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n o w e  r s i A z n
N akładem  W ydawnictwa Literatury Religijnej ukazały się nowe publikacje:

Ks. Biskup doc. dr M aksym ilian Rode —  
„O Kościele Jezusa Chrystusa". Cena 3 zł.

A utor w przystępnej form ie ukazuje w  
świetle Pisma Sw. i Tradycji podstaw y d o 
gm atyczne Kościoła Polskokatolickiego i je 
go historyczny rozw ój.

Ci, którzy pragną g łęb ie j poznać istotę 
Kościoła Polskokatolickiego i jeg o  zasady, 
winni tę broszurę uważnie przeczytać.

Ks. mgr Szczepan W łodarski —  rrZarys 
dziejów papiestwa" str. 182. Cena 20 zł.

Jak wskazuje już sam tytuł, autor p rzed 
stawia historię rozw oju papiestwa, ukazując  
sylwetki pap ieży w  chronologicznym  p o 
rządku. W  książce znajdziem y w ie le  cieka
wych faktów  opartych na źródłach histo
rycznych. Autor ukazał je  na tle stosunków  
społeczno-politycznych w ich przyczyno
wym  zw iązku.

W  okresie w ielkich „o db rązo w ień " hi
storycznych książka zasługuje na specjalną  
uwagę.

Ks. Edward Narbutt —  „Od celibatu do 
cudzołóstwa". Cena 3 z ł. Broszura napisana 
żyw o i interesująco.

A utor om awia genezę celibatu, rozwój 
i jeg o  następstwa.

Jak sam mówi w  przedm ow ie pragnie do  
d om ów  kapłańskich i p lebanii wpuścić tro
chę pow ietrza i światła i ukazać życie bez 
maski. Cel zam ierzony osiągnął.

Dorośli obo jga płci pow ini sięgnąć po tę 
książeczkę.

„Przez Maryję do Jezusa" —  to miła i p o 
żyteczna książka, która pow inna się znaleźć  
w  każdym  dom u katolickim . Rozważania  
maryjne oparte na g łęb o k ie j w iedzy  teo lo 
gicznej m ogą być pom ocą kapłanom  w  
czasie nabożeństw m ajowych i świeckim  
czcicielom M aryi.

Żyw y i popularny język  tej książki u ła
twia czytanie i przysw ojenie jest treści. 
Cena 9 z ł.

Ks. dr A ntoni Naum czyk —  Biblijne pod
stawy papiestwa". Cena 4 zł.

Autor-biblista spokojnie i beznam iętnie  
udaw adnia, że  dogm at o nieomylności pa
pieża i w yp ływ a jące  zeń następstwa jest 
niedorzecznością i fałszem.

Książka ta dla wszystkich zainteresow a
nych zagadnieniem  religijnym , a prymatem  
papieskim w szczególności, jest arcypoży- 
teczna.
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€  DZIELE S T H C E Z E N IA  od
(Część 1 -  patrz „POSŁANNICTWO" nr 3/61)

KONSERWACJA BYTU 
I PROBLEM JEGO UNICESTWIENIA

K ażdy byt — poza Bogiem oczywiście — 
ma nie tylko i musi mieć przyczynową 
rację istnienia, nie tylko w łańcuchu 

faktów i zdarzeń jest skutkiem bezpośrednim 
czy pośrednim działania I przyczyny i przy
czyną skutku, ale po zaistnieniu, żeby istnieć, 
rozwijać się, działać, żeby trwać, potrzeba, aby 
się stał przedmiotem równoczesnego i stałego 
działania nowej siły: konserwacji. I dla nas 
nie ma znaczenia, czy siłę tę określimy jako 
nowy odrębny akt Boga, czy jako przedłużenie 
aktu stwórczego. Istota zagadnienia polega na 
stwierdzeniu konieczności istnienia siły dzia
łającej z zewnątrz bytu na jego trwanie, 
owszem i na jego rozwój, co w  konsekwencji 
prowadzi do dalszego negatywnie ujętego 
stwierdzenia, że istnienia — trwania bytu i je
go rozwoju nie tłumaczą jego racje wewnętrz
ne. Byt powołany do istnienia istnieje, rozwija 
się według ustalonego porządku praw dzięki 
akcji zachowawczej i kierującej Stwórcy. Pra
wo to trafnie wyjaśnia św. Tomasz z Akwinu 
w Sumie Teologicznej: „Stosunek stworzenia 
do Boga jest taki, jak powietrza do słońca, 
które je oświeca: jak bowiem słońce daje świat
ło z natury swej, a powietrze nabiera jasności 
dzięki światłu, które pochodzi od słońca, cho
ciaż nie otrzymuje natury słońca, tak też i sam 
•Bóg jest bytem istniejącym z siebie (z natury 
swej), gdyż właśnie natura jest Jego istnie
niem, wszelki zaś byt istnieje o tyle, o ile 
otrzymuje istnienie, nie zaś dlatego, żeby jego 
istnienie (natura) było jego bytem“ (I, qu, 104, 
a. L). Ks. dr M. Sieniatycki do stanowiska 
św. Tomasza dopowiada: „Tak tedy jak ze słoń
ca musi być ciągły dopływ światła w  powie
trze, by było jasne, tak z Boga musi być ciągły 
dopływ bytu do stworzeń, by mogły istnieć.

Jak myśl o tyle istnieje, o ile rozum na jej 
istnienie wpływa, jak głos śpiewaka, o tyle 
trwa, o ile ten go podtrzymuje, jak strumyk 
dopóty płynie, dopóki ze źródła dopływa woda, 
tak rzeczy istnieją, o ile Bóg ich istnienie im 
dawa, czyli o ile je utrzymuje'1 (Zarys dogma
tyki katolickiej, II, str. 23).

Pogląd ten ma swoje uzasadnienie w  Piśmie 
św. i w Tradycji.

„A jakże by mogło co trwać, gdybyś był me 
chciał? albo co mogłoby być zachowane, czego 
byś ty nie wezwał (Księga Mądrości, XI, 26)? 
Chrystus Pan niejednokrotnie podkreśla trwa
jącą akcję Boga, zwłaszcza dowodzi tego odpo
wiedź, jaką Jezus dał Żydom na postawiony 
Mu przez nich zarzut złamania prawa szabatu 
cudem uzdrowienia paralityka: „Dlatego prze
śladowali Żydzi Jezusa, że w szabat to czynił. 
Ale Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa 
aż do tej chwili i ja też działam11 (Jan V, 
16—17). Również teologia św. Pawła jasno tę 
samą prawdę wyraża: „Albowiem w nim 
wszystkie rzeczy zostały stworzone na niebie 
i  na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy trony, 
czy państwa, księstwa czy władze. Wszystko 
przez niego i w nim stworzone zostało, a on 
jest przed wszystkim i wszystko w nim trwa“ 
(Kol. I, 16—17). „Ten zaś będąc jasnością chwa
ły i odbiciem istoty jego, a podtrzymując 
wszystko słowem swej potęgi, dokonał oczysz
czenia z grzechów" (Hebr. I, 3).

