zbawi wypędzenie wszyst
kich innowierców. Zabrano się na j
pierw  za polskich arian (1658). Za 
ich wypędzenie król Jan Kazimierz 
otrzymał od papieża zaszczytny ty 
tuł: „rex orthodoxus”. W 1717 roku 
zabroniono wszystkim innym inno
wiercom odprawiać publiczne nabo
żeństwa i wznosić świątynie, w 
1733 roku odsunięto ich od udziału 
w sejmach i trybunałach, zabronio
no piastować jakiekolwiek urzędy 
państwowe i lokalne. Gdy w tę 
sprawę wmieszał się rząd rosyjski — 
rzekomo tylko w  interesie pokrzy
wdzonego prawosławia — biskup 
krzemieniecki, Adam Krasiński, 
zorganizował, — rzekomo tylko w 
obronie w iary (?) i Ojczyzny — 
sławną konfederację barską (1768). 
Przypomnijmy też, że jedną z przy
czyn zaciekłego zwalczania „jako
bińskiej” Konstytucji 3 Maja przez 
hierarchię rzymsko-katolicką, była 
uchwała o tolerancji religijnej. 
Zniosła też ją  zwycięska targowica 
przy pomocy obcych wojsk.

Dobra martwej ręki

W interesie kierowników państwa 
polskiego leżało zapewnienie wy
znaniu panującemu jak najwięk
szych możliwości rozwoju. Każdy 
biskup i każdy klasztor otrzymywał 
od rządu m ajątek ziemski z chłopa
mi .przypisanymi do ziemi. Majątki

te  nie były małe, a stale rosły. I 
tak np. w XVI wieku w samym 
tylko krakowskim województwie 
Kościół rzymski posiadał 9 miast, i 
333 całych wsi (nie licząc 53 części 
wsi) — a już na początku następne
go wieku (1629) stan posiadania po
większył się do 13 miast i 489 wsi. 
Pod koniec osiemnastego wieku 
(1791) Kościół miał na własność 
prawie milion chłopów pańszczyź
nianych (921 tysięcy).

Mając do dyspozycji olbrzymie 
środki materialne i pomoc państwa, 
panujące wyznanie mogło się nie 
obawiać o wynik walki z każdym 
innym wyznaniem i tak rosła jego 
potęga.

Mit narodowy

W okresie rozbiorowym tylko pod 
zaborem austriackim wyznanie 
rzymskie zachowało stanowisko re- 
ligii panującej. Pod zaborami prus
kim i rosyjskim Kościół ten — 
pierwszy raz w dziejach Polskii — 
został zdetronizowany i podporząd
kowany wyznaniom dotychczas 
przez siebie prześladowanym. I tę 
sytuację potrafił wykorzystać na 
swoją korzyść, jako nowy, dodatko
wy środek do podwyższenia swego 
w narodzie autorytetu. Mianowicie 
pod zaborami Kościół uchodził za 
męczennika i ostoję polskości.

Papieże w Rzymie i biskupi w 
Polsce ustawicznie płakali z powo
du „prześladowania Kościoła”, ale 
w istocie chodziło o odsunięcie go 
od rządów i pozbawienie przywile
jów do których się przyzwyczaił 
przez tyle wieków. Jeśli więc było 
to męczeństwo, to męczeństwo dru- 
gorzędności — takie uczucie prze
żywają chyba tylko władcy zdetro
nizowani.

Nie ulega wątpliwości, że wielu 
szarych kapłanów istotnie impono
wało narodowi szczerym patrio
tyzmem, ale robili to niekanonicz- 
nie, wbrew instrukcjom hierarchii 
i Rzymu. Znane jest stanowisko pa
pieży w stosunku do powstań naro
dowych.

Długa niewola pod przemocą 
państw, z których jedno — za reli- 
gię panującą miało ewangelicyzm, 
a drugie — prawosławie, wprowa
dziła w umysły polskie pewne za
mieszanie narodowo-religijne. Stwrv 
rzono sobie łatwy schemat: każdy 
ewangelik to Niemiec, każdy pra
wosławny to Rosjanin, każdy kato
lik — to Polak. Ten tak bałamutny,
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a podbudowany patriotyzmem mit 
nigdy nie był przez Kościół rzymski 
zwalczany, lecz owszem — aprobo
wany. To jawne jedno kłamstewko 
więcej przyczyniło się niemało do 
jego wielkości. W takiej atmosferze 
mógł się on nie obawiać o swe pa
nowanie, do którego znowu został 
powołany po pierwszej wojnie 
światowej. Panowanie to utrwalo
no konkordatem tak jemu przy
chylnym (a innym wyznawcom nie
przychylnym),. że dziwiły się Polsce 
nawet bardzo papieskie kraje.

Perspektywy

Na idealnie pogodnym niebie 
Kościoła rzymskiego w Polsce mię
dzywojennej zjawiła się maleńka 
chmurka: Kościół Narodowy, Po
równawszy siły obydwu Kościołów
— nie było to nic groźnego: jeden 
biskup, kilkunastu księży, garstka 
zwolenników, bez legalizacji pań- 
stwowei. bez bazv materialnei. —

Doprawdy nic groźnego. Ale Koś
ciół — król nie dał się zwieść nik
łym pozorom. Przeciw tak słabemu 
rywalowi rozwinął potężny front, 
wytoczył najsilniejsze kanony kon
kordatu, naciskał na sanacyjnych 
sędziów i policyjne komisariaty, by 
zniszczyć tę — jak nazywał — 
„amerykańską zarazę”. Pod pokry
wą świętego oburzenia na „sekcia- 
rzy” ukrywał się bowiem poważny 
niepokój. Nie groźny był narodowy 
biskup, nie groźni jego księża, czę
sto nawet nie dorośli do tej god
ności. Groźna była tylko idea — 
sama myśl, świdrująca w polskich 
głowach wątpliwość, czy Kościół' 
rzymski to naprawdę Kościół pol
ski, czy rzymski katolik i Polak to 
jedno i to samo. Stąd nawet fanta
styczne kłamstwa: Kościół Narodo
wy to nie Kościół, a jeśli Kościół 
to niekatolicki i nienarodowy, a 
obcy, amerykański.

Stało się oczywiste, że przy odro
dzeniu staroDolskiei idei Kościoła

Narodowego racja bytu Kościoła 
rzymskiego w Polsce została pod
ważona, lecz obawa przed katastro
fą zdała się być tak długo niereal
na, jak długo wyznanie rzymskie 
pozostawało na tronie. Gdy prze
cież po drugiej wojnie sytuacja 
się nieco zmieniła, gdy wyznanie — 
król zdetronizowano i zrównano w 
prawach z przedwojennym paria
sem ■— Kościołem polsko-katolic- 
kim, dni rzymskiego Kościoła są 
policzone. Żył jeszcze będzie tak 
długo, jak długo wierzący rodacy, 
urzeczeni jego wielkością będą 
trwać w błędzie, myśląc, że kato
licyzm musi być koniecznie zależny 
od obcych ośrodków zagranicznych, 
musi być obcy, łaciński i rzymski. 
Z tą  chwilą, gdy zrozumieją błąd, 
tysiącletniemu jubilatowi nic nie 
pomoże jego wielkość i potęga — 
zostanie złożony do „sławnego gro
bu przeszłości”, a ku nowym wie
kom wierzący Polacy pójdą już za 
D olsk im  Kościołem.

APOSTOŁOWIE 
OBRZĄDKU NARODOWEGO

Ks. MGR Ś. WŁODARSKI

MORAWSKIE POSELSTWO

Pewnego dnia roku 862 przybyło do Kon
stantynopola poselstwo z Moraw. Przysłał je 
nieznany dotychczas nad Bosforem książę Roś- 
cisław z następującą prośbą, skierowaną do ce
sarza bizantyjskiego Michała III: „Nasz naród 
już odrzucił pogaństwo i zachowuje prawa 
chrześcijańskie, lecz nie mamy nauczyciela, 
który by nas uczył nowej wiary w naszym 
języku. Przyślij więc nam takiego biskupa
i takiego nauczyciela, ponieważ od Ciebie wy
chodzi dobre prawo”1).

Państwo Moraw znajdowało się w dolinie 
rzeki Morawy i Dunaju, w środku wielkiej 
masy słowiańskiej. Na północy sąsiadowało 
z plemionami polskimi i czeskimi, na południu 
z Serbami i Kroatami, na Wschodzie z młodym 
państwem bułgarskim, na Zachodzie z potęż
nym cesarstwem Franków, które od dwudzie
stu lat było podzielone na trzy państwa: Fran
cję, Włochy i Niemcy.

Książę Rościsław w wyniku mądrej polityki 
w stosunku do Franków-Niemców, był wów
czas władcą niezależnym. Podlegali mu dwaj

książęta słowiańscy (jako wasale) — a miano
wicie Świętopełk (synowie Rościsława) oraz 
Kocel (Kocieł), książę dolnej Pannonii (obecne 
Węgry).
. Chrześcijaństwo zostało Morawom narzuco
ne przez wojska frankońskie 26 lat przed wy
słaniem poselstwa do Grecji. Było to chrześ
cijaństwo rzymsko-katolickie, z obrządkiem 
łacińskim, kierowane przez patriarchę rzym
skiego. Pod względem organizacyjnym Koś
ciół morawski podlegał biskupom bawarskim. 
Północną Morawią ze stolicą Rościołowa, Wy- 
szehradem, zaopiekował się biskup z Passau, 
południową — rządzoną przez Kocieła — bis
kupa Salzburga.

JĘZYKOWY SZOWINIZM

Rościsław wiedział, że dla istnienia niepod
ległych Moraw potrzebne jest chrześcijaństwo, 
bo narody pogańskie — według ówczesnych 
pojęć Europy Zachodniej — nie miały prawa 
do samodzielności, mogły być tylko niewolni
kami. Samo przyjęcie chrztu też nie w ystar
czało. Nadal trzeba było samemu pogłębiać w
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narodzie nową wiarę, by chytry Niemiec nie 
czuł się zmuszonym do „pomocy” i „opieki”.

Książę nie dysponował jeszcze własnymi, 
morawskimi kapłanami. Chcąc swój naród 
schrystianizować, musiał sprowadzać misjona
rzy obcych. Najpierw zwrócił się do sąsiadów za
chodnich — Niemców, ale wnet się rozczarował. 
Misjonarze francusko-germańscy byli więcej 
agentami cesarstwa, niż głosicielami Ewangelii. 
Przyjeżdżali na czele wojsk cesarskich i nieśli 
co innego, niż miłość i wolność synów Bożych. 
Ówczesny kronikarz z Fuldy uważa za rzecz 
zupełnie naturalną, że biskupi i prałaci osobiś
cie dowodzili wojskami podczas wojen ze Sło
wianami. Biskup z Passau, Hermanrich, który 
rościł sobie pretensje do jurysdykcji nad Pół
nocną Morawią, wolał nosić pancerz i hełm, 
niż szaty duchowne. 2) Rościsławowi nie odpo
wiadali też misjonarze włoscy. Pod względem 
umysłowym nie stali wyżej od kleru frankoń
skiego, a wiele niżej pod względem moralnym.

Duchowieństwo łacińskie, tak frankońskie 
jak włoskie, miało wspólną cechę: pogardzało 
Słowianami, a zwłaszcza ich mową, przezywa
jąc ją językiem barbarzyńskim. Nie tylko ob
rzędy liturgiczne bez wyjątku wszystkie, ale
i kazania i pieśni rozbrzmiewały na ziemi 
morawskiej po łacinie, a niekiedy po niemiec
ku. Po słowiańsku — nigdy. Wynaleziono na
wet na to argument biblijny. Powiadali, że na 
krzyżu nad Chrystusem był napis tylko w 
trzech językach: po łacinie, grecku i hebrajsku, 
a zatem rzekomo wyraźną wolą Bożą było, by 
tylko te trzy języki były używane w Kościele. 
Kto do obrzędów wprowadzał inny narodowy 
język, był — ich zdaniem — heretykiem.

GRECKA TOLERANCJA JĘZYKOWA

Inaczej było w  Kościele Wschodnim. Grecy, 
chociaż mieli swój własny starszy od łaciny 
język liturgiczny ( oryginalny język wielu 
Ksiąg Świętych) nie pogardzali mową „bar
barzyńców” i dopuszczali ją do ołtarza.

Już pod koniec IV wieku patriarcha Bizanc
jum pozwala biskupowi Gotów Ulfilasowi, 
stworzyć gocką liturgię i przetłumaczyć Pismo 
św. na ich język. W połowie V wieku upoważ
niono w ten sam sposób bohaterów Kościoła 
Ormiańskiego, Sahaka i Mezroba. Powstał 
wtedy odrębny alfabet ormiański. Dalszym 
przykładem takiego stosunku prawosławia 
do kultury narodowej chrystianizowanych na
rodów było przetłumaczenie Pisma św. na ję
zyk Hunnów przez biskupa Kwardusta.

Oprócz tolerancji językowej Kościół Wschod
ni stał wyżej od Zachodniego pod względem in
telektualnym. W połowie IX wieku, gdy na 
Morawach rządził Rościsław, państwo bizan
tyjskie przeżywało wspaniałe odrodzenie kul
turalne i chętnie pomagało w podnoszeniu kul
tury  narodowej swoim sąsiadom. Gdy na Za
chodzie nie było jeszcze ani jednej wyższej 
uczelni, Wschód miał ich kilka i słynął wielu 
uczonymi. Wśród tych ostatnich niepoślenią 
rolę. grał Konstanty, przezwany Filozofem.

Znano go zwłaszcza z prac z zakresu języko
znawstwa, które wówczas podpadało pod dział, 
filozofii. Konstanty Filozof zyskał wielki roz
głos m.in. za przetłumaczenie napisów staro- 
hebrajskich i samarytańskich, których prócz 
niego nikt w Carogrodzie odczytać nie mógł3).

KONSTANTY FILOZOF

Przyjęwszy poselstwo z dalekich Moraw, ce
sarz Michał, (za radą wszechpotężnego wuja, 
Bardasa) przywołuje właśnie Konstantego Fi
lozofa i przekazuje m u prośbę Rościsława. 
Uczony mąż zrozumiał dobrze o co chodzi i dla
tego odpowiedział, że mimo wielkiego nawału 
pracy naukowej pójdzie do Marawian „z ra
dością, pod warunkiem, że będą mieli pismo 
dostosowane do ich języka. Cesarz na to się 
zgodził i Konstanty przystąpił ź miejsca do 
pracy”4).

Historycy podają, że Konstanty już w r. 855 
rozpoczął układanie osobnego alfabetu dla ję
zyka Słowian, 'którzy dość zwartą masą za
mieszkiwali północne części państwa bizantyj
skiego. Po rozmowie z cesarzem zabrał się do 
wykończenia swej pracy tak, że już w Caro
grodzie powstawało nowe pismo zwane głago- 
licą. Nie była to prosta przeróbka alfabetu 
greckiego, ale całkiem nowe pismo, charakte
rem zbliżone do pisma obrazkowego. Należy 
skorygować już tutaj mylne mniemanie utoż
samiające głagolicę Konstantego z cyrylicą, 
czyli zmodyfikowaną greką, zastosowaną pierw
szy raz w Bułgarii przez ucznia Konstantego, 
biskupa Klemensa5).

Bizancjum posiadało wielu kapłanów znają
cych mowę Słowian i cesarz mógł ich wysłać 
bez pozbawienia się jednego z najzdolniejszych 
uczonych. Jeżeli jednak wybrał Konstantego, 
to widocznie uważał, że tylko on będzie mógł 
zadowolić księcia Moraw. Konstanty zdawał 
sobie sprawę, że w oczach Kościoła Zachod
niego wynalezienie nowego pisma dla „barba
rzyńców ’ i tłumaczenie Pisma św. na ich ję
zyk będzie uchodziło za herezję. Podkreśla to 
żywotopis twierdząc, że to sam Bóg podczas 
modlitwy podyktował Konstantemu pierwsze 
litery abecadła słowiańskiego i pierwsze w sło
wiańskiej mowie słowa Ewangelii: „Na po
czątku było Sow o”. Był to więc bez wtąpienia 
cud, a któż by śmiał sprzeciwiać się woli Bo
żej?6)

BRACIA Z SALONIK

Konstantego znamy powszechnie pod imie
niem Cyryla, które wiąże się zawsze z imie
niem Metodego i przed nim następuje tak, 
jakby Cyryl był starszy, Metody wiekiem 
młodszy. W rzeczywistości było odwrotnie. Z 
siedmiorga dzieci Greka, Leona, Konstanty 
był najmłodszym, Metody najstarszym synem. 
Saloniki, gdzie się urodzili, były wówczas 
miastem prawie słowiańskim. Nic dziwnego, 
że dla Greków mowa przybyszów z Północy 
stała się ich drugim językiem ojczystym.
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2 całego rodzeństwa największymi zdolnoś
ciami zabłysnął najmłodszy, Kostuś. Zwrócił 
na siebie uwagę sekretarza cesarskiego, 
Teoktista, który pomógł mu zdobyć wykształ
cenie. W Carogrodzie Konstanty zetknął się 
z bibliotekarzem katedry św. Zofii, Focjuszem, 
z którym się nawet zaprzyjaźnił. Gdy Konstan
ty obrał zawód profesora filozofii na uniwer
sytecie w Bizancjum, Metody najpierw  był stra
tegiem (niejako starosta) a potem został mni
chem. Ale i Konstanty wolał zacisze klasztor
ne, bardziej niż pracę naukową i wkrótce po
szedł za przykładem brata.

Z klasztoru odwołał ich cesarz i wysłał do 
państwa Chazarów (obecna Ukraina), skąd 
wrócili z rzekomymi relikwiami św. Klemensa 
rzymskiego i znajomością języka chazarskiego. 
Podczas ich bytności nad Morzem Czarnym 
wspomniany już Focjusz zostaje patriarchą 
bizantyjskim. Dla zyskania sobie papieża, chce 
obdarzyć braci z Salonik godnościami kościel
nymi, ale odmawiają. Metody przyjął ostatecz
nie kierownictwo klasztorem Polychron (861 
r.) a Konstanty wrócił do uczelni przy bazyli
ce Dwunastu Apostołów. Właśnie z tego sta
nowiska został odwołany do kierowania misją 
morawską.

Wziął ze sobą ukochowanego brata, kilku 
przyjaciół kapłanów znających język słowiań
ski, oraz relikwie — jak wierzył — św. Kle
mensa rzymskiego, które miały otwierać bra
my rzymsko-katolickiego Kościoła.

NA MORAWACH

Karawana złożona z kapłanów, mnichów, 
rzemieślników i kupców szła starą rzymską 
drogą ku Nizinie Morawskiej, gdzie ją oczeki
wał Rościsław ze swym licznym ludem.

Przybyli tam wiosną 863 r. i natychmiast 
zabrali się do pracy. Sprawa nie była prosta. 
Misjonarze frankońscy i włoscy, których za
stali, nie okazali radości z przybycia misjonar
skich posiłków. Chrześcijaństwo było tylko 
powierzchownym, ograniczone do szczupłego 
grona dworzan książęcych i szlachty, którym 
bardzo imponowało przysłuchiwanie się łaciń
skim kazaniom i obrzędom, bo ich upodobnia
ło do rycerzy i panów germańskich. Natomiast 
lud morawski, nie chorując na ten kompleks 
niższości, nie tylko nie garnął się do łacińsko- 
germańskich księży, ale otwarcie okazywał im 
wrogość. Przyjrzawszy się tej sytuacji z bliska, 
greccy misjonarze mogli ocenić mądrość 
księcia Rościsława. Szczerze zależało mu na 
prostym ludzie, gdyż" uważał go za rdzeń 
narodu. Zabiegał o jego uchrześcijanienie, bo 
zdawał sobie sprawę, że w tych warunkach jest 
to najlepsza droga do utrzymania niepodległo
ści, zwłaszcza gdy nowa wiara będzie ściśle 
związana z tak drogą sprawą, jak rodzinna 
mowa.

Bracia z Salonik — zamiast po łacinie, ger- 
mańsku lub po grecku — zaczęli głosić kaza

nia po słowiańsku. Była to największa rewo
lucja, w dziejach Słowian. Można sobie wy
obrazić, jak na to zareagował lud. Zaczął opusz
czać kościoły łacińskie i biec z radością tam, 
gdzie mu słowo Boże było zrozumiałe. Ale na 
tym nie koniec. Rewolucja wdarła się w same 
obrzędy kościelne.

NOWY OBRZĄDEK

Przybysze z Carogrodu byli przyzwyczajeni 
do ry tu  greckiego, który różnił się od łacińskie
go nie tylko językiem, ale i treścią. Różnice 
były bardzo poważne. Grecki Kościół przywykł 
np. do łączenia chrztu z bierzmowaniem, Ko
munii pod obiema postaciami (przy czym za
miast opłatka z niekwaszonej mąki — bułka 
z kwasem), do zasłaniania ołtarza podczas 
Przeistoczenia we Mszy św., do innej praktyki 
postnej. Za cztery lata (867 r.) z tych na pozór 
nieistotnych bo tylko rytualnych różnic skłó
cony z Zachodem patriarcha Fucjusz uczyni 
główne narzędzie walki z „Łacinnikami”, na 
których rzuci klątwę i napiętnuje mianem he
retyków. Patriarcha rzymski nie pozostanie 
dłużny i odpłaci mu się tym samym. Walka 
patriarchów miała charakter ambicjonalny,
0 czym wiedzieli bracia z Salonik i nie myśleli 
się do niej angażować.

Konstanty i Metody, zajmując się tylko spra
wami wiary i pragnąć pomóc Rościsławowi, 
nie zamierzali propagować swego własnego, 
rodzimego rytu. Gdyby — naśladując frankoń
skich kolegów i wrogów zarazem — uparli się 
przy obrządku własnym i wprowadzali go siłą, 
wypierając od lat istniejący obrządek łaciński, 
naraziliby kraj na wojnę domową a siebie na 
podejrzenie co do szczerości zamiarów. Słusz
nie wtedy można by ich pomawiać nie o na
wracanie do Chrystusa, a do swego patriarchy
1 przyjaciela, na co nigdy by się nie zgodzili 
tak cesarz rzymski jak i papież. Podajemy, że 
w tym  samym czasie Grekom mieszkającym 
w Południowej Italii usiłowano zabrać ry t 
wschodni, więc tym  bardziej nie zgodzono by 
się na ten obrządek wśród nowych narodów 
mieszkających w granicach patriarchatu rzym
skiego7).

I faktycznie Konstanty nie wprowadził ob
rządku greckiego. Potwierdzają to i skargi 
jego wrogów, biskupów bawarskich, skierowa
ne w latach 873 i 900 do Rzymu. Misjonarzom 
greckim zarzucono tylko wynalezienie liter 
niełacińskich i niegreckich oraz wprowadzenie 
do liturgii języka „barbarzyńskiego”. A za
tem obrządkiem „wynalezionym” przez Apo
stołów Słowian był obrządek rzymski, ale nie
co zmieniony. Zmiana zasadnicza, to wprowa
dzenie do liturgii zrozumiałego dla ludu języka 
narodowego. Ponadto doszły do tego pewne 
nieznaczne upiększenia wzięte z obrządku 
greckiego, bez porównania barwniejszego niż 
oschły ry t rzymski. „Patrząc oczami ludu był 
to nowy obrządek — zwany obrządkiem sło
wiańskim”.
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Obok pracy nad tłumaczeniem tekstów li
turgicznym dziełem Konstantego było założe
nie i prowadzenie szkoły. Kształciła się tam 
młodzież zwłaszcza w sztuce czytania i pisa
nia głagolicą, a spośród tej młodzieży Konstan
ty wybierał najzdolniejszych na przyszłych 
kapłanów nowego obrządku.

PIERWSZA PODRÓŻ DO RZYMU

Po rocznej pracy pod opieką Rościsława 
trzeba było się przenieść pod opiekę kościoła, 
gdyż Nizinę rzeki Morawy opanowali znowu 
Germanie, którzy w pracy braci z Salonik wi
dzieli — sądząc według swoich misjonarzy — 
tylko pracę polityczną na rzecz Grecji. W Dol
nej Pannonii Konstanty nadal rozszerzał ob
rządek słowiański, przyjmowany i tam  z en
tuzjazmem i popierany przez księcia Kościoła 
(chociaż żyjącego stale z Niemcami w zgodzie).

Z początkiem 867 r. Apostołów Słowian w i
dzimy w Wenecji. Jak historycy przypuszcza
ją, przybyli tu  przede wszystkim dla zdobycia 
informacji o ojczyźnie, jako że Wenecja utrzy
mywała wtedy bardzo żywe stosunki politycz- 
no-handlowe z Konstantynopolem8).

Wenecjanie przyjęli ich nieprzychylnie. Le
genda powiada, że „księża i mnichy otoczyli 
ich kracząc na nich, jak wrony na sokoła”9). 
Trzeba było długich dysput, by włoski kler za
czął ich tolerować. (Konstanty wykazywał m. 
in., że już dwanaście narodów używa w liturgii 
języka narodowego — ale wszystkie w Koście
le Wschodnim).

Wieść o pobycie tych dziwnych Greków na 
ziemi włoskiej, doszła do patriarchy rzymskie
go, Mikołaja I, który był zainteresowany w 
oderwaniu Bułgarii od Bizancjum i myślał tam 
użyć nowej metody braci z Salonik. Zaprosił 
ich do Rzymu, ale nim dojechali, umarł i leżał 
od miesiąca w grobie.

Przyjął ich papież Hadrian II, który z jednej 
strony chciał się przekonać o ich szczerości w 
stosunku do Kościoła rzymskiego, a z dru
giej — wyzyskać przy „nawracaniu” Bułgarów 
wedle planu Mikołaja.

W wyniku rozmów z Hadrianem greccy mi
sjonarze mogli odprawić kilka razy nabożeń
stwa w obrządku słowiańskim w Kościołach 
rzymskich oraz otrzymali list do książąt mo
rawskich, Rościsława, Świętopełka i Kocieła. 
Papież im pisał: „Staraliście się o nauczyciela 
nie tylko w stolicy naszej, lecz i u pobożnego 
cesarza Michała, który Wam wysłał — ponie
waż my nie mogliśmy — szczęliwego filozofa 
Konstantego i jego brata. Ci, dowiedziawszy 
się, że wasze kraje przynależały do naszej sto
licy Apostolskiej, nie sprzeciwili się kanonom 
lecz przyszli do nas, przynosząc relikwie św. 
Klemensa. Po zastanowieniu się, zdecydowa
liśmy się wysłać naszego syna, Metodego, któ
rego wyświęciliśmy z jego uczniami — do na
szego kraju. Jest on człowiekiem wielkiej 
mądrości i prawowierności. Chcemy, by was 
uczył, jak o to prosiliście, wyjaśniając wam

w naszym języku Księgi Święte, porządek ob
rządków kościelnych i Mszę św., tzn. liturgię, 
łącznie ze chrztem, jak to filozof Konstanty 
zaczął czynić... Zachowajcie tylko następują
cą zasadę: podczas Mszy czytać lekcję i ewan
gelię najpierw po łacinie, a potem po słowiań- 
sku... A jeśli ktokolwiek z was., śmiałby was 
zwodzić przez inną naukę, pogardzając księ
gami napisanymi w waszym języku — nich 
będzie wyklęty”10).

W tym  liście uderzają dwie rzeczy. Naj
pierw niesłychana, pierwsza w historii Koś
cioła rzymskiego zgoda na wprowadzenie do 
liturgii języka „barbarzyńskiego” z małą rezer
wą podkreślająca przynależność Moraw do 
świata łacińskiego. Przyczyna tego tak nie
zwykłego na Zachodzie ustępstwa tkwiła — 
jak już wspomniano — z chęci pozyskania so
bie Bułgarów i Słowian przez nich ujarzmio
nych. Drugim momentem zwracającym naszą 
uwagę, jest wysłanie-do Moraw tylko Metode
go — bez jego brata. Cóż się stało z Konstan
tym? Czyżby rzucił swe niedokończone dzieło
i — jak chcą rzymsko-katoliccy dziejopi
sarze — wstąpił do klasztoru łacińskiego w 
Rzymie z zamiłowania do życia mniszego? 
Zaprzecza temu fakt, że przed śmiercią, która 
zabrała go w sile wieku (42 lata) błagał Meto
dego, by kontynuował zaczętą pracą i modlił 
się „o uwolnienie wiernej trzody od trójjęzycz- 
nego błędu”11). Nie ulega wątpliwości, że Kon
stanty wstąpił do klasztoru, że zmienił sobie — 
podobno na skutek specjalnego objawienia — 
imię na Cyryla i że było to 50 dni przed jego 
śmiercią. Ale stało się to tylko na skutek obłoż
nej choroby, podczas której najlepszą opiekę 
mógł dać klasztor, jako że szpitale wynalezio
no znacznie później.

Zdaniem wielu historyków Konstanty i Me
tody nie otrzymali sakry biskupiej. Był to bo
wiem już akt wiążący również i pod względem 
politycznym, a zatem należało go dokonać po 
uzgodnieniu z Rościsławem i Kociełem.

METROPOLIA MORAWSKA

Zostawiwszy brata w grobie, wrócił Metody 
na Morawy, uwolnione i oczyszczone w mię
dzyczasie z obcych wojsk. Dzielny książę Roś
cisław znowu znalazł się u szczytu potęgi, a za
tem mógł pozwolić sobie na samodzielne 
biskupstwo a nawet własną, niezależną od 
Niemców metropolię. Porozumiawszy się z Ko
ciełem, wysyła Metodego do Rzymu po nomi
nację arcybiskupią.

Papież Hordian II zamiast wyznaczyć Meto
demu granice nowej metropolii według życze
nia książąt morawskich, wskrzesił dawno (od 
300 lat) nie istniejącą metropolię syrmijską, 
obejmującą kiedyś niewielką część Bułagarii, 
Serbii, Pannonię oraz Illirię. Zrobił tak, by po
zyskać Bułgarię dla Zachodu i zatamować 
ekspansję grecką po ostatnim soborze po
wszechnym, ,na którym zapadła decyzja (868 r.) 
włączenia Bułgarii do patriarchatu bizantyj
skiego. Oficjalnie Metody nosił odtąd miano
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arcybiskupa Pannonii i legata Stolicy Apostol
skiej, wśród narodów słowiańskich.

Zanim wszakże zdążył wrócić na Morawy 
(870 r.), by objąć nowe stanowisko, dzielny 
książę Rościsław został podstępnie schwytany 
przez swego synowca Świętopełka, i oddany 
w ręce Niemców. Cesarz Ludwik II Niemiec, 
skazał go początkowo na śmierć, ale później 
okazał „łaskę” i wyłupiwszy skazańcowi oczy, 
wtrącił do więzienia, gdzie wielki wódz Mora
wian zakończył życie. Winą Rościsława było 
to, że nie chciał uznawać nad sobą suweren
ności cesarza. Syn cesarski, Karloman, zagra
bił i wywiózł do K aryntii wszystkie skarby 
Rościsława, zajął miasta i zamki. Świętopełk 
w nagrodę za przysługę, otrzymał od Niemców 
tytuł namiestnika cesarskiego, ale pod nadzo
rem dwóch margrabiów. Na kraj nałożono 
ciężkie podatki.