Ojcowie Kościoła jednomyślnie nauczają tej 
prawdy, że Bóg nie tylko stworzył byt, ale 
utrzymuje go i kieruje jego rozwojem. Np. 
św. Jan Chryzostom w homilii „Przeciw ano- 
mejczykom“ stwierdził m. in.: „Bóg nie tylko 
stworzył byt, ale konserwuje go... jeśliby stwo
rzenia były pozbawione Jego działania, zginę
łyby, rozpłynęłyby się, zniknęłyby11. Sw. Hie
ronim w Liście 133 napisał: ...niczym bylibyś- 
my, gdyby Bóg tego, czego nam użyczył, nie



konserwował". Sw. Augustyn w  Komentarzu 
do Księgi Rodzaju: „Świat nie istniałby ani 
chwili, gdyby Bóg nim nie rządził". Wreszcie 
św. Grzegorz W. w  Moraliach wypowiada swój 
.pogląd na tę prawdę. Można go streścić w  jed
nym zdaniu: „Wszystko zostało stworzone z ni
cości i do niej zmierzałoby, gdyby Stwórca 
wszystkiego władzą swą nie utrzymywał".

Tak więc według teologii katolickiej Bóg 
stworzył byt, świat i utrzymuje go, W Nim 
znajduje się przeto źródło, przyczyna zaistnie
nia bytu i jego trwania. Czy wobec tego prob
lem unicestwienia bytu, jego kresu, czy prze
miany jakościowej i ilościowej może być real
nie postawiony? Niewątpliwie. Dzieje dzieła za
leżą od jego twórcy, zależą zwłaszcza od jego 
Stwórcy. Teoretycznie zatem rozważając prob
lem unicestwienia bytu, można przyjąć, iż Bóg 
stworzywszy byt — może go również unice
stwić. Praktycznie jednak istota rozumna dzia
ła twórczo i pozytywnie. Niszczenie jest ne
gacją i nie przystoi istocie rozumnej. Bóg jest 
istotą najrozumniejszą, nie stwarzał więc bytu, 
nie powoływał do istnienia świata, by po dłuż
szym czy po krótszym okresie konserwowania 
go, zniszczył go, unicestwił, sprowadził go do 
niebytu. Świat nie zostanie więc zniszczony, 
nie zostanie unicestwiony, zostanie jednak w  
dniu Sądu Ostatecznego przemieniony zgodnie 
ze słowami św. Piotra: „opierając się na obiet
nicy jego oczekujemy nowych niebios i nowej 
ziemi" (II List św. Piotra III, 13); o tej praw
dzie pisać będziemy w swoim czasie w odręb
nym artykule.

PASYWNOŚĆ CZY AKTYWNOŚĆ 
STWORZEŃ

Byt swoje zaistnienie i trwanie zawdzięcza 
Bogu. Czy bogactwem funkcji bytu kieruje też 
Bóg, a stworzenie posłusznie i biernie na wzór 
narzędzia w rękach technika je wykonuje? Za
gadnienie współpracy Boga ze stworzeniem, a 
,więc nie pasywność a aktywność stworzeń, sta
nowi punkt wyjściowy tej nowej prawdy.

Skutek musi być owocem działania przyczy
ny. Może działać jedna przyczyna, albo dwie, 
albo i więcej, równorzędnie odnośnie całego 
skutku, lub współrzędnie. W ostatnim wypad
ku trzeba, żeby np. dwie przyczyny działały 
całkowicie i to tak, że działanie obu przyczyn 
jest konieczne, chociaż każdej pod innym 
.względem, aby skutek ich działania stanowił 
ich wspólny produkt. Np. pianista i pianino — 
dwie przyczyny — dadzą w rezultacie w  wyni
ku współdziałania grę-melodię, która, chociaż 
w inny sposób, zależy od pianisty i w  inny od 
pianina, jednak jedna i druga przyczyna mu
szą działać współrzędnie, aby w ogóle mogła 
powstać gra. Analogicznie rzecz biorąc, można 
tak pojmować współdziałanie Boga ze stwo
rzeniem: skutek działania Boga i stworzenia, 
czyli współrzędnego współdziałania Boga i 
stworzenia rodzi myśl, czyn, daje to, co na
zwać można akcją, ruchem, rozwojem, produk
cją, powstaje rzeczywistość, która pochodzi w 
całości od Boga i w całości od bytu stworzo

nego, chociaż pod innym względem od Boga 1 
pod innym względem od stworzenia.

Prawda o współdziałaniu Boga ze stworze
niem znajduje potwierdzenie w Piśmie św. i w  
Tradycji, ma też uzasadnienie rozumowe.

W Ks. Psalmów czytamy: „Zanućcież Panu 
chwałę, grajcie Bogu naszemu na cytrze! On 
okrywa niebo obłokami i ziemi deszcz gotuje. 
On czyni, że rośnie trawa po górach i zioła dla 
posługi ludzkiej. On daje bydłu żywność jego 
i kurczętom wzywającym go“ (146, 7—97; por. 
Iz. XXVI, 12). Obserwacja pokazuje', że skutki 
wyżej wymienione są wynikiem działania 
stworzeń, pisarze natchnieni odnoszą je jednak 
również do Boga. W Dziejach Apostolskich 
czytamy: „W Nim (Bogu) żyjemy i ruszamy 
się, i jesteśmy" (XVII, 28). Nie tylko Bóg nas 
stworzył, dał nam życie, nie tylko w Nim trwa
my (jesteśmy), ale i w Nim (przez Niego, dzię
ki Niemu) działamy.

W Komentarzu do Ks. Rodzaju św. Augus
tyn daje wyraz prawdzie o współdziałaniu Bo
ga ze stworzeniem. Sw. Hieronim w Dialogu 
przeciw Pelagianom przytacza rozmowę Kry- 
tobula z Attykusem. Krytobul krytykując dok
trynę chrześcijańską w tym przedmiocie pyta 
katolika: „czy, skoro w  działaniach naszych 
konieczna jest pomoc Boża, nie będziemy mog
li bez pomocy Bożej: pióra przygotować, pisać, 
milczeć, mówić, siedzieć, stać, przechadzać się, 
biec, jeść, pościć, płakać, weselić się i wyko
nywać podobne czynności? Według mojego 
przekonania — odpowiada Attykus — z pew
nością nie będziemy mogli tych czynności wy
konywać". Sw. Grzegorz W. w Moraliach 
stwierdza: „działanie bytów jest możliwe tyl
ko dzięki pomocy Bożej udzielanej im w spo
sób Bogu znany“.