Gdy Metody zjawił się wówczas na Mora
wach, został z miejsca aresztowany i wywie
ziony do Bawarii. Tam biskupi niemieccy zwo
łali sąd i wtrącili go do więzienia na podstawie 
kanonów skierowanych przeciw klerykom włó
częgom i biskupom bez dicezji. Zdziwiony
i oburzony Metody udowodnił im, że ma swą 
diecezję i powołał się na nominację papieską. 
W odpowiedzi na to arcybiskup z Passau, Her- 
manrich, uderzył go w twarz12).

Trudno było się bronić przeciw takim argu
mentom, zwłaszcza, że Świętopełk obecny przy 
tej smutnej scenie, zachował się całkiem obo
jętnie. Biskup z Freising, Anno, który był jed
nym z sędziów Metodego, wybrał się wkrótce 
do Rzymu, ale tam zapytany przez papieża
o metropolitę Metodego, odpowiedział, że nig
dy takowego nie widział ani o nim słyszał13).

Sytuacja polityczna Moraw znowu uległa 
zmianie. Germanie nie ufając Świętopełkowi, 
uwięzili go i odesłali do Ratyzbony, by podzie
lił los swego stryja. Wtedy na Morawach wy
buchło ogólne powstanie, Świętopełk oferuje 
Niemcom pomoc w jego uśmierzeniu. Niemcy 
go uwalniają, on podstępnie staje na czele 
Słowian, zadaje nieprzygotowanym Niemcom 
straszliwą klęskę, toczy z nimi wojnę jeszcze 
przez dwa lata i wreszcie od 873 r., po zawar
ciu pokoju, staje się udzielnym księciem.

Papież Hadrian II zmarł nie wiedząc nic
o losie Metodego. Dopero jego następca, Jan 
VIII, dowiaduje się, że arcybiskup Pannonii 
siedzi od dwóch i pół la t w więzieniu bawar
skim. Zwraca się do cesarza z żądaniem wy
puszczenia więźnia, a do biskupów niemieckich 
z poleceniem uznania nominacji Metodego.

Jednakże metropolitę Pannonii tuż po wyj
ściu z więzienia spotyka nowy cios. Legat pa
pieski przekazuje mu wyraźną wolę papieża, 
by zaprzestał używać w liturgii języka sło
wiańskiego14). Było to zupełne przekreślenie 
pracy ukochanego brata, Konstantego, i uni
cestwienie stworzonego dzieła. Metody nie 
miał wyboru, rozkazu papieskiego nie posłu
chał i wróciwszy na Morawy — jako ich met
ropolita — rozwijał dalej obrządek słowiański 
wbrew polityce Rzymu.

W SIECI INTRYG

W sześć lat po uwolnieniu z więzienia pada 
przeciw Metodemu oskarżenie o herezję. Oskar- 
ż^ciem był niby książę Świętopełk, ale za nim 
krył się jego kapelan, Wiching, rodowity 
Szwab. Świętopełk niewiele przypominał Roś
cisława, a należał do tych, którym  imponowało 
wszystko, co obce, a więc i łacina. Cudzozie
miec, Grek, lepiej od niego wiedział, gdzie le
ży źródło siły narodu. Świętopełk ze swą świ
tą słuchał tylko Mszy łacińskiej, odprawianej 
przez kapelana ze Szwabii, Wichinga. Ten ostat
ni zapragnął sam zostać metropolitą, a dla 
osiągnięcia celu posłużył się księciem Wielkich 
Moraw.

Głównym wykroczeniem arcybiskupa Metode
go było używanie w kościele niezrozumiałego 
dla stróżów prawowierności. — księży łaciń
skich — języka. Ich zdaniem celem Greka było 
przemycanie błędnej, greckiej wiary, zwłasz
cza o pochodzeniu Ducha św.

Dla oczysczenia się z zarzutów wędruje Me
tody po raz trzeci do Rzymu w narzuconym 
towarzystwie Wichinga. Po rozpatrzeniu skar
gi Świętopełka na specjalnym synodzie, papież 
Jan VIII uznaje prawowierność Metodego
i zgadza się na używanie obrządku słowiań
skiego. Było to więc całkowite zwycięstwo 
Apostoła, na którego wielki wpływ miała zno
wu sprawa bułgarska. Jeden tylko błąd został 
tu  popełniony. Na żądanie Świętopełka papież 
zamianował Wichinga biskupem Nitry i sufra- 
ganem Metodego.

Ponieważ listu papieskiego do Świętopełka 
nie wiózł Metody, lecz człowiek świecki, wiel
moża Szyszman, Wiching porozumiał się z tym 
ostatnim i sfałszował pismo w tym znaczeniu, 
że biskup Wiching nie ma być sufraganem, 
a sędzią i stróżem prawowierności metropolity. 
Gdy w kraju  ogłoszono falsyfikat, Metody za
żądał od papieża wyjaśnień, w odpowiedzi na 
co Jan VIII listem z dnia 23 marca 881 r. ubo
lewa nad intrygą Wichinga i zapowiada pociąg
nięcie go przed swój sąd przy najbliższej po
dróży Metodego do Rzymu15). Do sądu nigdy 
nie doszło.

Po uspokojeniu opinii wzburzonej przez 
Wichinga, Metody ma wiele pracy, jako met
ropolita. Organizuje Kościół między Drawą
i Sawą dochodzi do granic Bułgarii, wkracza 
też na teren Serbii, podległy już patriarsze bi
zantyjskiemu. Gdy greccy, duchowni, pracują
cy w Serbii, oskarżyli Metodego w Carogro- 
dzie o chęć przyłączenia tych ziem do patriar
chatu rzymskiego, metropolita udał się do Bi
zancjum i po wyjaśnieniu (882) został odpro
wadzony na Morawy z honorami. Łaskawe po
traktowanie misjonarza — pracującego dla 
Rzymu — przez głowę Kościoła Wschodniego 
wskazywałoby na pełne zrozumienie roli Me
todego jako prawdziwego apostoła, a nie agen
ta politycznego.

W tym  samym mniej więcej czasie w Rzy
mie zaszła zasadnicza zmiana. Popierającego
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obrządek słowiański Jana VIII otruto (i dobito 
młotkiem) a jego następcy zmieniający się na
der często, stali się przysięgłymi wrogami Gre
ków i wszystkiego, co z Grecją miało coś 
wspólnego, jak np. dzieło stworzone przez 
dwóch wielkich braci z Salonik. Zmiana ta na 
razie nie dotknęła samego Metodego, ale za
ciążyła na losie obrządku słowiańskiego.

NAWRÓCENIE WIŚLAN

Od r. 883 dla pracy Metodego nastały naj
lepsze od 20 la t czasy. Świętopełk rozgniewa
ny na Niemców, wypędził wszystkich frankoń
skich księży razem z Wichingiem. Z surowym 
metropolitą nigdy nie był w przyjaźni (bo i nie 
pozwalały mu na to jego żony), ale nie był już 
jego wrogiem, i nie przeszkadzał w rozszerza
niu obrządku słowiańskiego wszedzie tam, 
gdzie się rozciągała jego władza. A obejmowa
ła ona bardzo odległe słowiańskie kraje.

Z tego okresu pochodzi wzmianka żywoto- 
pisa o zakarpackich Słowianach, Polakach, 
zwanych natenczas Wiślanami. Lapidarny jak 
zawsze autor, „Żywota Metodego” tak opo
wiada o chrzcie księcia Wiślicy: „Był w Meto
dym i duch proroczy, jako się wiele spełniło 
z przepowiadań jego, Pogański książę bardzo 
potężny, siedzący w Wiślach (dawna nazwa 
Wiślicy, historycznie udowodniona) ten urągał 
chrześcijanom, robiąc im złości. Do niego po
słał Metody mówiąc: Dobrze by było, synu, 
dobrowolnie i na twojej ochrzcić się ziemi, bo 
inaczej będziesz w niewolę wzięty i na cudzej 
ziemi będziesz musiał chrzest przyjąć. Tak się 
też i stało”16).

Ostatnie zdanie mówi wyraźnie, że książę 
Wiślan przyjął chrzest na Morawach, prawdo
podobnie podczas pobytu tutaj w niewoli u 
Świętopełka, który opanował jego kraj. Przed 
dostaniem się do niewoli Wiślicki władca prze
śladował chrześcijaństwo szerzone zapewne 
przez uczniów Metodego, zwłaszcza przez sło
wiańskich benedyktynów. Potwierdzają to 
ostatnie wykopaliska wiślickie.

Wspomniani mnisi byli główną siłą misjonar
ską i naukową metropolii morawskiej. Oni to 
głównie pomagali w przepisywaniu ksiąg Pis
ma św. tłumaczonych z greki przez arcybisku
pa, jak o tym informuje szczegółowo, „Żywot 
Metodego”17).

EPILOG WIELKIEGO DZIEŁA

Po śmierci Metodego (885 r.) pierwsza m et
ropolia słowiańska z pierwszym na Zachodzie 
narodowym obrządkiem rychło się rozpadła. 
Najzdradliwszy cios wymierzył jej podstępny 
Wiching. Udał się do Rzymu, trafił na jednego 
z największych wrogów Kościoła Wschodniego, 
papieża Stefana V, i otrzymał dwa pisma, z któ
rych jedno potępiło nieżyjącego już Metodego 
jako heretyka, a drugie rzucało papieską kląt
wą na wszystkich, którzy będą używać i po
pierać obrządek słowiański. Korzystając z nie

obecności Świętopełka wyrzucił z Moraw naj
znaczniejszych uczniów Metodego a mniej 
znacznych sprzedał Żydom do niewoli18). Wie
lu słowiańskich kapłanów schroniło się w 
ościennych krajach, jak w Czechach, Polsce, 
Kroacji i Serbii. Najwięcej wszakże osiadło 
w Bułgarii. Chan bułgarski, Borys, przyjął ich 
z otwartymi ramiony i doświadczenie ich wy
korzystał przy tworzeniu suwernnego Kościo
ła bułgarskiego. Tam odżyło dzieło wielkich 
Greków z Salonik i stało się więzią łączącą 
Kościół Wschodni z największym Kościołem 
narodowym, jakim był Kościół ruski.

Drugim ciosem dla dzieła Metodego był na
jazd Węgrów, sprowadzonych przez germań
skiego cesarza Arnulfa przeciw Świętopełkowi.

Na Zachodzie bardzo szybko zapomniano
0 Apostołach Słowian. Papież Jan X, pisząc 
w 40 lat po śmierci Metodego do arcybiskupa 
Spletu, wyraził się następująco: „Niech Bóg 
zachowa wiernych, aby" od nauki ewangelii
1 od praw apostolskich Kościoła odwoływać 
się mieli do doktoryny jakiegoś Metodego, 
którego nigdzie nie nachodzimy pomiędzy pi
sarzami kościelnymi”19). Sto lat później synod 
w Splecie (1061 r.) potępił liturgię słowiańską 
jeszcze używaną w Kroacji i Dalmacji oraz 
głagolicę, gdyż „te litery greckie przez jakie
goś Metodego heretyka były wynalezione, któ
ry  w tym języku słowiańskim wiele był spisał 
rzeczy przeciwnych katolickiej wierze”, a pa
pież Aleksander II jeszcze raz zabronił na
bożeństw po słowiańsku „z przyczyny Aria- 
nów, którzy te głoski i pismo wynaleźli”20).

W XIX wieku, gdy na Zachodzie znowu stali 
się modni Słowianie, przypomniano sobie o ich 
prawdziwych Apostołach, jako o twórcach, 
„trzeciego języka liturgicznego” . Papiestwo 
uznało ich świętość i kazało czcić w swoim Koś
ciele. Nie miało to wszakże oznaczać uznania dla 
ich pracy, bo Kościół rzymsko-katolicki nadal 
zwalczał i zwalcza samą ideę, dla której Apo
stołowie Słowian poświęcili życie.

Prawdziwymi czcicielami wielkich świętych 
są tylko ci, którzy ich naśladują w poszano
waniu języka narodowego, dla których ojczy
sta mowa nie ma zakreślonych granic wyłącz
nie do spraw świeckich, ale może i powinna 
być mową kapłana przy ołtarzu.

1) Vita Constantini, c. XIV w zbiorze Szafarzyka — 
Pam ią tk i drzevniko p isem nietvi Jihoslovanov, P raha 1851.

2) Annales Fuld, Seriptores I. s. 210, 366, 370.
3) Por. Leonard Rettel. C yryl i M etody, Paryż 1871, 

s. 62
4) Vita C onstantini, wyd. cyt. r. XIV.
5) Por. L. R ettel, wyd. cyd. s. 62.
6) Por. Vita C onstantini, wyd. cyt., r. XIV.
7) Por. L. R ettel, wyd. cyt., s. 110.
8) Por. F. D w ornik, Les Slaves, Byzance e t Home, - 

Faris 1926, s. 171.
9) Vita M ethodii, w. cyt. w zbiorze Szafarzyka, r. XV.

10) C ytuję za Dwornikiem , Les Sloves etc. wyd. cyt. s. 202.
11) Tamże s. 303.
12) Tamże s. 210.
13) List Jana VIII do arcybiskupa Anno, M.G.M., Ep. VII, 

s. 286.
14) Tamże, s. 287.
15) M.G.M. Ep. VII, s. 243 ns.
16) Vita M ethodii, r. XV.
17) Tamże.
18) F. Dvornik, Les Slaves..., wyd. cyt. s. 297 ns.
19) L. R ettel, C yryl i M etody, wyd. cyt. s. 153.
20) Tamże s. 134.

PO SŁA N N IC TW O  27



Państwo polskie, którego rozwój, 
historycznymi źródłami pisanymi 
potwierdzony, śledzić możemy od 
siódmego dziesięciolecia X wieku, 
formowało się w ciągu wielu dzie
siątek la t drogą łączenia się (przy 
pomocy siły lub dobrowolnie) róż
nych plemion, przede wszystkim 
Wiślan i Polan. Ośrodkiem teryto
rium Wiślan był Kraków i Wiślica, 
Polan zaś — Gniezno. Jakże to było 
z tymi Wiślanami? Dlaczego o nich 
właśnie piszemy?

Szczupłe wiadomości o plemieniu 
Wiślan, osiadłym w dorzeczu gór
nej Wisły, przekazało nam kilka 
źródeł historycznych. Są to różne 
zapiski kronikarskie oraz szczegól
nie ważny opis żywota św. Metode
go, który dokonał (wraz z bratem 
Cyrylem) chrystianizacji państwa 
wiełkomorawskiego (istniało od IX 
do początków X wieku) i uważany 
jest za apostoła Słowiańszczyzny. 
Na podstawie tych źródeł historycy 
stwierdzili przede wszystkim, że w
IX wieku istniało plemienne pań
stwo Wiślan. We wspomnianym 
„Żywocie Metodego”, napisanym w 
połowie IX wieku, znajduje się 
ważna wiadomość dotycząca księcia 
Wiślan. Autor „Żywota” podaje: 
„Pogański książę, bardzo potężny, 
siedząc w Wiśle (druga wersja: w 
Wiślech) urągał chrześcijanom i 
szkody im wyrządzał. Posławszy 
więc do niego (Metody), kazał mu 
powiedzieć: „Dobrze by było synu, 
abyś się dał ochrzcić dobrowolnie 
na swojej ziemi, bo inaczej będziesz 
w niewolę wzięty i zmuszony przyjąć 
chrzest na ziemi cudzej. Wspomnisz 
moje słowo. Tak się też stało”.