Nic nie powstaje z siebie samego. Wszystko 
ma swoją przyczynę, ostateczną albo pierwszą 
stanowi Bóg. Działania stworzeń to nic inne
go, jak przechodzenie z możności do aktu. Pro
ces przechodzenia z możności do aktu nie ma 
uzasadnienia w samym sobie, wymaga bodźca 
z zewnątrz, od siły istniejącej z siebie, od aktu 
czystego i  absolutnie pojętego — od Boga. 
Czynności więc stworzeń nie mogą powstać 
same z siebie, są wynikiem współdziałania 
z nimi Boga-Stwórcy, Zachowawcy i Współ- 
działacza w procesie przechodzenia stworzeń 
z możności do aktu — w  ich działaniu, prze
mianie, rozwoju.

PLAN BOŻY I JEGO WYKONANIE
i

Pan Bóg stworzył byt, utrzymuje go, współ
działa z nim, ale równocześnie czuwa, aby roz
wijał się i działał zgodnie z planem Bożym, 
istniejącym odwiecznie w Jego umyśle; rządzi 
nim tak, aby zamierzony plan został wykonany 
zgodnie z naznaczonym celem, przy pomocy 
przewidzianych środków — w wyznaczonym 
czasie. Całość tych czynności, dzięki którym Bóg 
według powziętego planu rządzi bytem, stworze
niem — wszechświatem, zwykło się nazywać 
Opatrznością Bożą.
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Na pojęcie Opatrzności Bożej składa się plan 
Boży, który odwiecznie istnieje w  umyśle Bo
żym i jego wykonanie, które Bóg rozpoczął rea
lizować w  czasie i realizować będzie już wiecz
nie. Wykonanie planu Bóg urzeczywistnia posłu
gując się przyczynami drugimi: stworzeniami. 
Pierwszą kategorię środków, przy pomocy któ
rych plan Boży bywa wykonywany, stanowią 
■prawa przyrody, te prawa, dzięki którym na 
.podstawie przyczynowości i celowości istnieje, 
rozwija się i przemienia się świat minerałów, 
świat roślin, świat zwierząt i świat istot rozum
nych w  zakresie spraw wspólnych wymienio
nych światów. Drugą, wyższą kategorię środków 
stanowi świat duchów, stworzonych przez Bo
ga: aniołów i ludzi, tych ostatnich w  zakresie 
wszystkich treści duszy, obdarzonej rozumem 
i  wolą. Realizację planu Bożego przy pomocy 
środków używanych podświadomie, instynktow
nie czy świadomie przez podmioty, osobniki lub 
osoby przynależne do wymienionych światów, 
lub generalnie mówiąc — do wszechświata, na
zwać można Opatrznością zwyczajną lub ogólną, 
albo generalnym rządzeniem wszechświatem. Na 
■tej podstawie twarzą się, przechodzą odpowie
dnie procesy chemiczne ciała niebieskie, planety, 
gwiazdy z wewnętrzną i zewnętrzną zawartoś
cią, wreszcie gubiąc dotychczasowe formy — 
przybierają inne, zmieniają się. Na tej podstawie 
przechodzą swoje procesy rośliny; żyją i giną, 
przemieniając się w  inne formy zwierzęta; ży- 
.ją, pracują, myślą ludzie indywidualnie i zbio
rowo, wreszcie umierają fizycznie, duchowo zaś 
(rozpoczynają życie w  drugim, zasadniczo osta
tecznym etapie wieczności. Zdarzały się jednak 
i zdarzają wypadki, w  których do normalnie 
działającego łańcucha praw, przyczyn i sikutków, 
zdają się jakby wkradać nieprawidłowości, albo 
■występują nawet sprzeczności. W wypadkach 
tych mamy do czynienia ze specjalną ingerencją 
Bożą dla celu, czy celów znanych w  pełni tylko 
Bogu; są to cuda, a więc zdarzenia, które zawie
szają czasowo normalne działanie, istniejących 
praw, czasem są z nimi sprzeczne, czy z którymś 
z nich, czasem są tylko nadzwyczajne ze względu 
na czas, czy sposób. To działanie Boże nazywa
my Opatrznością specjalną, działaniem wyjątko
wym.

Teistycznemu poglądowi na rządy Boże nad 
wszechświatem, według którego to poglądu nic 
nie dziele się bez woli Bożej, owszem wszystkim 
kieruje Bóg, przeciwstawia się pogląd materiali- 
styczny i deistyczny lub semideistyczny. Deizm 
lub semideizm przyjmuje wprawdzie istnienie 
Boga osobowego, twierdzi jednak, że Bóg 
.wprawdzie stworzył świat, jednak po jego stwo
rzeniu nim już się nie interesuje i świat rozwija 
się według praw w  nim istnieiących; z tego sy
stemu wyrosły inne: naturalizm, racjonalizm, 
■fatalizm, w  pewnym stopniu egzystencjalizm. 
a praktycznie wszystkie one w  zasadzie prowa
dzą ostatecznie do ateizmu.

Prawdę o istnieniu i działaniu stałym i kon
sekwentnym Ooatrzmości Bożei potwierdza w  
całej rozciągłości Pismo św. i Tradycja.

W  Księdze Mądrości czytamy: „On (Bóg) uczy
nił małego i  wielkiego i jednako o wszystkich

ma pieczę" (VI,8). „Twoja, Ojcze, Opatrzność 
kieruje, boś dał i na morzu drogę i  między na- 
wałnościami ścieżkę bezpieczną" (tamże, XIV, 
3). „Dobre i złe, żywot i śmierć, ubóstwo i  bo
gactwo od Pana pochodzą" (Księga Eklezjastyka 
XI, 14). Wspaniały wreszcie hymn na cześć 
Opatrzności Bożej wypowiedział sam Chrystus: 
„Nie troszcie się o życie wasze, co byście jedli, 
ani o ciało wasze, w  co byście je przyoblec mie
li. Czyż życie nie jest ważniejsze niż pokarm, 
a ciało niż odzienie? Wejrzyjcie na ptaki nie
bieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gu
mien, a Ojciec wasz niebieski żywi je..." (Mat. 
VI, 25—26). Nie idzie tu o beztroskę czy kwie- 
tyzm, Chrystus podkreśla jedynie, że plan Boży 
zostanie zrealizowany niezależnie od takich czy 
innych okoliczności, rzeczą i obowiązkiem czło
wieka jest wierzyć w  Boga, ufać Mu i wykony
wać swoje zadania według hierarchii wartości 
nie załamywać się, czy odstępować od Boga z 
powodu przeszkód, różnorakich trudności. Na
leży wierzyć w  realizację planu Bożego i współ
działać w  niej, resztę zostawić Bogu.

Z Ojców Kościoła wymienimy kilku, tytułem 
przykładu tylko, bo nauka o Opatrzności Bożej 
-jest u Ojców jednomyślna. W Dialogu z Tryfo
nem św. Justyn krytykuje i odrzuca pogląd, ja
koby Bóg nie rządził również jednostkami: „U- 
siłują udowodnić — pisze — iż Bóg rządzi świa
tem, oraz rodzajami i  gatunkami, nie dba jednak
0 mnie, o ciebie i w  ogóle o iednostki". Sw. Ire
neusz: „Bóg rozciąga Opatrzność nad wszystkim" 
(Adw. haer.). W „Kobiercach" stwierdza Kle
mens Aleks., że nie trzeba udowadniać istnienia
1 działania Opatrzności Bożej, albowiem wszyst
ko na co patrzymy jasno mówi o Jej istnieniu. 
Minucjusz Feliks w  „Oktawmszu": „Co może 
być tak jasne, jak to, że istnieje Byt najdosko
nalszego umysłu, który całą przyrodą porusza, 
żywi ją i rządzi nią"? Sw. Augustyn w  pracy „O 
prawdziwej religii" stwierdza, że „Opatrzność 
Boża troszczy się nie tylko o jednostki, ale o ca
łą ludzkość".

Każdy rozumny autor troszczy się o swoje 
dzieło. Każdy dobry ojciec dba o swoje dzieci. 
Bóg jest najmędrszy i  najlepszy, dba więc 
i troska się — tak mówi i tego wymaga rozum —
o dzieło swoje, o świat, przede wszystkim o lu
dzi. Ta troska, to kierowanie wszechświatem to 
właśnie Opatrzność Boża.

Według teologii katolickiei, a więc również 
według nauki Kościoła Polskokatolickiego istnie
je Opatrzność Boża, która wszystkim mądrze kie
ruje i dba, aby wszechświat, a w  nim przede 
■wszystkim ludzie osiągnęli cel, jaki im Bóg wy
znaczył, przy pomocy środków, jakie stoją do 
naszej dyspozycji, a z których możemy skorzy
stać lub nie, zgodnie z wolną wolą i rozumem.

ZŁO A OPATRZNOŚĆ

Bóg jest najmędrszy, najlepszy i — można 
mnożyć superlatywy — w świecie, wśród ludzi 
powinno więc święcić triumfy tylko dobro, sko
ro Bóg rządzi światem — taki zarzut stawiają 
niektórzy. Dlaczego w  świecie rządzonym przez
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Boga Istnieje zło fizyczne: choroby, cierpienia, 
śmierć — zło moralne: grzech? Dlaczego ludzi 
nawiedzają trzęsienia ziemi, powodzie, wojny 
i inne tzw. zdarzenia losowe, katastrofy? Odpo
wiedź na te i inne pytania wymaga obszernego 
.traktatu, a przynajmniej zasadniczego artykułu. 
Ograniczymy się chwilowo dla dopełnienia te
matu do odpowiedzi skrótowej.

Rozważając ten. problem trzeba przede wszyst
kim pamiętać, że Bóg obdarzył człowieka wolną 
wolą. Może więc człowiek czynić dobrze lub źle, 
a chociaż Bóg przewidział zarówno grzech pier
worodny i wszystkie jego skutki, obdarzył czło
wieka wolną wolą, bo w  sumie mimo istnienia 
zła przy wolnej woli człowieka plan Boży nie 
tylko zostanie również zrealizowany, ale i do
broć Boża, i Jego sprawiedliwość, i Jego miło
sierdzie, ale i godność twórczego wolnego dzia
łania człowieka jako przyczyny drugiej, współ
działającej, jaśniej manifestuje mądrość i  do
broć Bożą.
i Dalej — Bóg zła nie chce i Bóg źle nie dzia
ła. Przykład z pianistą i pianinem prawdę tą w  
pewnym sensie tłumaczy. Dobra gra pochodzi 
od artysty i  od pianina, zła gra od złego piani
sty i złego pianina, albo od jednego z nich. Bóg 
jest zawsze dobrym rządcą. Jeśli działanie stwo
rzenia jesit złe to dlatego, że ono jest złym na
rzędziem, jak w  wypadku dobrego pianisty a złe
go pianina, a im ono gorsze, tym gorsza gra. Ist
nienie zła jest dziełem człowieka, dziełem po
wstałym z pozytywnego złego działania, albo 
z ominięcia działania, do którego powinien czło

KS. DR ANTONI NAPMCZYK 
Nasz pogląd na Biblię

ORGANICZNY ROZWÓJ OBJAWIENIA
(Część III)

Poprzednie dwa artykuły pod tym przekreślił stare prawo zawarte w w tym względzie stanowisko. Jeti- 
samym tytułem doprowadziły nas do Torze i przypominane tyle razy przez nym zdaniem oddzielone zostały rze- 
„pełni <acasów“, tj. do lat, w których proroków, wreszcie jaki był pozy- czy przemijające od wiecznych, na- 
przyszedj na świat, jako postać tywny wkład Mesjasza w ubogacę- turalne od nadprzyrodzonych, wy- 
historyczna, Jezus Chrystus, druga niu treści nauki objawionej na kar- pracowane przez człowieka (Mojżesz, 
Osoba Trójcy Świętej. tach Starego Testamentu. jego współpracownicy, prorocy i 

Nie tutaj miejsce na rozważanie Już na początku swego nauczania mędrcy) od objawionych, pochodzą- 
życia Jezusa, na zestawianie Jego zajął Jezus Chrystus stanowisko wo- cych od Boga. Pierwsze ustały, dru- 
cżynów — bardzo wymownych i zar bec Starego Testamentu: „Nie przy- gie na wieki ustać nie mogą. (Mat. 
stanawiającycb — nawet nie będzie- szedłem znosić prawo, ale je wypeł- 5, 18 nn). Całe Mateuszowe „kazanie 
my nauki Jego strzeszczać: to wszys- nić“ (Mat. 5, 17). Przed przyjściem na górze" jest poświęcone prostować 
tko leży poza naszym tematem. In- na świat Jezusa wypełniano jedynie niu starych praw, doskonaleniu in
teresuje nas zagadnienie następują- przepisy legalne, istotę przepisów nych, sublimowaniu i wiązaniu z 
ce: stosunek Jezusa do Objawienia, mógł wypełnić tylko Syn Boży. To istotną treścią Chrystusowego po- 
Czy Jezus Chrystus odrzucił Obja- „wypełnianie" zaleca Chrystus tak- slannictwa. Tak powiązane, wydo- 
wienie Starego Testamentu, czy że innym. Oto zasadnicze i istotne skonalone i  nakazane obowiązują,