Ze wzmianki tej wysnuć można 
następujące wnioski: 1) że państwo 
Wiślan reprezentowało pewną siłę 
polityczną i wojskową, 2) że zagra
żało ono w jakiś sposób (może na
padami łupieskimi, może dążeniem 
do zdobyczy terytorialnych) pań
stwu wielkomorawskiemu, na któ
rego czele stał wówczas energiczny 
władca Świętopełk, 3) że Świętopełk 
dążył do uzależnienia od siebie, je
żeli nie w formie podboju to soju
szu państwa Wiślan, i że to osiąg
nął mniej więcej między rokiem 
874 a 885, 4) że jednym ze środków 
opanowania przez Świętopełka swy
mi wpływami państwa Wiślan mia
ła być chrystianizacja tego kraju.

Zależność Wiślan od państwa 
wiełkomorawskiego nie trw ała jed
nak długo, gdyż podbili je w roku 
907 Węgrzy. W pierwszej połowie
X wieku państwo Wiślan dostało się

pod zwierzchnictwo rosnącego w 
potęgę pod władzą Przemyślidów 
państwa czeskiego. U schyłku X 
wieku Małopolska zachodnia (a 
więc państwo Wiślan), podobnie jak 
Śląsk, weszła w skład państwa 
Polan (w Wielkopolsce), których te
rytorium stanowiło — obok ziem 
wiślańskich — drugi ośrodek two
rzącej się państwowości polskiej.

Z wiadomości, które można wy
dobyć o państwie Wiślan ze źródeł 
pisanych, jedną z najciekawszych i 
równocześnie nie dość jasnych jest 
wzmianka o żądaniu Świętopełka, 
by książę Wiślan przyjął chrzest. 
Źródła nie wyjaśniają, czy to żąda
nie zostało spełnione, czy rozpoczę
to chrystianizację kraju w obrząd
ku słowiańskim i czy przystąpiono 
do tworzenia organizacji kościelnej. 
Ale prócz źródeł pisanych istnieją 
też źródła innego rodzaju — mate-

Adam Tatom ir

Na szlakach 
Tysiąclecia
(Z dziejów Wiślicy)

rialne, a więc zabytki archeologicz
ne (z wykopalisk), zabytki sztu
ki (ruiny i zabytki architektonicz
ne, produkty rzemiosła artystyczne
go), materiały etnograficzne (tj. od
noszące się do ludoznawstwa) i ję
zykowe. Jeżeli chodzi o najdawniej
szy okres w naszych dziejach, o ich 
czas wyjściowy, w  grę wchodzą 
właśnie zabytki archeologiczne. Zo
baczymy, jaką dały one odpowiedź 
na pytanie dotyczące obrządku sło
wiańskiego, który miał na naszych 
ziemiach wyprzedzić obrządek ła
ciński. Przedtem jednak zatrzymaj
my jeszcze chwilę uwagi na spra
wie wykopalisk.

Prace wykopaliskowe na naszych 
ziemiach prowadzone są oczywiście 
od dawna. Wyniki ich przynoszą 
nieodparte udokumentowanie fak
tu przebywania plemion lechickich 
od pradawnych czasów na ziemiach 
piastowskich. Jednym z najwięk
szych sukcesów archeologii polskiej 
było odkrycie w roku 1933 na pół
wyspie jeziora biskupińskiego w w -  
bliżu wsi Biskupin, w powiecie 
żnińskim (województwo bydgoskie), 
grodziska (tj. osady obronnej) sprzed 
2500 lat, świadczącej o osiadłym

trybie życia prasłowiańskich ple
mion. Znacznie wzrosło tempo i 
rozszerzył się zasięg prac wykopa
liskowych po roku 1945. W latach 
1949 — 1952 odbywały się one z ra
mienia Kierownictwa Badań nad 
Początkami Państwa Polskiego, a 
od roku 1953 kieruje tymi pracami, 
prowadzonymi w ramach ogólno
polskiego programu Tysiąclecia, 
Instytut Historii Kultury M aterial
nej Polskiej Akademi Nauk.

W związku z interesującym nas 
zagadnieniem ciekawe są wyniki 
archeologicznych prac wykopalisko
wych na terenie Wiślicy. Otóż wy
kopaliska wiślickie potwierdzają 
istnienie w IX wieku państewka 
plemiennego Wiślan oraz fakt przy
jęcia w tym wieku przez księcia 
Wiślan, pod naciskiem, prawdopo
dobnie zbrojnym, Świętopełka wiel- 
•komorawskiego, chrześcijaństwa w 
akcji chrystianizacji kraju w tym 
obrządku. Odsłonięto mianowicie 
misę chrześcielną stanowiącą kulto
wy przedmiot chrześcijański. Pod tą 
misą odkryto fundamenty kościółka. 
Układ przestrzenny i proporcje tej 
budowli, jak z ukształtowania fun
damentów można wywnioskować, 
odpowiadają małym kościołom, few*. 
re budowali benedyktyni prowadzą
cy, z powołania Cyryla i Metodego, 
misję chrystianizacyjną w słowiań
skim obrządku na terenie państwa 
wiełkomorawskiego. Ich więc dzie
łem była pierwsza murowana świą- 
tyńka w Wiślicy. Tak'w ięc nie ule
ga wątpliwości fakt, że początki 
chrześcijaństwa w Polsce znacznie 
poprzedziły rok 966, w którym to 
roku przyjął chrzest książę Miesz
ko I, prawnuk mitycznego Piasta.

W ośrodku wiślickim, objętym 
badaniami archeologicznymi, odkry
to też zabytki z późniejszych dzie
jów Wiślicy. U schyłku X wieku, 
po opanowaniu państwa Wiślan 

przez Piastów, wzniesiono pod Wiś
licą. gród o charakterze wojskowym. 
W XI wieku do wspomnianego już 
kościółka dobudowano kaplicę gro
bową i niewielki dom mieszkalny 
dla zakonników. W tym wieku 
wzniesiono też drugi kościółek. Koś
ciółek ten został włączony w XII 
wieku jako krypta do nowej, więk
szej budowli — romańskiej kolegia
ty. Prace wykopaliskowe odkryły 
niektóre pozostałości tej kolegiaty, 
jak części murów, wieże, fragment 
krypty. W związku z budową kole
giaty przestała istnieć, prawdopo
dobnie rozebrana, pierwsza świą- 

(dokończenie na str. 34)
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WALKA SEJMOWA SZLACHTY POLSKIEJ 
O KOŚCIÓŁ NARODOWY W POLSCE

KS. MGR EDWARD BAŁAKIER

P OWSTANIE w Rzeczpospoli
tej odrębnego, szlacheckiego 
stanu historycy wiążą z datą 

1374 r. tj. z przywilejem na zjeździe 
w Koszycach, na którym szlachta 
otrzymała szereg jednolitych upra
wnień, zapewniających jej wzrost 
znaczenia ii wiążących w jedną ca
łość.

Za przywilejem koszyckim posy
pały się przywileje dalsze, podbu
dowujące i cementujące stan rycer
ski: w r. 1422 Władysław Jagiełło 
zobowiązał się, że nie będzie kon
fiskował dóbr szlacheckich bez wy
roku sądowego; w r. 1425 w Brze
ściu dołączył król nowe prawo o 
zakazie uwięzienia szlachcica bez 
wyroku sądowego („neminem capti- 
vabimus, nisi iiure victum“); w r 1454 
Kazimierz Jagiellończyk wydał tzw. 
„statuty nieszawskie”, w których 
król zobowiązywał się, że nie będzie 
powoływał pospolitego ruszenia bez 
zgody sejmików ziemskich. Akt ten 
uzależniał decyzję w wielu ważnych 
sprawach politycznych od stanowi
ska sejmików szlacheckich i stal się 
początkiem demokracjiszlacheckiej; 
na sejmie piotrkowskim w r. 1496 
otrzymała szlachta dalsze preroga
tywy, uzależniające od niej miesz
czan, którym narzucono zakaz na
bywania dóbr ziemskich oraz wpro
wadzono opłaty (taksy wojewódzkie) 
na rzemiosło; w r. 1505, na sejmie 
w Radomiu uchwalono słynną kon
stytucję „Nihil novi“ stanowiącą 
równowagę sił w dwuizbowym sej
mie walnym: „odtąd na potomne 
czasy nic nowego stanowionym być 
nie ma... bez wspólnego zezwolenia 
rady i posłów ziemskich'*.

W ten sposób szlachecka izba po
selska wzrastała w sśłę, nabierała 
znaczenia i decydującego wpływu 
na losy Rzeczypospolitej.

Ruch szlachecki zapoczątkowany 
w drugiej połowie XIV w. rozwijał 
się i rósł w siłę, ogniskując się w  
XV w. przeważnie w Wielkopolsce, 
gdzie szlachta wykazywała najwię
cej prężności i  wyrobienia politycz
nego. Szlachta krakowska, sando

mierska, lubelska i ruska zaczęła 
wysuwać się na pierwszy plan do
piero w wieku XVI, a nawet stała 
się siłą przodującą całego ruchu. 
Od sejmu krakowskiego w r. 1536 
szlachta polska zajęła samodzielną 
postawę polityczną i wystąpiła po 
raz pierwszy z własnym programem 
politycznym, zmierzającym do na
prawy ustroju Rzeczypospolitej. 
Programowi temu nadała szlachta 
nazwę „egzekucji praw" (2).

Program egzekucyjny obejmował 
szeroki wachlarz zagadnień polity
cznych, gospodarczych, społecznych 
i religijnych. (3). Szlachta pragnęła 
przeprowadzić gruntowną rewizję 
całego politycznego ustroju państwa, 
ulepszyć ustrój, a przez to napra
wić wadliwe prawodawstwo, zmie
nić niedostateczną organizację skar
bową i wojskową, zapewnić pań
stwu potęgę i siłę. Najważniejszą 
i zasadniczą rolę w programie egze
kucyjnym zajmowała religijna re
forma zarówno obyczajów jak i na
uki, którą w myśl przekonania sta
nu rycerskiego miał przeprowadzić 
król. (4).

Podjąwszy tak śmiałą myśl na
prawy Rzeczypospolitej, usiłowała 
szlachta przeprowadzić i zrealizo
wać ambitne swe plany na całym 
szeregu sejmów: piotrkowskim w  
r. 1S50 i 1552, krakowskim w r. 1553, 
lubelskim w r. 1554, piotrkowskim 
w 1555, warszawskim 1556/1, piotr
kowskim 1558/9, piotrkowskim w  
r. 1565. Na sejmach tych raz po raz 
roz'egała się z izby poselskiej 
„dzielna i wymowna obrona egze
kucji praw ze strony znakomitych 
przywódców: M. Sienickiego, Sza- 
frańca, Ossolińskiego, Filipowskie
go, Boratyńskiego, Leszczyńskiego 
i innych. (5). Niestety rozlegała się 
na próżno. Szlachetne i mądre usi
łowania szlachty, aczkolwiek jedno
stronne i zdążające niewątpliwie do 
przejęcia władzy przez stan rycer
ski, napotkały nieprzezwyciężony 
opór ze strony króla, a zwłaszcza se
natu, rozbiły się i nie przyniosły 
należytego rezultatu.

Sprawa religii i Kościoła najbar
dziej gnębiła ogół szlachecki w Pol
sce XVI wieku. Szlachta od daw
na odczuwała dotkliwie przewagę 
gospodarczą, sądowniczą i politycz
ną Kościoła: niczego tak nie pra
gnęła, jak uwolnienia się spod tej 
przewagi, spod niebezpiecznej ju
rysdykcji kościelnej. Stąd też idee 
reformacji, zmierzające do tworze
nia w poszczególnych państwach 
Kościołów narodowych, znalazły 
i w Polsce swą podbudowę socjal
ną i podatny grunt, a sprawa „egze
kucji praw“ splątała się z religijną 
w jeden gordyjski węzeł. Od upo
rządkowania „różnic około wiary“ 
(6) rozpoczynano naprawę Rzeczy
pospolitej, gdyż brak jedności reli
gijnej, a tym samym brak porozu
mienia między stanem świeckim 
i duchownym, silną przewagę tego 
ostatniego nad pierwszym, uważano 
za główną przyczynę zła.

Kościół przede wszystkim nale
żało zreformować. Był on .zbyt za
leżny od papiestwa, a zależność ta 
uwidoczniała się w obsadzaniu bi
skupstw, w apelacjach do Rzymu od 
sądów krajowych, w opłatach na 
rzecz kurii rzymskiej (annaty, świę
topietrze), w stosowaniu prawa ka
nonicznego itp. Całkowite podpo
rządkowanie polskiego Kościoła 
kurii rzymskiej uważano za ogra
niczenie pełnej niezawisłości pań
stwa polskiego, z którym Kościół 
tworzył jeden organizm społeczno- 
polityczny. Dlatego dużą popular
nością musiała się cieszyć koncep
cja organizacji Kościoła narodowe
go, który miał uniezależnić Polskę 
od Rzymu, uwolnić szlachtę od 
wpływu politycznego wysokich dy
gnitarzy kościelnych, zcalić w jed
no — zcentralizować wielonarodo
wościową Rzeczpospolitą pod wzglę
dem religijnym, społecznym i poli
tycznym oraz zapoczątkować pro
gram wszechstronnej naprawy pań
stwa. fJ).

Wiadomo, że wraz ze śmiercią 
Zygmunta Starego (w r. 1548) roz
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począł się szybki wzrost reformacji 
w Polsce. Wielu zwolenników refor
macji, kryjących się dotychczas ze 
swymi poglądami w obawie represji, 
jawnie zaczęło głosić swą do niej 
przynależność. Ożywiło się natych
miast stronnictwo egzekucyjne 
szlachty, mając nadzieję szybkiego 
zwycięstwa swego programu. Wal
ka tego stronnictwa z biskupami 
i magnatami świeckimi wybuchła 
z tym większą silą, gdy w krótkim 
czasie okazało się, że król Zygmunt 
August, uchodzący za sympatyka 
mas szlacheckich, stanął wyraźnie 
po strome magnatów świeckich 
i duchownych. Fakt ten zaskoczył 
początkowo i zdezorientował szlach
tę. Powodem takiej postawy króla 
było małżeństwo z Barbarą Radzi
wiłłówną, na które zgodził się senat, 
a któremu uparcie sprzeciwiała się 
'izba poselska. (8).

Zygmunt August, zrażony do 
szlachty, nawiązał wpółpracę z 
biskupami, którzy okazali się bar
dziej elastyczni i za canę uko
ronowania niepopularnej żony przy
rzekł im pomoc w walce ze zwolen
nikami nowinek religijnych. Pra
gnąc uzyskać pozwolenie prymasa 
Dzierzgowskiego na koronację Bar
bary, wydał dekret 12 grudnia 
1550 r. (9) w którym zobowiązał się 
słowem królewskim, utrzymać jed
ność Kościoła, heretyków nie przyj
mować do senatu, ani nie powierzać 
im żadnych godności ani dosto
jeństw, a przeciwnie, winnych he
rezji z ojczyzny wygnać, jeżeli na 
łono Kościoła nie powrócą. (10).

Szlachta zaniepokojona tymi fak
tami, obawiając się wzmożenia re
presji ze strony biskupów, gwał
townie zaatakowała stan duchowny, 
tłumnie zaczęła się garnąć do re
formacji, wypędzała z kościołów 
mnichów oraz kler świecki, spro
wadzała na ich miejsce ministrów 
różnowierc/ych oraz przygotowywa
ła eię do otwartej i zdecydowanej 
walki w sejmie o Kościół narodowy 
w Polsce.