wieka nakłonić rozum i co rozum mógłby prze
widzieć, gdyby zwłaszcza w  skutek zła moralnego 
nie został w  swoich możliwościach przez samego 
człowieka ograniczony. Rozum ludzki może swo
ją geniaJnoscią poznać prawa przyrody i zabez
pieczyć siebie i świat przed zdarzeniami losowy
mi, przed katastrofami, względnie może je wy
korzystać i w  efekcie obrócić na dobro. Współ
czesny poziom nauki i techniki pokazuje, że czło
wiek może być bardzo dobrym instrumentem 
w  ręku Boga, idzie o to, aby drzemiące w  czło
wieku siły jeszcze bardziej rozwinąć. I im my na 
.wzór pianina będziemy lepsi, tym lepiej będzie 
mógł przez nas działać Bóg na wzór najlepszego 
pianisty.

Wreszcie — nie wolno zapominać o istnieniu 
dwóch porządków, różniących się między sobą 
zasadniczo: przyrodzonego i nadprzyrodzonego. 
W jednym i  drugim są sprawy jeszcze nie po
znane i nie odkryte, zwłaszcza w  drugim posłu
gujemy się tylko i to bardzo skąpo analogiami. 
W jednym i drugim, zwłaszcza w  drugim pełno 
jest tajemnic. W porządku metafizycznym wśród 
■wielu tajemnic, które są przedmiotami wiary, 
przedmiotami, których treść więcej czy mniej 
rozumiemy, znajduje się również tajemnica nie
prawości, misterium iniquitatis. Człowiek może
i powinien dążyć do poznania istoty wszelkich 
zjawisk, do poznania wszelkich praw, wierzący 
.jednak człowiek nie mogąc rozgryść np. tajem
nicy zła nie odnosi go do Boga jako jego autora, 
a za św. Pawłem mówi: „Wszystko jest wasze, 
w y zaś Chrystusa, a Chrystus Boga“ (I Kor. III, 
22— 23).
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dlatego też nikt nie umie odrzucić 
Objawienia starotestamentowego o 
ile chce być w zgodzie z nauką Je
zusa.

W Biblii Starego Testamentu jest 
wiele prawd objawionych, ale je
szcze więcej jest takich, które są wy
pracowane przez ludzi. Istnieje jed
nak jedna, jedyna, żywa objawiona 
Prawda, Praw da o Słowie Wcielo
nym. Jeśli się trochę zastanowimy 
nad samym pojęciem nadprzyrodzo
nego objawienia, to zrozumiemy, że 
Bóg nie mógł nic innego objawić, 
tylko swego Syna. Bo sam Bóg, Bóg 
sam w sobie, jest niedostępny dla 
poznania ludzkiego. Poza Bogiem 
wiele prawd cząstkowych może ujść 
zrozumieniu ludzkiemu, ale w  isto
cie żadna z nich nie wykracza poza 
możliwości ludzkiego poznania; pod 
tym względem są z natury swej do
stępne dla człowieka. Boga samego 
tylko nie można osiągnąć. Natural
ne poznanie, jakim rozporządzamy 
w  odniesieniu do Boga, wprowadza 
ideę Boga do naszego umysłu, ale 
umysłu naszego nie wprowadza w  
Boga, w Jego niewysłowioną rzeczy
wistość. Abyśmy jednak mogli Bo
ga poznać — a dąży do tego człowiek 
przy pomocy swoich możliwości po
znawczych — trzeba, by Bóg nam to 
umożliwił, trzeba by się nam obja
wił.

To objawienie się Syna Bożego jest 
najbardziej istotnym elementem w  
organicznym rozwoju Objawienia, 
którego punkt kulminacyjny doko
nuje się w dobie, w której żyje i 
działa Jezus Chrystus. Cały odwiecz
ny Boży plan zbawienia, prowadzą
cy człowieka od utraconego raju, aż 
do paruzji, sprowadza się w  istocie 
do objawienia się Boga samego w 
Jego Synu. Gdy Bóg objawił mono
teizm i mesjanizm w Biblii, to było 
to tylko zapowiedzią w ludzkich sło
wach idei, której objawienie się 
człowiekowi miało nastąpić, gdy nar 
stanie „pełnia czasów“. Bóg, aby do
trzeć do człowieka i dać mu siebie, 
musi złączyć się z człowiekiem ta
kim, jakim on jest. Człowiek, który 
zerwał pierwsze węzły łączności z 
Bogiem, całym swym ciężarem oparł 
się na sobie, może już poznać tylko 
samego siebie i to wszystko, co jest 
poniżej niego. Aby się złączyć z 
człowiekiem, Bóg musi ofiarować mu 
siebie na poziomie jego upadłej na
tury. Trzeba, by Słowo Boże dźwię
czało w uszach człowieka ludzkim 
słowem; trzeba, by światło Boże 
świeciło blaskami dostępnymi dla 
jego oczu. Biblia — to Słowo Boże, 
które się pozwoliło słyszeć; Chry

stus zaś jest Słowem Bożym, które 
się dało widzieć. Czy ono dźwięczy, 
czy jest oglądane — jest zawsze jed
nym tylko Słowem Bożym; Bóg wy
głasza je dlatego, by je dać; daje 
Jego uprzednie wcielenie w Biblii w  
tym celu, by je potem wcielić w ło
no Maryi Panny. „A to jest życie 
wieczne, aby poznali Ciebie, jedyne
go Boga prawdziwego i tego, które
goś posłał Jezusa Chrystusa”. (J. 17, 
3).

Zarówno przy czytaniu Pisma św. 
jak i przy rozważaniu jego wartości, 
przy katolickiej naukowej interpre
tacji Biblii i przy posługiwaniu się 
biblijnymi cytatami w duszpaster
stwie, należy zachować wewnętrzną 
spójnię obu Testamentów, a jedno
cześnie wykazać zasadniczą przemia
nę, jaką wniósł ze sobą Jezus. Każ
dy, kto zrozumiał żywotną logikę 
linii rozwojowej Objawienia, dojrzy 
równie szybko miejsce, jakie w nim 
zajmuje chrześcijaństwo. Jezus u 
Nazaretu nie tylko stoi u krańca te
go rozwoju lecz owszem przekracza 
go tak dalece, że jest jego ostatecz
nym kresem. Nie jest On tylko wię- 
zią budowli, lecz sam ogłasza się jej 
„kamieniem węgielnym'*.

Na tę dwoistość natknęła się czy
sto ludzka interpretacja zjawisk le
żących u podłoża chrześcijaństwa. 
„2ydo-chrześcijanie“ wszystkich cza
sów chcieli widzieć w Jezusie jedy
nie najdoskonalszy, najdojrzalszy o- 
woc szczytowej formy judaizmu. 
Dawni czy nowi „marcjoniści“ uwa
żali Go za wielkiego rewolucjoni
stę — przyszedł zburzyć starą, zmur
szałą budowlę. Inni chcieli zamknąć 
działalność Jezusa w ciasnych grani
cach eschatologiczno-społecznego 
prądu; miałby On tylko dążyć do u- 
rzeczywistnienia na wznioślejszej 
płaszczyźnie dawnych aspiracji Izrae
la do wspaniałego i ostatecznego 
Królestwa. Byli też i tacy, którzy wi
dzieli jedynie moralny akcent w Je
go nauczaniu; według nich Jezus 
kontynuował działalność dawnych 
proroków; byłby więc jedynie wspa
niałym szerzycielem dawnego po
rządku, po części tylko objawionego.

W rzeczywistości Jezus okazał się 
faktycznie żydowskim narodowym 
Mesjaszem, Synem Dawida, ale oka
zał się również Prorokiem nowego 
odrodzenia w  Duchu. Nauka Jego 
podejmuje w zasadzie istotną treść 
jednej i drugiej tendencji, w któ
rych zróżnicowały się religijne dą
żenia Izraela. Jest On zarówno cu
downym wysłannikiem Boga Izraela 
do Jego ludu, jak i wzorem osobistej 
postawy wobec Ojca, dostępnej dla

każdego człowieka dobrej woli. Miej
sce przygotowała Mu mesjańska na
dzieja mas ludowych i ukryte niena
sycenie serc. Zwalcza On zdecydo
wanie tylko jedną postawę: samoza
dowolenie faryzeizmu pławiącego 
się w nieskończonej ilości przepisów 
prawnych. Faryzeizm jest bezużyte
czny, gdyż nie czeka na nic — a Je
zus chce być wszystkim.

Posłannictwo Jezusa w swej nie
skończonej prostocie nadaje tylko 
nazwę religijnemu oczekiwaniu 
Izraela. Nazwa ta — to imię samego 
Syna Bożego. Wolał On umrzeć, niż 
zaprzeć się tego tytułu. To niesłycha
ne roszczenie jest jedynym nowym 
zjawiskiem w Jego nauce — zjawi
skiem, które wszystko przemieni. 
Szczęście — „zbawienie”, aby to o- 
kreślić słowami Żydów, to nie triumf 
Izraela ani doskonałość ludzka, ani 
nawet nieśmiertelność — ale jest to 
sam Bóg. W Nowym Testamencie 
przymierza nie zawiera się już dla 
ziemi obiecanej, czy szczęśliwości 
doczesnej; jest ono zaślubinami z 
Bogiem, darem z łaski, większym niż 
liczne potomstwo Abrahama, więk
szym niż wyzwolenie z Egiptu, peł
niejszym niż wybranie Dawida czy 
Salomona. Jezus przynosi oczekują
cej Go ludzkości, pogrążonej w grze
chu, samego Boga, który jak kocha
jący Ojciec skłania się ku ludziom i 
błaga o otwarcie serc, chcąc je ob
darzyć swoją łaską nadprzyrodzoną, 
rodzącą usprawiedliwienie i usyno- 
wienie, powiedziałbym: uzdolnienie 
człowieka do wiekuistego życia w 
jedności z Bogiem.

Jezus jest prawdziwym objawicie- 
lem tego ojcostwa, bo sam daje Bo
ga za Ojca tym, którzy Go słuchają, 
a słuchając Go odkrywają, że Bóg 
jest ich Ojcem, gdyż w osobie Jezu
sa — Syna otrzymują dostateczne 
świadectwo, skłaniające ich do wia
ry. Jezus jest Wysłańcem, a jedno
cześnie darem Ojca, bo dając lu
dziom swego Syna, Bóg daje się im 
jako Ojciec, przyjmuje ich za swoich 
synów, nie żądając nic w zamian 
prócz tego, by otwarli swe ciało i du
szę, serce i umysł na wyłączne przy
jęcie tego daru.

Tak więc Jezus streszcza w  sobie 
wszystkie tematy historycznego objar 
wienla. Tęsknemu wyczekiwaniu lu
dowego mesjanizmu przynosi zapo
wiedź królestwa wewnętrznego 
nadprzyrodzonego. Spokojowi spra
wiedliwości faryzejskiej przeciwsta
wia istniejącą faktycznie pustkę 
wewnętrzną w człowieku. Tę pustkę 
pragnie zapełnić. Indywidualistycz
nemu niezadowoleniu starotestamen-
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towego mędrca przynosi swe świa
dectwo o szerokich planach ojcow
skich Boga Już nie tylko wobec Izra
ela, lecz wobec całej ludzkości. Jest 
On obiecanym Mesjaszem, a Kró
lestwo Jego nie jest z tego świata. 
A posłannictwo Jego polega na tym, 
by wykazać, że Jego własne syno
stwo Boże jest gwarantem prawdzi
wego ojcostwa Boga względem ludzi.

Zycie Ojca — które On posiada — 
oto co przynosi na ziemię jako testa
ment Nowego Przymierza.

To jest kres, ku któremu zmierza
ło Objawienie w  swym organicznym 
rozwoju, poczynając od nieśmiałej 
myśli wyrażonej w księgach histo
rycznych Starego Testamentu, po
przez głośne nawoływanie proroków,

aź do Objawienia się osobowego Sy
na Bożego i Jego Boskiej nauki.

Treścią następnych artykułów bę
dzie rozważanie reakcji na pełnię 
Objawienia ze strony zwolenników 
i przeciwników Jezusa Chrystusa, 
czyli synteza poglądu biblijnego na 
Dzieje Apostolskie i Listy Apostol
skie.

c. d. n.

KS. LUDWIK WEGENER

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ 
SOBORU EFESKIEGO (431)

(Spory chrystologiczne]

P o drugim soborze powszechnym na czoło zagad
nień teologicznych wysunęło się pytanie: w ja
ki sposób w  Jezusie Chrystusie dokonało się po

łączenie natury Boskiej i natury ludzkiej? Stare for
muły uznanych Ojców, takie jaik: sarkoforos („noszący 
ciało" — Ignacy), synyfainesthai („tkanina" obu natur
— Orygenes) krasis („mieszanina" natur — Orygenes), 
carne est indutus („przybrany w ciało" — Tertulian), 
Deus cum hoinine miscetur („Bóg pomieszany z czło
wiekiem" — Cyprian) itp. nie tylko nie rozwiązywały 
problemu, ale nawet go zaciemniały.