Pierwszą kampanię przeciwko b i
skupom stoczył stan rycerski n<t 
sejmie piotrkowskim w r. 1552. Przy
była nań szlachta pałając wielką 
nienawiścią do stanu duchownego. 
Zawziętość tę i nienawiść najlepiej 
scharakteryzował w swym przemó
wieniu biskup krakowski Andrzej 
Zebrzydowski zaznaczając, że ry
cerstwo w swym gniewie prędzej 
zniosłoby sąsiedztwo Turków, Ta
tarów albo gorszych nieprzyjaciół 
niż osoby duchowne. (11).

Ale też miała szlachta słuszne po 
temu powody. Biskupi bowiem, 
ośmieleni edyktem królewskim za
brali się ostro do tępienia szerzącej 
się reformacji: biskup przemyski 
Dziaduski wszczął proces przeciw 
księdzu Stanisławowi Orzechow
skiemu i księdzu Marcinowi Kra- 
wickiemu o pojęcie żon, skazując 
Orzechowskiego jako heretyka na 
wygnanie i odsądzenie od czci, dóbr 
duchownych i świeckich, ruchomych 
i nieruchomych, a król potwierdził 
wyrok biskupa i  Kmicie egzekucję 
rozkazał; biskup krakowski Zebrzy
dowski pozwał przed swój sąd Kon
rada Krupkę; prymas Dzierzgowski 
uznał za heretyków dwóch człon
ków znakomitych rodów w Wielko- 
polsce — Krzysztofa Lasockiego i 
Jakuba Ostroroga — najznakomit
szych panów w całej Polsce. (12).

Były to niespotykane od dawna 
fakty, godzące w bezpieczeństwo 
mienia i w dobre imię szlachty 
i panów polskich. Sądownictwo ko
ścielne zawisło nad głowami rycer
stwa polskiego jak chmura gradowa 
nad spokojnym osiedlem... Ni« też 
dziwnego, że sejmiki szlacheckie za
wrzały, księża nie śmieli się na nich 
pokazać w obawie o swe życie. (13).

Pod tym wrażeniem rozpoczął się 
sejm 1552 r. Senatorowie i posłowie 
przybyli na sejm zdenerwowani i tak 
na biskupów rozdrażnieni, że na
wet najpoważniejsi nie zdołali się 
utrzymać w spokoju i równowadze. 
Sam hetman Jan Tarnowski odwró
cił się od biskupa Dziaduskiego, gdy 
ten przyszedł go powitać i ręki mu 
nie podał. (14). Rafał Leszczyński 
stał w czapce podczas podniesienia, 
a inni odwracali twarze „gdy król 
z resztą obecnych na kolana pa
dał. (15).

Zaraz po otwarciu sejmu kanclerz 
Jan Ocieski podał przyczynę jego 
zwołania; obrady nad obroną prze
ciw Tatarom, Turkom i Wołochom. 
Wtedy wystąpił w imieniu izby po
selskiej Rafał Leszczyński L prosił 
króla, aby zmienił porządek obrad. 
Nie z zewnątrz — mówił — zagra
ża największe zło, ale jest ono ukry
te wewnątrz, w samych wnętrzno
ściach Rzeczypospolitej: obłudni bii- 
skupi, wstrętnymi czynami i fałszy
wą nauką zhańbili Polskę, znisz
czyli jej wolność; na życie innych 
nastają, choć ze swego życia nie po
trafiliby zdać rachunku; (16) ska
zują na utratę mienia i czci nie
pomni na słowa Chrystusa: 
„Obłudniku, wyjmij najpierw bel
kę z oka twego...“; siedzą tu jak

owce, a wewnątrz są wilki drapież
ne*’. Oni to nas wolnych ludzi, wier
nych i oddanych twych żołnierzy, 
jako zbrodniarzy na rzeź skazują. 
Myśmy cię najjaśniejszy Auguście 
królu, wolnymi głosy za króla obra
li, dlatego z nadzieją i ufnością od 
braci naszych wysłani przychodzi
my, abyś nam władzy twojej kró
lewskiej w całości dochował niepo
dzielnej z nikim, tudzież, aby „pon- 
tificia potestas" na tym sejmie po
skromiona została. Taka jest treść 
poselstwa naszego M. P. abyśmy 
ciebie samego słuchali Polacy a ni
kogo więcej. To żądanie nasze, któ
re wprzód zaspokoić trzeba, zanim 
jaką sprawę Rzeczypospolitej przed- 
sięweźmiemy. (17).

Marcin Zborowski, wojewoda 
kaliski poparł Leszczyńskiego doda
jąc, że „jeśli biskupi zostaną przy 
swojej władzy, nie wypada nic in
nego jak opuścić Ojczyznę, zabraw
szy życie, żonę, dzieci i cześć ze so
bą; Jan Latalski wojewoda poznań
ski czyniąc gorzkie wymówki kró
lowi, zakończył przemówienie sło
wami: „za cóż oni mają być lep
szymi od nas, panować i narzucać 
nam rozkazy?". Ta zuchwała ich 
przemoc znosi wszystkie związki 
naszego społeczeństwa. Twoja to 
rzecz królu nie dopuszczać nikogo 
do władzy majestatu. (18).

Wreszcie wystąpił przeciwko bi
skupom stary hetman Jan Tarnow
ski, katolik i wygłosił piorunującą 
mowę na osłupiałych biskupów za
rzucając im, że przywłaszczyli so
bie prawa majestatu, że rzucają 
klątwy samowolnie, pozywając nie
prawnie przed swój sąd, że ich 
okrutne skryby i nędzni faryzeusze 
Pismo św. splamili, że nie mają 
prawa sądzić stan szlachecki o cześć 
bez króla i senatu. (19).

Przez 40 dni toczyła się na sej
mie zacięta walka stanu świeckiego 
ze stanem duchownym, nie dając 
żadnego rezultatu. W końcu król 
złożył urzędową deklarację przez 
kanclerza Ocieskiego, że według 
praw polskich sąd o herezję rzeczy
wiście do biskupów “ należy. Gdy 
kanclerz wygłosił słowa wyroku 
królewskiego, cisza zaległa senator
ską izbę, nikt się nie odezwał, nikt 
nie szemrał, ale taki żal padl na 
serca wszystkich, że jakby po naj
większej klęsce z posiedzenia ode
szli mówiąc, że król wydał Polskę 
na łup i zgubę biskupom". („Polo- 
niam ad caedem ac direptionem 
Pontificibus a Rege propositam 
esse“). (20).
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Szlachta przerażona takim obro
tem sprawy postanowiła wysłać de- 
putację do prymasa Dzierzgowskie- 
go z prośbą o zawieszenie sądów
0 herezję chociażby na pewien 
okres czasu. Prymas uznał to za 
najlepsze rozwiązanie i zgodził się 
na „interim" tj. czasowe zawiesze
nie jurysdykcji duchownej do na
stępnego sejmu. Król natomiast 
obiecał szlachcie zwołać „konsilium 
nationale — sobór narodowy" w 
Koronie swojej, na którym uzgod
niono by prawa polskie z prawami 
biskupimi. (SI).

Obietnica zwołania soboru naro
dowego przez króla w sprawie po
jednania stanu duchownego ze 
świeckim, zawieszenie jurysdykcji 
duchownych w stosunku do szlachty 
na rok czasu było złagodzeniem
1 przytłumieniem narastającego kon
fliktu między starym a nowym po
rządkiem, między konserwatyzmem 
katolickim a postępem reformacji. 
Konflikt ten jednakże zaostrzał się 
z roku na rok, aż znów wybuchnął 
z ’ potężną silą na sejmie piotrkow
skim 1555 r.

Szlachta przygotowała się do sej
mu starannie. Na mówców sejmo
wych wybrano najgłośniejszych 
przywódców protestanckich: z Wiel
kopolski Leszczyńskiego, Ostroroga, 
Marczewskiego; z Małopolski Osso
lińskiego ii Sienickiego. (22). Posło
wie ci w swych przemówieniach za
atakowali biskupów w ten sam spo
sób, jak na sejmie w r. 1552. Oka
zało się bowiem, że biskupi nie do
trzymali powziętych ną uprzednim 
sejmie postanowień. Prymas Dzierz- 
gowski „człowiek ani dowcipem, ani 
urodą, ani obyczajami ozdobny, po
zwał o naukę luterską ks. Lutomir- 
skiego szlachcica poczciwego’4. (23). 
Biskup Dziaduski prześladował ks. 
Krowickiego, a nawet słudzy bisku
pa porwalii go i wieźli do więzie
nia. (24).

Wobec takich wypadków, najważ
niejszą sprawą w sejmie — doma
gali się posłowie — musi być spra
wa jedności religijnej, uporządko
wania praw Bożych i służby Bożej 
czystej. Obowiązek ten należy do 
króla. Szlachta nie może dopuścić, 
żeby księża ją o cześć ii gardło są
dzili i samowolnie potępiali, gdyż 
według praw koronnych samemu 
królowi to przysługuje. Obwiniają 
biskupi stan rycerski o gwałty, sa
mowolne zabieranie kościołów i kla
sztorów, a tymczasem sami nie lę
kają się gwałcić praw koronnych, 
najeżdżają domy szlacheckie, pory

wają spokojnych mieszkańców, 
wtrącają bezprawnie do więzienia, 
żony szlacheckie uwodzą. Szlachta 
chociaż najniższy " stan w kraju, 
„ode drzwi'* przemawiający (tak na
zwał szlachtę biskup krakowski Ze
brzydowski w replice na przemó
wienia posłów), lecz tymi drzwiami 
wszedłszy, posłowie zajmują póź
niej najwyższe miejsce w radzie 
króla. Byłoby dobrze, żeby biskupi 
otwarcie i tymi drzwiami wchodzili 
do rady, a nie krętym i zakuliso
wym wejściem; byłoby dobrze, żeby 
więcej dbali o dobro religii i spra
wy boskie, o nauczanie szlachty w 
myśl słowa Bożego. Skoro zaś bis
kupi chcą panować nad stanem ry
cerskim, w dodatku z pogwałceniem 
praw koronnych, na to szlachta ni
gdy się nie zgodzi i ma nadzieję, że 
w tym sporze znajdzie poparcie 
króla.

Po ataku na biskupów, po odpar
ciu ich zarzutów, szlachta sformu
łowała swe postulaty w porozumie
niu ze świeckimi senatorami, któ
rzy zgodzili się na wszystkie punk
ty szlacheckiego programu zmierza
jącego do zaprowadzenia zgody re
ligijnej. W postulatach tych stan ry
cerski domagał się swobody głosze
nia słowa Bożego, wolności wyzna
nia swej wiary (25) równoupraw
nienia wszystkich wyznań, oraz za
wieszenie jurysdykcji biskupów do 
soboru powszechnego. Kościół rzym
sko-katolicki w myśl żądań szlach
ty, miął nie tylko utracić swe do
minujące stanowisko w państwie, 
ale znaleźć się nawet w gorszym 
położeniu od wyznania ewangelic
kiego. (26).

Biskupi nie zgodzili się na wysu
nięte przez szlachtę żądania rów
nouprawnienia religii i łatwo prze
konali króla i senatorów o tym, że 
postulaty szlachty są zbyt wygóro
wane. Ze swej strony, po porozu
mieniu z królem i senatorami, przed
stawili inny projekt, który odczytał 
posłom kanclerz Ocieski. Król obie
cywał w nim wysłać jak najszyb
ciej poselstwo do papieża o przy
śpieszenie soboru powszechnego, 
a jeśli sobór nie będzie rychło zwo
łanym, o zezwolenie na sobór naro
dowy na którym będzie wolno każ
demu przybyć. Do zwołania soboru 
powszechnego lub narodowego spra
wy religii pozostawić należy w spo
koju, według starego obyczaju, z tą 
tylko różnicą, że księża wstrzymają 
się od wykonywania jurysdykcji 
przeciwko szlachcie i kapłanom oraz 
wolno będzie szlachcie trzymać ka

płanów po swych domach prywat
nych.

Szlachta zorientowała się w lot, 
że duchowni katoliccy pragną sa
mi zadecydować na synodzie w 
sprawach religii, dlatego wystąpił 
w imieniu stanu rycerskiego Lesz
czyński, starosta redziejowski i po
seł ziemi kaliskiej z protestacją: 
zażądał on, aby w sprawie doty
czącej całego narodu brały udział 
wszystkie stany. Król więc, nie bis
kupi, powinien zwoływać synod 
i zaprosić nań wszystkie państwa 
berłu jego podlegające, a więc: Li
twę, ziemie ruskie, księstwa śiąskie, 
Prusy i księcia pruskiego. Kierować 
synodem i rozstrzygać na nim po
winno kolegium złożone z czterech 
z rady świeckiej, czterech biskupów 
i ośmiu wyłonionych ze szlachty, 
według uprzedniej propozycji króla. 
Ponieważ na synodzie tym będą roz
strzygane sprawy „w przedmiocie 
wiary“ oraz odnośnie osób osądzo
nych i potępionych przez biskupów, 
szlachta prosi o wolność apelacji do 
soboru powszechnego, a w spra
wach sądowych o wolność apelacji 
do króla.

Pragnąc zakończyć przedłużające 
się rozprawy na tematy religijne 
król zobowiązał się zwołać synod 
narodowy własną powagą w czasie, 
który uzna za stosowny, a nawet 
obiecał sam stawić się na synod 
wraz z radą. Do tego czasu należy 
zachować spokój, zawiesić sądy du
chownych, anulować dotychczasowe 
wyroki. (27).

Król Zygmunt August nie określił 
czasu zwołania soboru narodowego, 
choć przyrzekł szlachcie, że uczyni 
to „własną mocą“. W między czasie 
zmienił zdanie i postanowił uzyskać 
zgodę Rzymu na zwołanie soboru 
mniemając, że tym sposobem pozo
stanie w zgodzie z Kościołem, 
a równocześnie uspokoi wzburzone 
umysły szlachty, zadość czyniąc jej 
prośbom o sobór narodowy. W tym 
celu zaraz po sejmie przygotowano 
instrukcję dla Stanisława Maciejow
skiego, kasztelana sandomierskiego, 
którą tenże miał jak najszybciej za
wieźć do Rzymu. Maciejowski wy
brał się w drogę dopiero z wiosną 
1556 r. gdyż choroba przeszkodziła 
mu podjąć natychmiast poselstwo.

Instrukcja królewska rozpoczyna
ła się zwróceniem uwagi papieża 
na ogromne niebezpieczeństwo, za
grażające Europie i Polsce od Tur
ków, którym służą już Wołosi, Ta- 
tarzy, a nawet Węgrzy w większej
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*wej części musieli przyjąć tyran- 
siue jar/ino, , wyczerpani cię-siią
i ciiugą wojną. Nieprzyjaciel zaczy
na zagrazac rolsce, Foisiia nie jest 
przygotowana na odparcie wroga, 
g u yz  naród nie jest skonsolidowany 
wewnętrznie, bo spory o reiigię 
(dissiuium de religione) rozoijają
i osiaoiają naród. D iatego  nie ma 
sensu przygotowywać się do obro
ny, nie usyoKOiwszy najpierw sKió- 
conycn i nastających na swe życie
i mienie ooywaieii. JaKo najlepszy 
środes uspokojenia umysłów uwa
ża Król zwoiaiue soboru narodowe
go, a to z tycłi względów, że mkta 
jest nadzieja na zwoianie soboru 
powszecnnego. Na soborze tym, ce
lem uspoKojenia rozdrażnionych u- 
myslów i uczynienia rycerstwa 
ocnotniejszym do ODrony ojczyzny 
należałoby przyznać szlachcie re- 
formacyjnej pewne koncesje w wie
rze a mianowicie zezwolić na:

1. sprawowanie służby Bożej w 
języku polskim („ut cultus di- 
Ylnus lingua vernacula publi
ce in templis perageretur*),

2. udzielanie Komuni pod dwo
ma postaciami,

3. zniesienie celibatu duchow
nych („ut presbiteris uxores 
ducere... liceret“) (28)

Król ponadto nie omieszkał dodać, 
że gdyby papież nie zezwolił na ta
kie zebranie, wtedy król natarczy
wych żądań i krzyków poddanych 
nie zniesie, bo nie będzie ich mógł 
utrzymać nadal w posłuszeństwie
i nie bierze żadnej odpowiedzialno
ści za to, co stanie się przykrego 
Kościołowi.