Pierwszym, który przystąpił do gruntowniejszego roz
patrzenia tego zagadnienia, był A p o l i n a r y ,  biskup 
Laodycei Syryjskiej (+380). Zastosował on do osoby 
Chrystusa plotońską trychotonlię psychologiczną (ciało 
dusza, duch), otrzymując w  rezultacie elementy: ciało, 
dusza, Logos. Tego rodzaju rozwiązanie wywołało oczy
wiście duże sprzeciwy (Atanazy, Grzegorz z Nazjanzu, 
Grzegorz Nysseńsiki, Bpifaniusz) oraz doczekało się 
ostatecznego potępienia przez autorytet Soboru Kon
stantynopolitańskiego. Niewątpliwą jednak zasługą 
Apolinarego było samo postawienie problemu.

Przed trzecim soborem powszechnym spory chystolo- 
giczne przybrały postać walki dwóch sakół: 1) a l e k 
s a n d r y j s k i e j  czyli e g i p s k i e j ,  kładącej na
cisk na  wewnętrzne zmieszanie się dwóch natur 
w Chrystusie, i 2) a n t i o c h e ń s k i e j  czyli s y 
r y j s k i e j ,  uwydatniającej dwoistość i różność tych 
natur.

Wybitnym przedstawicielem tej ostatniej szkoły, 
wywołującym jednocześnie najwięcej sprzeciwów, był 
T e o d o r ,  biskup Mopswestii w Cylicji (+428). Wy
jaśniał on połączenie pierwiastka Boskiego i ludzkie
go w Chrystusie przy pomocy formuły enoikesis — za
mieszkanie („Logos zamieszkuje w  wybranym czło
wieku jak w świątyni”). Jest to zamieszkanie Boskie
go upodobania (eudokia), a nie substancji czy siły Bo
ga. Upodobanie to  dotyczy każdego człowieka spra
wiedliwego, lecz w  Jezusie znalazło swój wyraz naj
wyższy i doskonały. Termin „Bogarodzica" (Theoto
kos) traktował Teodor jedynie jako metaforę. „Maria
— głosił — zrodziła Jezusa, a nie Logos: Logos istniał 
zawsze, jest bez początku, chociaż w sposób szczególny 
zamieszkał w Jezusie... Jest nonsensem mówić, że 
Bóg został zrodzony z Dziewicy. To nie Bóg, ale świą
tynia, w której Bóg zamieszkał, została zrodzona 
z M arii“ (Mansi, Conc. II, 29).

NESTORIUSZ I CYRYL

Bespośrednią jednak przyczyną, dla której cesarz 
Teodozjusz II zdecydował się zwołać sobór ekume
niczny, był spór o formułę Theotokos, zapoczątkowa
ny przez patriarchę konstantynopolitańskiego Nesto- 
riusza i patriarchę aleksandryjskiego Cyryla.

N e s t o r i u s z ,  nieprzeciętny mówca, wybitny te
olog i surowy asceta, pochodził z Germanicji w Syrii; 
po odbyciu studiów teologicznych w klasztorze Eutre- 
piusza pod Antiochią, służył jako kapłan przy koście
le katedralnym w Antiochii. Sława jego wiedzy, wy
mowy i żarliwej pobożności sprawiła, iż w roku 427, 
po śmierci Syzyniusza, cesarz Teodozjusz II, powołał 
go na stanowisko biskupa i patriarchy konstyntyno- 
politańskiego.

„Pewnego dnia — opowiada historyk kościelny So
krates (Hist, ecd. VII, 32) — ksiądz Anastazjusz, przy
jaciel Nestoriusza przybyły razem z nim  z Antiochii, 
polecił w jednym ze swych kazań nie nazywać Marii 
Theotokos, z tej racji, iż zrodziła ona tylko istotę 
ludzką". Kazanie to wywołało gorące dyskusje w Koś
ciele konstantynopolitańskim. Nestoóusiz jako pa
triarcha musiał interweniować. Oto fragmenty jego 
kazań na ten temat. (Kazanie I): „Zostałem niedaw
no powiadomiony, że wielu z was życzy sobie dowie
dzieć się ode mnie samego, czy Dziewicy Marii nale
ży dawać tytuł Theotokos, czy też Anthropotokos (Ro
dzicielka Człowieka). Ci, którzy zadali mi to pytanie, 
niech wysłuchają mojej odpowiedzi: Czyż mówić, że 
Boskii Logos, druga hiipostaza Najświętszej Trójcy, ma 
matkę, nie jest usprawiedliwieniem szaleństwa pogan, 
dających m atki swoim bogom? Ciało może zrodzić 
tylko ciało. Bóg jako czysty duch nie mógł być zro
dzony z kobiety, tym bardziej, że stworzenie nie mog
ło zrodzić Stwórcy... M aria zrodziła tylko człowieka, 
w którego wcielił się Logos, zrodziła ludzki instru
ment naszego zbawienia. Logos przyjął ciało człowie
ka śmiertelnego, lecz sam nie jest śmiertelny i ten, 
w którego się wcielił, powstał z martwych. Jezus jest 
więc dla mnie Bogiem, ponieważ zawiera Boga. 
Adoruję wazę z racji jej zawartości, adoruję szatę ze 
względu na tego, którego ona okrywa, czczę wreszcie 
to, co mi się ukazuje na zewnątrz, ze względu na 
ukrytego Boga, którego nie mogę wyodrębnić". (Ka
zanie II): „Gdy Pismo święte mówi o narodzeniu 
Chrystusa lub jego śmierci, n ie nazywa go Bogiem, 
lecz Chrystusem, Jezusem lub Panem... M aria win-
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fta być nazywana Chrlstotokos (Matką Chrystusa), 
gdyż rodząc Syna Bożego powiła człowieka, który ze 
względu na  swoją jedność z Synem Bożym może być 
nazywany Synem Bożym. Dlatego właśnie można po
wiedzieć: umarł Syn Boży, lecz nie można mówić: 
umarł Bóg“. (Kazanie III): „Arianie umieszczają Lo
gos pod Ojcem; ci którzy głoszą Theotokos i mówią
0 narodzinach Boga, idą dalej i umieszczają go pod 
Marią, w  stosunku do której staje się on istotą póź
niejszą, i dają matkę śmiertelną Boskości, która 
wszystko stworzyła. Jeśli jej owoc nie był człowie
kiem, lecz Boskim Logosem, nie była ona m atką naro
dzonego. Jeśli jest jego matką, jej dziecko ńie jest 
natury Boskiej, lecz ludzkiej, ponieważ m atka może 
zrodzić tylko istotę tej samej substancji co ona. Bóg 
Logos nie został więc zrodzony z Marii, lecz zamiesz
kiwał w  tym, który został z niej zrodzony".