Pan Stanisław Maciejowski „Po
seł Najjaśniejszego Króla polskiego" 
złożył podczas prywatnej audiencji 
instrukcję królewską papieżowi Pa
włowi IV-temu zaznaczając, że król 
powodowany chęcią ludu prosi pa
pieża o zgodę na wymienione w in
strukcji postulaty. Papież ze smut
kiem i goryczą serca słuchał tych żą
dań i nie mógł utaić żalu, iż król 
tak się dalece zapomniał, iż pozwo
lił sobie przedstawić podobną proś
bę. Powinien był nie tylko nie słuchać 
tak nieprzyzwoitych żądań, lecz su
rowo zgromić tych, co się ważyli je 
podać i oprzeć nowościom jak to 
czynili jego przodkowie. (29)

Trudno się dziwić stanowisku pa
pieża, jeżeli się weźmie pod uwagę 
jego zaciętość I postawę z gruntu 
negatywną do jakichkolwiek nawet 
drobnych zmian w Kościele. Paweł 
IV całymi dniami przesiadywał w 
domu Inkwizycji, więzienia miał za

pełnione heretykami, a nawet kar
dynała Morona wtrącił do więzienia 
za jego wolnomyślność. (30). Dzi
wić się raczej należy wysłaniu 
poselstwa przez króla do papieża z 
prośbą o zezwolenie na zwołanie 
soboru narodowego. Faktu tego nie 
można inaczej wytłumaczyć jak 
tylko wyraźną grą na zwłokę ze 
strony króla. Zygmunt August nie 
chciał po prostu zająć się soborem 
narodowym na własną rękę, uważał 
to przedsięwzięcie za zbyt ryzykow
ne. W ten sposób zaprzepaszczona 
została najlepsza okazja zorganizo
wania Kościoła narodowego.

Przebieg dwóch najbardziej bu
rzliwych posiedzeń sejmowych 
wskazuje wyraźnie na to, że próbę 
uporządkowania spraw religii w 
Polsce podjęła szlachta, a w  szcze
gólnej mierze szlachta ewangelicka. 
Z niej rekrutowali się najlepsi 
mówcy i przywódcy sejmowi, oni 
narzucali program obrad sejmu, wy
suwając na pierwszy plan sprawę 
pojednania religijnego.

Szlachta ewangelicka widziała 
dwie drogi mające prowadzić do 
pokoju między stanem świeckim
i duchownym:

1. zniesienie jurysdykcji duchow
nych,

2. wolność głoszenia słowa Boże
go.

W walce o zniesienie jurysdykcji, za 
szlachtą różnowierczą stanęli posło
wie katoliccy i cały senat świecki, 
gotowi w r. 1555 zdecydować się na 
zorganizowanie Kościoła narodowe
go, gdyby król zajął bardziej okreś
loną postawę, a biskupi nie zechcie
li ani o krok odstąpić od swych 
praw sądowniczych. Pod osłoną 
drugiego postulatu wolności głosze
nia słowa Bożego, kryla się myśl 
bardzo ważna, a mianowicie ambi
cja narodowa szlachty, zdążającej 
świadomie do uniezależnienia pol
skiego życia religijnego od Rzymu, 
do zerwania więzów z papiestwem.

Zrealizowaniem dwóch powyż
szych postulatów miał właśnie za
jąć się sobór narodowy zwołany 
przez króla. Stąd też żądania zwo
łania takiego soboru, tak silne w r. 
1552 i w r. 1555 nie ustawały, lecz 
pojawiały się na sejmach raz po raz 
aż do r. 1565. Krzyżowały się one z 
żądaniami zniesienia jurysdykcji
i przyznania wolności w głoszeniu 
słowa Bożego, dla których pobór 
narodowy miał być fundamentem.

Na sejmie w r. 1556/7 marszałek 
izby poselskiej Sienicki znów przy
pomniał królowi, aby „na dalej nie

odkładając świętemu słowu Bożemu 
drogę wolną przyprawił", gdyż w 
przeciwnym razie szlachta nie bę
dzie płaciła podatków. Bo i jakże 
ma bronić podatkami swymi tych, 
którzy jej... „woli miłego Pana Bo
ga nie opowiadają jako On rozka
zał". Poseł UssoiinsKi zaatakował 
jurysdyKcję bisKupią, porównując 
ją uo gorszej niewou niźii była lue- 
wo.a egipska. Kownoczesme pod
suwaj piojeist, aoy kroi przynaj
mniej womosć wyznań zapewnił, 
skoro — bęaąc zajęty sprawami 
państwowymi — nie może ani „roz
mowy cnrześcijańsKiej przeprowa
dzić, ani „concmum nationaie" zło
żyć. (31)

Na sejmie w r. 1558 doszło do wal
nego starcia z duchownymi podczas 
obrad nad przyszłą elekcją króla. 
Izba poselska zaządała wyłączenia 
duchownych od zajmowania się naj
ważniejszymi sprawami państwo
wymi w sejmie, a szczególnie nie 
chciała widzieć biskupów przy elek
cji. Myśl szlachty była jasna: przez 
pozbawienie biskupów wpływu na 
elekcję króla, łatwiej byłoby prze
prowadzić wybór króla sprzyjające
go reformacji. Jako argument prze
ciwko biskupom odczytał poseł 
Ossoliński przysięgę składaną przez 
biskupów papieżowi, zobowiązują
cą ich do całkowitego posłuszeństwa 
wobec papieża i do starania się 
przede wszystkim o dobro i poży
tek Kościoła. Przypomniał również
o innej szkodzie wynikającej z za
leżności od papiestwa: chodziło o 
nuncjuszów apostolskich, kręcą
cych się po całej Polsce, donoszą
cych o wszystkim papieżowi, upra
wiających akcję szpiegowską i w 
dodatku wpływających na przebieg 
obrad sejmowych w myśl wskazań 
swego pana z Rzymu. Przez nich 
Rzym utwierdzał panowanie nad 
Polską. (32) Wspomnieli również 
posłowie w toku obrad tego sejmu 
„angarię- wielką, którą cierpi stan 
szlachecki od duchowieństwa..! bo 
już nie tylko majętności, ale i pocz
ciwość szlachecka nie jest wolna od 
wsiężowskiej jurysdykcji". (33)

Wołania szlachty o sobór naro
dowy odezwały się ponownie na sej
mie piotrkowskim w r. 1562/3. Iz
ba poselska wywalczyła sobie 
wreszcie na tym sejmie zniesienie 
jurysdykcji duchownych w tym zna
czeniu, że starostom zabroniono 
wykonywać wyroki sądów duchow
nych. Po stronie posłów stanęli 
prawie wszyscy senatorowie, a 
wśród nich najbardziej żarliwi ka
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tolicy. Biskupi na znak protestu 
wyszli a senatu. (34).

Stosunkowo najsilniejszą kampa
nię o soDor narouowy przeprowa
dzono na sejmie w r. labo. Miała 
ona o tyle realniejsze widoki po
wodzenia, że zbiegła się z rozwodo
wymi usiłowaniami kroia. Zygmunt 
August już od kilku lat mysial o 
rozwodzie, zrażony calKowicie do 
trzeciej swej zony — Katarzjyiy. 
Nie tyiKo nie mógł się doczekae od 
niej syna, aby mu przeKazać w 
przyszłości koronę, ale wogóle od
czuwa! do niej wprost fizyczny 
wstręt. Do nuncjusza papiesKiego 
Commendoniego wyraził się, iż wo
lałby zostać mnicnem byle tylko 
pozbyć się tej żony. (35) Jak wkrót
ce się okazało zabrakło królowi sil
nej woli, albo i  chęci do pokonywa
nia rozlicznych trudności, które 
spiętrzyłyby się niewątpliwie na 
drodze do zerwania małżeństwa z 
Katarzyną. Zresztą wytężoną akcję 
w tym kierunku przeprowadził 
Commendone W częstych rozmo
wach odwodząc króla od jego za
miarów.

Pierwsze kroki rozwodowe króla 
chcieli wykorzystać posłowie dla 
wywarcia nacisku o przyspieszenie 
zwołania soboru narodowego, który 
miał zaprowadzić pokój religijny w 
Rzeczypospolitej. Dlatego sejm piotr
kowski w r. 1565 rozpoczął się od 
postulatu „concilium nationale“ 
świeckiego. Sformułował go marsza
łek sejmu Sienicki, jako prośbę do 
króla:... „prosimy aby W.K.M. jako 
wolny krześcijański król, rozmowę 
krześcijańską jeszcze ex nunc w  
państwie swojem złożył... i sam się 
przypatrzył i dojrzał, kto przy sło
wie Bożym stoi, a kto przy ludz
kich wymysłach... rozmowę, którą 
nazwać mogę concilium nationale 
świeckie." Król jednakże nie chciał

być sędzią w sprawach wiary tym- 
bardziej, że przyjął dekret soboru 
Trydenckiego; rozstrzygnięcie roz
wodu zlecił stanowi duchownemu, 
ku niezadowoleniu izby poselskiej, 
która chciała mieć wpływ na bieg 
tak ważnej dla całego kraju spra
wy. (36)

Pod koniec posiedzenia sejmu na 
nowo rozgorzały spory o jurysdyk
cję. Aczkolwiek sądownictwo du
chownych straciło swą silę w ?. 
1562/3 na sejmie, to jednak Kościół 
w Polsce nie chciał uznać uchwały 
sejmu. Kapituła gnieźnieńska zaata
kowała starostę wieluńskiego Ko
niecpolskiego, oskarżając go przed 
królem o to, że nie zabrał dóbr 
szlachcicowi, który od roku obło
żony jest klątwą kościelną za odmo
wę płacenia dziesięcin. Cała izba 
poselska ruszyła z tym do króla, 
skarżąc się -na biskupów. Po stro
nie posłów, jak przed laty, stanął 
cały senat. (37> Powyższe zajście 
dało marszałkowi Sienickiemu spo
sobność do wystąpienia przeciwko 
znienawidzonej jurysdykcji i przy
pomnienia królowi, że jurysdykcji 
tej stan szlachecki... „ani nieść na 
sobie nie chce, ani cierpieć nie bę
dzie." (38)

Przez trzynaście lat prowadziła 
szlachta ewangelicka nieustanne 
utarczki o sobór narodowy, o znie
sienie jurysdykcji, o wolność głosze
nia słowa Bożego. Bywały momen
ty bardzo gorące i bardzo groźne 
dla Kościoła katolickiego w Polsce, 
a łączność z Rzymem zdawała się 
wisieć na włosku. Jakże dobrze ro
zumiał tę sytuację nuncjusz Com
mendone, gdy pisał w swych pa
miętnikach: „O soborze narodowym 
ustawicznie tajemnie się naradza
ją. Może jeszcze wojna temu prze
szkodzi, ale to rzecz niepewna, bo 
nadzwyczajna jest heretyków zaja

dłość i skłonność niektórych zobo- 
jętniałych, że chcianoby przecież 
połączenia i zgody w wierze.
..W ogólności heretycy chcą tego do
piąć, aby w Polsce było tak jak w 
Anglii, gdzie król jest najwyższą 
głową Kościoła i żeby dziesięcin nie 
płacić. (39)

Waika sejmowa szlachty polskiej
0 Kościół narodowy za*.onczyia się 
niepowodzeniem. Nie muiej jeunak 
jest ona dowodem, że od wieKow 
w umysiacn światłych Poianow 
nurtowaia myśl o Koscieie naro
dowym. WysuKi najodważniejszych
1 najświatlejszych w izbie poseisiaej 
wspierali swymi pismami uczeni o 
wieiKiej sławie, jak Andrzej trycz 
ModrzewsKi, Jan Łaski, prawnik 
Jakub Przyłuski. Mikołaj Rej z Na
głowic. Wśród biskupów polskich 
sprzyjali myślii utworzenia Kościoła 
narodowego Jan Drohojowski biskup 
włocławski, oraz Jakub Uchański 
biskup chełmski, potem kujawski 
wreszcie prymas Polski. Zrozumie
nie potrzeby Kościoła narodowego 
przez tak wybitne jednostki umy
słowego i  kulturalnego życia pol
skiego doby Odrodzenia świadczy 
najlepiej, że Kościół rzymskokato
licki w okresie tysiącletnim nie zdo
łał urzec swą świetnością wszyst
kich Polaków. Byli wśród nich i ta
cy, którzy doskonale rozumieli 
szkodliwość zależności od Rzymu dla 
rozwoju i rozkwitu Rzeczypospoli
tej. Ludzie ci odczuwali głęboką nie
wolę duchową jako uwłaczenie ich 
godnością jako podeptanie dumy na- 
radowej. Wprawdzie nie udało im 
się zrealizować swych planów, ale 
myślą swą zapłodnili umysłu in
nych Polaków, którzy poszli ich śla
dem, podejmując walkę o wolny, 
polski Kościół. XVl-wieczna idea 
przyoblekła realny kształt dopiero 
w początkach XX wieku.
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NA SZLAKACH... przełomie XIII i XIV wieku toczy- przestrzenny zachował się do na-
ły się na ziemi dawnych Wiślan. szych czasów.
Kolegiata romańska uległa w XIV Wykopaliska w Wiślicy dostarczy-

tynka wiślicka z IX wieku, a na wieku przebudowie dokonanej w ły oprócz dowodów materialnych
jej miejscu powstał cmentarz, któ- celach obronnych, ale w tym no- rozwoju tego ośrodka wczesnej pań-
rego ślady zachowały się w  wyko- wym kształcie nie oparła się też śtwowości polskiej i jego chrystia-
paliskach. Również w wieku XII zniszczeniom wojennym. Jej frag- nizacji wiele też materiału do ba-
gród wiślicki wzmocniony został menty, w postaci fundamentów po- dań nad technicznymi problemami
nowym pasem fortyfikacji. Był to tężnej wieży, odkryte zostały pod- budownictwa w Polsce średnio-
więc wówczas gród obronny, odgry- czas prac wykopaliskowych. Wyko- wiecznej i w ogóle do historii jej
wający też ważną rolę ekonomicz- paliska wskazują też na urbani- kultury materialnej. Stanowią one
ną w związku z prowadzącym przez styczne założenia Wiślicy związane równocześnie ważny fragment sze-
Wiślicę szlakiem handlowym. Kres z rozbudową miasta za Kazimierza roko zakrojonych prac Tysiąclecia
świetności średniowiecznej Wiślicy Wielkiego. Otoczone ono zostało nad genezą (powstaniem) i począt-
położył najazd Tatarów w r. 3241. murami. Wtedy też wzniesiono ko- kowym rozwojem feudalnego pań-
którzy zniszczyli w dużym stopniu legiatę w stylu gotyckim i zamek, stwa Piastów, nad syntezą dziejów
miasto i gród, oraz wojny jakie na Nadany wówczas miastu układ Polski. Ad. T.

R E C E N Z J E
STUDIA NAD ARIANIZMEM

Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1959, str. 564, cena 90 zł.
Księga o tym  ty tu le  ukazała się staraniem pracowników nauki skupionych w Instytucie  

Filozofii i Socjologii PAN, którzy wysunęli projekt opracowania węzłowych zagadnień wią
żących się z działalnością Braci Polskich zwanych arianami.

Księga składa się z szeregu artykułów, wśród których część ma charakter polemiczny, 
dyskusyjny, część zaś oparta jest na nowych materiałach źródłowych lub poświęcona za
gadnieniom, które dopiero wymagają naukowego opracowania.

Obok nazwisk autorów polskich, spotykamy artykuły historyków i badaczy zagranicz
nych, których udział w  przygotowaniu księgi świadczy o międzynarodowym zainteresowa
niu ruchem Braci Polskich.

W artykule pt. „Ewolucja poglądów religijnych A. Frycza Modrzewskiego” Konrad 
Górski charakteryzuje postać tego wielkiego myśliciela i sposób w jaki prowadził on swoje 
polemiki z przeciwnikami. Ich piękną cechą są głęboga rzeczowość, opanowanie i toleran
cja -— obce nacgół literaturze doby reformacyjnej. W pracach Frycza Modrzewskiego spra
wa reformy kościoła sprowadza się do stworzenia życia zgodnego z duchem chrześcijaństwa, 
pełnego braterstwa, miłości i zgody; stąd płynie pragnienie pogodzenia wszystkich kościo
łów a w konsekwencji tego postawa wiecznego mediatora, jaką zajmuje Frycz Modrzewski 
w swojej działalności publicystycznej. Zmuszała ona wielkiego reformatora do prowadzenia 
stałych studiów nowych problemów czysto teologicznych i praktyk kościelnych wyłaniają
cych się na tle ciągłych sporów w obozie reformacyjnym. To z kolei wywarło przemożny 
wpływ na rozwój poglądów Frycza Modrzewskiego.

Ruch reformacyjny w tym  czasie rozpadł się na szereg drobnych grup zwalczających 
się nawzajem, w czym Frycz Modrzewski upatrywał największe zło i za wszelką cenę starał 
się temu zapobiec dążąc do pogodzenia nurtu radykalnego z tradycjonalnym. Chcąc nie 
dopuścić do dalszego rozłamu szedł Frycz Modrzewski na ciągłe ustępstwa na rzecz nurtu  
radykalnego. Postawa ta nie tylko nie doprowadziła do zgody lecz zawiodła samego Mo
drzewskiego na skrajne skrzydło obozu reformacyjnego.

Na dalszych kartach księgi znajdujemy rozprawy o działalności i poglądach takich 
postaci z obozu arian jak: Jan Licinius Namysłowski i Faust Socyn. Pierwszy z nich, dzięki 
stałej pracy nad umacnianiem arianizmu litewskiego i działalności pedagogiczno-oświato- 
wej odegrał dużą rolę w  dziejach antytrynitaryzm u litewskiego na przełomie X V I i X V II w. 
Faust Socyn w swych wykładach, obok dyskusji ściśle teologicznych, wiele miejsca poświę
cił zagadnieniom moralnym potępiając chciwość, żądzę bogacenia się i chęć zemsty, zwra
cając także uwagę, że źródłem występków jest często nierówny podział dóbr społecznych
i dochodu narodowego co było dużym  i Oryginalnym {povum  na [owe czasy.

W drugiej części księgi A. Kawecka-Gryczowa w artykule „Prasa Krakowa i Rakowa 
w służbie antytrynitaryzm u” podaje szereg ciekawych szczegółów o działalności wydawniczej 
arian, prowadzonej w oparciu o drukarnię Rodeckiego w Krakowie i Sternackiego w  Ra- 
kowie.

Stanisław Tync pisze o W yższej Szkole Braci Polskich w Rakowie, kreśląc zarys jej 
dziejów na tle intelektualnej i religijnej atmosfery Rakowa — siedziby Braci Polskich, 
nazywanym wówczas ariańskim Rzymem. Zbigniew Ogonowski przeprowadza konfron
tację poglądów Locke’a i socynian na stosunek wiary i rozumu w ich doktrynach.
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C O N

The thousand years of existence of the Polłsh state 
coincfdes w ith the 1000 th  anniversary of Christianity 
in Poland. In view of the fact that the Roman-Cat- 
holic Churćh is too one-sidedly emphasizing its 
great merits for the nation in the thousand years of 
its activity, considering itself the sole representative 
of Christianity in Poland, we will try  to throw a 
critical glance at that activity. This is why the pre- 
sent, double, issue of „Posłannictwo” is devoted to 
the „Millennium”, of which so much has been said 
and written in Poland for the past few years.
Rev. Bishop Dr, Maksymilian Rode — on the Church 
of Jesus Christ

The Reverend Bishop demonstrates, on the basis 
of Scriptures and the oldest Tradition of the primi- 
tive Church that Jesus Christ has given an equal 
authority to the entire Group of Apostles — the 
teaching, pastorał and sacerdotal authority. Although 
He has somewhat distinguished Peter, he being the 
oldest, but the Apostles had to rule the Church colle 
gially, and this is w hat they did. An example the- 
reof is the Jerusalem Concile. St. Peter had only 
been „the first among his eąuals” (primust in ter pa- 
res). But he did not receive, personally, either the 
primateship, or the gift of infallibility. That gift had 
been given by Jesus to the entire Group of Apostles, 
by His words: „And so I am with you...”. Tenden- 
cies, having for objective the political and dogmati- 
cal supremacy of the Bishop of Rome, the Pope of 
the Church, have aroused the opposition of other 
bishops as early as in the 4th century. That opposi
tion has eventually resulted in an open conflict, in 
the division of the Church into the Eastern and Wes
tern (Roman). In the 16th century, millions of belie- 
vers seceded from the Roman Church, to enter the 
path of Reformation. Another division has taken place 
in 1870, as the result of the elevation of the Pope by 
the Vatican Concile to the dignity of God, by the 
establishment of the dogma of infallibility, being an 
attribute of God alone. And, once more, some bishops 
seceded w ith their followers from that already se- 
riously ailing tree, to adhere to the teaching of the 
Church of the first thousand years. This is how a new 
branch of Christianity was formed — the Old-Cat- 
holic Church. Thus, the Universal Church, the Churc, 
of Jesus Christ, is today divided into several bran- 
ches. None of these has the right to consider itself 
to be the Catholic Church — it is only all of them 
together which form that Chuch. The Bishops of all 
these Churches, if only they can prove their ordina- 
tion as bishops, indirectly, by one of the Apostles 
(Apostolic Succession), are actually legitimate pas- 
tors in the Church of Jesus Christ. And, sińce the 
bishops of the National Churches in Poland and the 
United States have duły received their apostolic 
succession — from bishops of the Old-Catholic Church
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T E N S

in the Netherlands — they make part of the body 
of the legitimate bishopes. Our Church, based on prin- 
ciples of the Old-Catholic Church, is — thereby — 
the Church of Jesus Christ.
Rev. Zygmunt Michelis — The Beginning of and 
Prospects for the Ecumenic Movement 

The Author outlines a short history of the ecume
nic movement, dwelling longer on the history of 
this movement in Poland. The ecumenic spirit has 
arisen from the spirit of tolerance nad brotherly 
love in the Reformed Church. The Roman Catholic 
Church has had, at first, no understanding for that 
movement; and, being the strongest denomination — 
it „combatted” any „heresy” by radical methods. At 
the present moment, ecumenic ideas have found 
their way to he Roman Church, and this is also the 
case in Poland. The conclusion of the Author is that, 
if Roman Catholics expect a unification of the Church 
in such a sense that all the „seceded brethren” (for- 
merly the schismatics and heretics) are to return to 
the Roman Catholic Church as to the only true, 
universal and apostolic Church — then „this would 
be a disregard of history, of century-long tradition, 
and an outright simplification of a by no means 
simple problem”.
Oskar Bartel — „Reformation in Poland, its share 
in Polish culture”

Prof. O. Bartel, one of the best specialists on prob- 
lems of reformation in Poland, handles. in his article 
the question: w hat did reformation give to Polish 
culture? He comes to the conclusion that reforma
tion in Poland, although it did not play such a great 
role, either in social-political or religious life, as — 
for example — reformation in The Netherlands or 
in Sweden did, nonetheless it had been in this coun
try a favourable, progress-promoting event. The Gold 
Age of Polish culture has spread up not only from 
humanism, but from reformation as well. Mikołaj 
Rej from Nagłowice, justly considered to be the fat- 
her of Polish national literature, belived in all awa- 
reness in the ideology of the reformation. Along with 
Rej, we find in the Polish camp of the followers of 
the new faith: Andrzej Trzecieski, Jakub Przyłuski — 
an eminent jurist, Marcin Krowicki and, finally, the 
1'amous Polish poet — Jan  Kochanowski, who also. 
has been influenced by ideas of the reformation. The 
Polish lanąuage has undergone a marked develop- 
ment at the time of reformation. Reformation promo- 
ted education, which had been maintained in Poland 
in a state of backwardness by the Roman Catholic 
Church. With the Polish reformation has been 
connected the programme of the amendment of the 
Republic („De Republica Emendanda”), known as 
the execution of the rights and property of the Crown; 
reformation has aroused in Poland the interest for 
religious problems; it gave Poland its first theolo-
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głans, who created the first theological definitions; 
at the time of the reformation was born in Poland 
the idea of a National Chyrch, finding many adhe- 
rents among the nobility (hetman Tarnowski), philo- 
sophers and writers (Modrzewski and Przyłuski), and 
among Roman Catholic bishops (Drohojowski, Uchań
ski).
Rev. Dr A. Naumcżyk — The Polish Bibie in the last 
ten centuries

Although Poland has embraćed Christianity al- 
ready in the second half of the lOth century, yet for 
the 400 years which followed there have been no 
translations of te sceriptures in this country. Only as 
late as in the 14th century, the Book of Psalms (Psal- 
ter) was translated into the Polish language. The ol- 
dest monuments of Scriptures in Poland are: 1) the 
Florian Psalter (14th century); 2 the Puławy Psalter 
(15th century); 3) Queen Sophia’s Bibie (parts, 15th 
century); 4) the Leopolite’s Bibie of 1561; 5) the 
Brześć Bibie of 1563; and — finally — (6), Poland’s 
most famous translation of the Bibie made by The 
Jesuit Jakub Wujek (New Testament — 1593, Old 
Testament — 1599). Among the most recent transla
tions of Scriptures into Polish is the translation of the 
Bibie by Rev. Eugeniusz Dąbrowski (1947), and by 
Rev. Seweryn Kowalski (1959). The Author did not 
fail to emphasize in his article that it had been the 
Reformation which has urged the Roman Catholic 
Church to make the text of the Holy Scriptures avai- 
lable to wide masses of the believers for, formerly, 
that Church had been strictly forbidding them to 
read the Bibie.
Rev. S. Morawski — The Secret of Greatness

The Roman Catholic Church is the largely predo- 
minant religion in Poland. It boasts of its force and 
power. But it is of interest to study history, and to 
examine the source of tha t greatness. This is what 
Rev. S. Morawski is doing in his article. The power 
of the Roman Church began at the tim e of Pope 
Gregory VII. He parted w ith the principle of the 
first thousand years of Christianity, consisting in the 
co-existence and cooperation of the Church with that 
State, under the jurisdiction of which its believers 
were living; he introduced another principle instead: 
everything and all were to serve the Church. To 
protect its rights, the Church has set up a mighty 
sanction: the anathema. The clergy has been subor- 
dinated to Rome by the introduction of the inhuman 
celibacy. From then on, bishops had to ; be absolutely 
obedient to the Pope, even if they should yiolate 
thereby the laws of their own nation if, sometimes, 
the affairs of the Church were incompatible with 
the interests of the given state. In Poland, beginning 
w ith 12th century, bishops had great power in their 
hands. When riches joined power: when, by following 
a clever policy, they succeeded in gaining the princes 
and kings to their side, and had influence on the 
election to the throne of persons well disposed to- 
wards the Church; when, w ith the support of the 
„lay arm ”, they started imprisoning those who op- 
posed them, had recourse to tortures, to burning 
people at the stack, eradicating mercilessly all other 
denominations — it was then that the Church became 
most powerful in Poland. Even now, people are in 
awe of the Roman Catholic Church, of the power 
of its clergy. The greatness of the Roman Church in 
Poland is to be explained not so much by the atrac- 
tion of its liturgy, but rather by its force, a purely 
earthly power.
Rev. S. Włodarski — The Apostles of the National 
Rite

The article by. Rev. Włodarski demonstrates, on 
the basis of historical sources, tha t Christianity had 
been brought into Poland as early as in the P+h cen- 
utry, by disciples of the great apostles of the Slavs — 
St. St. Cyril and Methodius. These apostles have 
worked out for Slavic lands a Slavic rite, in which 
the liturgical language has not been the Latin, stran- 
ge and incomprehensible for the people, but a Slavic 
language.

The conversion of the Slavs according to the new 
rite was opposed by German bishops: they impriso- 
ned St. Methodius and thwarted, for political reasons, 
the commendable mission of the apostles. In spite of 
that, the disciples of Cyril and Methodius, have, most 
probably, succeeded in converting the Polish prince 
in Wiślica (in Southern Poland, on the Upper Vistula). 
Although historical sources now available do not 
(prove that that prince had actually been baptised; 
archeological finds are,, however, now coming in aid 
to history. Archeological excavations carried out siń
ce several years in Wiślica by the Institute of the  
History of Materiał Culture of Poland at the Polish 
Academy of Sciences, have confirmed the existence 
in the 9th century of a smali tribal community of 
Wiślanie, and the fact that it has then adopted Chri
stian faith in the Slavic rite. A baptismol font has 
been discovered, serving for baptising, and — above 
it — foundations of a smali church. From the shape 
of these foundations archeologists surmise that it _had 
been built by Benedictine monks, carrying out~the 
mission of christianization among the Slavs on be- 
half of Cyril and Methodius. Thus it now is an 
unąuestionable fact tha t the  beginning of the Chris
tian era in Poland is to be traced back to a date 
much earlier thari the year 966, in which year Prince 
Mieszko I had been baptized, and had introduced 
Christianity accerding to the Latin rite. This has 
made the subject of an article preyiousły carried by 
our periodical, entitled „On the trails of the Millen
nium” (history of Wiślica), w ritten by the historian 
Adam Tatomir.
Rev. E. Bałakier — „Struggle of the Polish Nobility 
in the Sejm for a National Church in Poland”

Diaries of Sejm meetings of the Crown, from 1552 
to 1565, furnish the best evidence of the struggle 
waged in the 16th century by the Polish nobility for 
a National church. The most enlightened deputies, 
representatives of the nobility, kept demanding for 
thirteen years that the power of the Roman clergy 
in Poland be restricted, the ties w ith Rome broken, 
and a national church organized. The famous papai 
nuncio at that time, Commendone, confirms this in 
his diary, remarking that Polish nobles would like to 
obtain „in Poland a situation similar to the one pre- 
vailing in England, where the King is the suprema 
head of the Curch, and not to have to pay the tihtes”. 
But this struggle of the nobility, supported by writings 
and publications by famous Polish writers and scho- 
lars, had failed, after all. Nonetheless, the fact th a t 
the good and wise Poles have realized the need for 
a National Church is the best evidence that the Ro
man Catholic Curch had been unable, for the past 
thousand years, to fascinate all the Poles by its holi- 
ness, nor constrain them  to obedience by force. 
There have been in the thousand years of Christia
nity in Poland men of learning who understood the  
handicap of the dependence from Rome for the de- 
velopment of the Republic. These men felt keenly 
the spiritual bondage, as a disparagement to their 
dignity and a trampling of their national pride.

1 N H A L T
Das Millenium des polnischen Staates ist eng m it tan t des Christentums in Polen betrachtet, werden

dem Millenium des Christentums in Polen verbunden. w ir uns bemuhen, diese Wirkung der Kirche kritisch
Angesichts dessen, dass die rómisch-katholische K ir- zu beurteilen. Deswegen ist diese doppelte Nummer
che zu einseitig ihre grossen Verdienste fu r die Na- der „Mission” (Posłannictwo) der Thematik des seit
tion wahrend ihrer tausendjahrigen Tatigkeit unter- einigen Jahren in Polen viel besprochenen „Millen-
streicht und sich gleichzeitig ais einiziger Reprasen- niums” gewidmet.
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Bischof Dr. Maksymilian Rode — Uber die Kirche 
Jesu Christi

Bischof Rode beweist auf Grund der Heiligen 
Schrift und der altesten Tradition der Urkirche, dass 
Jesu  Christi dem ganzen Apostelkollegium die gleiche 
Autoritat ais Lehrer, Hirten und Geistliche gab. Er 
zeichnete zwar den Heiligen Petrus ais altesten etwas 
aus, doch die Apostel sollten kollegial iiber die Kirche 
herrschen, was sie auch taten. Ein Beweis dafur ist 
das Konzil von Jerusalem. Der heilige Petrus w ar 
nur „der erste zwischen den gleichen” (primus inter 
pares). Personlich erhielt er jedoch weder das Pri- 
matsrecht, noch die Gabe der Unfehlbarkeit. Diese 
Gabe iibertrung Jesu Christi dem ganzen Apostelko- 
uegium m it den Worten: „Und also bin Ich m it 
Euch...”. Tendenzen zum politischen und dogmatis- 
chen Supremat rómischen Bischofs ais Papstes der 
Kirche erweckten schon im IV. Jahrhundert starken 
Widerspruch anderer Bischófe. Diese Opposition 
fiihrte schliesslich zu einem offenen Konflikt, zur 
Spaltung der Kirche in die óstliche und westliche 
(romische) Kirche. Im  XVI. Jahrhundert losten sich 
Millionen Glaubige von der Kirche und beschritten 
den Weg der Reformation. Im Jahre 1870 erfolgte 
eine wiederholte Spaltung ais das Konzil von Va- 
tikan durch die Einsetzung des Dogmas der Unfehl
barkeit den Papst zur Gotteswurde erhob. Das A ttri- 
bu t der Unfehlbarkeit ist ausschliesslich eln A ttribut 
Gottes. Und wieder losten sich Bischófe mit ihren 
Glaubigen von diesem stark geschwachten Stamm, 
um bei der Lehre der Kirche der ersten Tausendjahre 
zu .bleiben. Auf diese Weise entstand ein neuer Zweig 
des Christentums, die Ałtkatholische Kirche. Daher 
ist die Gesamtkirche, die Kirche Jesu Christi, jetzt in 
verschiedene Zweige verteilt. Keiner yon diesen 
Zweigen allein hat das Recht, sich ais katholische 
K irche zu betrachten, erst alle zusammen bilden sie 
diese Kirche. Die Bischófe dieser Kirchen sind reeh- 
tmassige und tatsachliche Hirten der Kirche Jesu 
Christi, soweit sie es beweisen kónnen, die Bisch f- 
sweihe m ittelbar durch einen ,der Apostel (Aposto- 
lische Sukzession) arhalten zu haben. Zum Kreise 
der rechtmassigen Bischófe gehóren also auch die 
Bischófe der Nationalen Kirche in Amerika und in 
Polen, denen die apostolische Sukzession von den 
Bischófen der Altkatholischen Kirche in Holland 
erte ilt wurde. Unsere Kirche, die im Sinne der Grund- 
satze der Altkatholischen Kirche organisiert wurde, 
ist demnach eine Kirche Jesu Christi.
Priester Zygmunt Michelis — Genese und Perspekti- 
ven der ókumenischen Bewegung

Der Verfasser skizziert kurz die Geschichte der 
ókumenischen Bewegung und geht naher auf die 
Geschichte dieser Bewegung in Polen ein. Die ókume- 
nische Bewegung entstand aus dem Geiste der To- 
leranz und der Bruderliebe der Evangelischen Kir
che. Die rómisch-katholische Kirche hatte anfangs 
kein Verstandnis fur diese Bewegung und ais bedeu- 
tend starkerer Glaube bekampfte sie diese „Ketzerei” 
mit radikalsten Mitteln. Gegenwartig drangen okume- 
nische Ideen auch in die romische Kirche, die ró- 
misch — katholische Kirche in Polen nicht ausge- 
nommen. „Wenn jedochschliesst der Verfasser” die 
rómisch Katholiken in dem Sinne die Einigung der 
Kirche erstreben, dass die „getrennten Briider” (vor- 
mals Schismatiker und Ketzer) zu der rómisch-kat- 
holischen Kirche ais zu der einizigen echten, allge- 
meinen und apostolischen Kirche zuriickkehren sol- 
len, so ist dies eine Unterschatzung der Geschichte, 
der jahrtausendlangen Tradition sowie eine primi- 
tive Vereinfachung eines garnicht einfachen Prob- 
lems”.
Oskar Bartel — „Die Reformation in Polen und ihr 
Beitrag in unsere Kultur

Prof. O. Bartel, einer der besten Kenner der Re
formation in Polen, behandelt in seinem Artikel die 
Frage: was gab die Reformation der polnischen Kul
tur? Er kommt zum Ergebnis, dass die polnische Re
formation, obwohl sie weder in gesellschaftlich-poli- 
tischem Leben, noch im religiosen Leben eine so 
grosse Rolle spielte, wie z. B. in Holland oder Schwe- 
den, so w ar sie jedoch in Polen eine durchaus posi-

tive und fortschrittliche Erscheinung. Das Goldene 
Zeitalter der polnischen K ultur erwuchs nicht nur 
aus dem Humanismus, sondern auch aus der Refor
mation. Mikołaj Rej aus Nagłowice, der m it Recht 
ais Vater der polnischen N ationalliteratur gilt, war 
ein bewusster Anhanger der Ideologie der Reforma
tion. Neben Rej finden w ir im Kreise der Anhanger 
des neuen Glaubens in Polon: Andrzej Trzecieski, 
Jakub Przyłuski — einen hervorragenden Jurist, 
Marcin Krowicki und endlich den beruhmten polni
schen Dichter Jan  Kochanowski, der auch unter dem 
Einfluss der Reformation stand. Im Zeitalter der 
Reformation hat sich auch die polnische Sprache 
stark entwickelt. Die Reformation brachte das Bil- 
dungswerk in Polen wesentlich vorwarts, das von der 
rómisch-katholischen Kirche in mittelalterlicher Ig- 
noranz gehalten wurde. Mit der Reformation w ar 
das Program der Verbesserung der Polnischen Re- 
publiik („De Republica Emendanda”) verbunden, be- 
kannt ais Exekution der Rechte und der Guter der 
Krone; die Reformation erweckte das Interesse fur 
religióse Probleme; sie gab Polen die ersten Theolo- 
gen, die die erstan theoologischen Definitionen schaff- 
ten; mit der Roformation entstand in Polen die Idee 
der Nationalen Kirche, die wiele Anhanger zwischen 
dem Hochadel (hetman Tarnowski), den Philosophen 
und den Schriftstellern (Modrzewski und Przyłuski) 
fand sowie auch zwischen den rómisch-katholischen 
Bischófen (Drohojowski, Uchański).

Priester Dr. A. Naumczyk — Die polnische Bibel im 
Zeitraun des Millenniums.

Obwohl das Christentum schon in  der zweiten 
zweiten Halfte des X. Jahrhunderts nach Polen kam, 
wurde noch 400 Jahre hindurch die Bibel nicht in die 
polnische Sprache iibertragen. Erst. im XIV. Jahr
hundert wagte man es, den Psalter ins Polnische zu 
ubersetzen. Die altesten Denkmaler der Heiligen 
Schrift in Polen sind: 1) Das Psaltenbuch des heiligen 
Florian (XIV. Jahrhundert), 2) das Psaltenbuch von 
Puławy (XV. Jahrhundert), 3) Bibel der Kónigin 
Sophie (Fragmente, XV. Jahrhundert), 4) Bibel des 
Leopoliten von Jahre 1561, 5) Bibel von Brześć vom 
Jahre 1563 und endlich die bekannteste Bibeliibertra- 
gung in Polen, die von dem Jesuiten Jakub Wujek 
ausgefiihrt wurde (Neues Testament — 1593, Altes 
Testament — 1599). Die neueste iibertragung der 
Heiligen Schrift wurde von Priester Eugeniusz 
Dąbrowski (1947) und von Priester Seweryn Kowalski 
(1959) ausgefiihrt. In seinem Artikel unterliess es der 
Verfasser nicht zu unterstreichen, dass es erst die 
Reformation war, die die rómisch-katholische Kirche 
dazu anspornte, die Bibeltexte den breiteren Kreisen 
der Glaubigen zuganglich zu machen, obwohl sie 
vorher das Bibellesen strengstens untersagte.
Priester S. Morawski — Das Geheimnis der Grosse
Die rómisch-katholische Kirche ist der starkste 

Glauben in Polen. Sie riihmt sich ihrer Starkę und 
Macht. Es lohnt sich jedoch auf den Lauf der Ges
chichte zuriickzusehen, um die Quellen dieser 
Grosse zu erforschen. Dies ta t eben Priester Moraw
ski in seinem Artikel. Die Macht der rómischen 
Kirche begann zu Zeiten des Papstes Georg VII. Er 
brach m it dem Grundsatz der ersten Tausend Jahre 
des Christentums, der darin bestand, dass die Kirche 
mit dem Staat zusammen leben und zusammen arbei- 
ten soli, in dem sich ihre Glaubigen befinden; er 
fiihrte dagegen einen anderen Grundsatz ein: alle 
und alles sóllen der Kirche dienen. Ais Schutz ihrer 
Rechte stellte die Kirche eine gowaltige Sanktion — 
den Kirchenbann. Die Geistlichkeit wurde Rom 
durch die Einfiihrung des ummenschlichen Zólibats 
unterstellt. Seither mussten die Bischófe dem Papst 
bilnd gehorchen, auch gegen die Rechte der eigenen 
Nation, wenn manchmal die Interessen der Kirche 
m it denen des Staates kollidierten. In Polen verfiigten 
die Bischófe beginnend von XII. Jahrhundert iiber 
eine enorme Macht. Ais zu dieser Macht noch der 
Reichtum hinzukam, ais sie durch eine schlaue Politik 
die Gunst von Heerzogen und Kónigen gewannen, 
und Einfluss die Besetzung der Kónigstiihle m it der



Kirche wohlgesinnten Personen hatten, ais sie, sich 
auf dem „Laienarm” stiitzend. begannen, Menschen 
in Gefangnisse einzusperren, alle Torturen anwand- 
ten, zum Feuertode verdammten und unerbittlich 
alle anderen Glauben bekampften — brachten sie 
die Kirche in Polen zur grossten Macht. Bis heute 
lebt in den Menschen die Angst vor der rómisch- 
katholischen Kirche, vor der Macht ihrer Geistlich- 
keit. Die Starkę der rómischen Kirche in Polen geht 
nicht aus ihrer Anziehungskraft, sondern aus ihrer 
Gawalt, aus ihrer rein irdischen Macht hervor.
Priester S. Włodarski — Apostel des nationalen Ritus

Der Artikel Priesters Włodarski beweist anhand 
historischer Quellen, dass das Christentum in Polen 
schon im IX. Jahrhundertdurch die grossen Apostel 
der Slawen Cyrillus und Methodius eingefiihrt wurde. 
Diese Apostel bearbeiteten fur die Slawenlander einen 
slawischen Ritus, in dem ais liturgische Sprache nicht 
das fur das Volk fremde und unverstandliche Latein 
gebraucht wurde, sondern eine slawische Sprache.

Der Evangelisierung der Slawen widersetzen sich 
die deutschen Bischofe, sie kerkerten den heiligen 
Methodius ein und paralisierten, aus politischen Grun- 
den, die schone Mission der Apostel. Trotzdem gelang 
es, aller Wahrscheinlichkeit nach, den Schulern der 
Apostel Cyrillus und Methodius den polnischen Herzog 
zu Wiślica (im Silden Polens, an der oberen Weichsel) 
zu bekehren. Zwar kónnen historische Quellen nicht 
mit Bestimmtheit angeben, ob dieser Herzog tatsa- 
chlich die Taufe empfing, jedoch kormen hier der 
Ceschichte archeologische Ausgrabungen zur Hilfe. 
Die von dem Institut fur Geschichte der Materiellen 
Kultur an der Polnischen Akademie der Wissenschaf- 
ten seit einigen Jahren gefuhrten Ausgrabungen, ha- 
ben die existenz eines Stammestaates der Wislanem in 
IX. Jahrhundert bestatigt sowie die Tatsache, dass 
dieses Volk das Christentum in slawischen Ritus ange- 
nommen hat. Es wurde ein Taufgefass entdeckt und 
Grundmauern einer Kleinen Kirche. Aus der Form 
dieser Grundmauern schliessen die Archeologen, dass 
die Kirche von Benediktinern gebaut wurde, die im

Namen von Cyrillus und Methodius die Bekehrungs- 
mission der Slawen zum Christentum ausfiihrten. So 
unterliegt es also keinem Zweifel, dass die Anfange 
des Christentums in Polen bedeutend friiher zu finden 
sind ais im Jahre 966, da der Herzog Mieszko I. die 
Taufe empfing und das Christentum im latednischen 
Ritus einfiihrte. Uber dieses Thema erschien bereitS 
friiher in unserer Monatsschrift ein Artikel des 
Historikers Adam Tatomir dem Titel „Auf den Spuren 
des Milleniums” (aus der Geschichte von Wiślica). 
Priester E. Balakier — „Der Kampf des polnischen 
Adels im Sejm um die Nationale Kirche in Polen” 
Diarien der Sejms der Krone von Jahre 1552 bis 

1565 liefern die besten Beweise liber den Kampf des 
polnischen Adels im XVI. Jahrhundert um die Natio
nale Kirche. Die aufgeklartesten abgeordneten, Ver- 
treter des Adelstands, forderten dreizenh Jahre lang 
eine Beschrankung des rómischen Klerus in Polen, 
sowie die Loslósung von Rom und die Organisierung 
einer nationalen Kirche. Der beruhmte damalige 
papstliche Nuntius Commendone bestatigt dies in 
sednen Tagebuchern und fiigt hinzu, dass der Adel 
erreichen wollte „in Polen mogę ein solcher Zustand 
herrschen, wie in England, wo der Kónig das Ober- 
haupt der Kirche ist und keine Zehner gezahlt wer- 
den”. Der Kampf des Adels, der durch Schriften und 
Publizistik beriihmter polnischer Schriftsteller und 
Philosophen unterstiitzt wurde, endete jedoch mit 
einem Misserfolg. Nichtdestoweniger beweist die Tat
sache, dass aufrichtige und kluge Polen die Notwen- 
digkeit einer Nationalen Kirche in Polen verstanden, 
am besten, dass es der rómischkatholischen Kirche im 
Zeitalter des Millenniums nicht gelungen ist, alle Po
len weder mit ihrer Herrlichkeit zu verblenden, noch 
durch Gewalt zum Gehorsam zwingen. Im Zeitalter 
des Millenniums gab es in Polen aufgeklarte Mens
chen, die die Schadlichkeit der Abhangigkeit von Rom 
fiir die Entwicklung Polens verstanden. Diese Men
schen empfanden die geistige Knechtschaft rIs 
Abbruch an ihrer menschlichen Wiirde und ihrem 
Nationalstolz.
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