Poglądy chrystologiczne Nestoriusza zaczęły się 
szybko rozpowszechniać również poza Kościołem 
Konstantynopolitańskim. Znalazły one jednak zdecy
dowanego przeciwnika w osobie C y r y l a ,  patriar
chy aleksandryjskiego. W swym pasterskim liście 
wielkanocnym (r. 429) zabronił on głoszenia chrysto
logii Nestoriusza na terenie Kościoła Aleksandryj
skiego oraz rozpoczął jednocześnie aktywność zew
nętrzną, pisząc listy polemiczne do Nestoriusza, do 
biskupów innych Kościołów, do cesarza, a nawet do 
żony i siostry cesarza. Sam cesarz nieprzychylnie 
ustosunkował się do Cyryla, widząc w nim jedynie 
wichrzyciela, siejącego zamęt w Kościele Powszech
nym. Poglądy Cyryla znalazły uznanie tylko wśród 
biskupów zachodnich: synod Kościoła Rzymskiego, 
zwołany w  roku 430 przez patriarchę Rzymu, Celesty
na, potępił Nestoriusza i opowiedział się za Cyrylem. 
W tym samym roku Cyryl zwołuje do Aleksandrii sy
nod swojego Kościoła, przedstawiając mu następujący 
komentarz chrystologiczny do Symbolu Nicejsko-Kon- 
stantynopolitańskiego, uznany później za prawowier
ną wykładnię nauki Kościoła Powszechnego o drugiej 
osobie Trójcy Świętej:

„Zgodnie z w iarą Ojców głosimy, że jedyny Logos 
Boga przyjął ciało z dziewicy i uczynił to ciało swoim 
własnym, poddał się narodzinom ludzkim i wyszedł 
z kobiety jako człowiek, nie przestając być tym, czym 
był, to jest Bogiem prawdziwym z natury. Ciało, to 
jest natura ludzka, nie zmieniła się w naturę Boską, 
tym bardziej natura Boskiego Logosu nie zmieniła się 
w cielesną, gdyż nie podlega ona żadnym zmianom. 
Będąc dzieckiem, i z łona swojej m atki Logos wypeł
niał cały świat, rządził nim  wspólnie z Ojcem, ponie
waż Boskość nie zna granic. Logos został hipostatycz- 
nie zjednoczony z ciałem; dlatego czcimy tylko jednego 
Syna i Pana, Jezusa Chrystusa; nie oddzielamy czło
wieka od Boga i nie wierzymy, by byli oni po prostu 
połączeni (synapto) pod względem godności i mocy. 
Nie głosimy istnienia dwóch Chrystusów: jednego, 
który jest prawdziwym Logosem Boga, i drugiego, 
który jest prawdziwym synem kobiety, lecz głosimy 
jednego tylko Chrystusa, Logosa Boskiego zjednoczo
nego z ciałem, które uczynił swoim własnym. Nie mó
wimy także, iż Boski Logos zamieszkał w człowieku 
ukształtowanym z dziewicy, jak w  zwykłym człowie
ku, i nie nazywamy Chrystusa theoforos anthropos 
(człowiekiem noszącym Boga), ponieważ jeśli my tak
że mówimy: „Pełnia Bóstwa zamieszkała w Chrystu
sie" (Kol. 2, 9), nie chcemy powiedzieć, że mieszkała 
ona jak Bóg mieszka w świętych, lecz że Boskość
1 ludzkość zjednoczyły się w Chrystusie kata fysin (fi
zycznie, według natury), tak  jak w człowieku dusza 
łączy się z ciałem. Jest więc tylko jeden Chrystus, 
Syn i Pan, i nie jest on nim po prostu przez synafeia 
(połączenie, współobcowamie) z godnością i mocą Bo
ską, ponieważ jakoby dwie różne natury nie byłyby 
się zjednoczyły. Piotr i Jan mieli również tę samą 
godność, ponieważ jeden i drugi był apostołem, jeden 
i  drugi był uczniem, a jednak nie byli oni jedną oso
bą. Wyrażenie synafeia nie pasuje, gdyż nie oddaje 
w sposób jasny jedności, i nie można mówić, że Bo
ski Logos jest Panem Chrystusa, gdyż przez to roz
dziela się Pana i Chrystusa. Nie można również mó
wić: czczę tego, który jest niesiony, ze wzlgędu na te
go, który go niesie, czczę to, co widzę, ze względu na 
to, czego nie widzę, lub też, że ten, który został wybra

ny, jest nazywany Bogiem wspólnie z tym, który go 
wybrał, gdyż byłoby to jeszcze dzieleniem Chrystusa 
na Boga i człowieka. Trzeba raczej przedstawiać so
bie Chrystusa jako jedynego i czcić go jako takiego 
razem z ciałem, które uczynił swoim. Wyznajemy po
za tym, że Syn Boży nie był z natury zdolny do' cier
pienia, lecz cierpiał dla nas w ciele, i że był On w cie
le, które zostało ukrzyżowane, i wreszcie że przyswoił 
On sobie, On, który nie mógł cierpieć, cierpienia ciała, 
które uczynił swoim własnym".

ANATEMATYZMY CYRYLA

Synod Aleksandryjski (430) uchwalił również 12 ana- 
tematyzmów (formuł wyklinających) skierowanych 
przeciwko Nestoriuszowi:

ANAT. I: „Ktokolwiek nie uznaje, że Emmanuel jest 
prawdziwym Bogiem i że w  następstwie święta Dzie
wica jest Bogarodzicą, jako że umożliwiła narodziny 
według ciała Logosowi wcielonemu z Boga Ojca, niech 
będzie wyklęty".

ANAT. II: „Ktokolwiek nie wyznaje, że Logos Boga 
Ojca jest zjednoczony hipostatycznie z ciałem i jest 
jedynym Chrystusem wraz ze swoim ciałem, człowie
kiem i Bogiem jednocześnie, niech będzie wyklęty".

ANAT. III: „Jeśli ktoś w jednym Chrystusie wydzie
la hipostazy po zjednoczeniu, łącząc je zwykłym zesta
wieniem (synafeia) godności, autorytetu i mocy, za
miast przyjmować między nimi jedność fizyczną (he- 
nosis fysike), niech będzie wyklęty".

ANAT. IV: „Jeśli ktoś rozdziela między dwie osoby 
lub hipostazy wyrażenia z pism ewangelicznych i apo
stolskich, dotyczące Chrystusa i używane czy to przez 
świętych, czy przez samego Chrystusa, przypisując 
jedne człowiekowi, uważanemu za część Logosu Boga 
Ojca, a inne samemu Logosowi Boga Ojca, niech bę
dzie wyklęty".

ANAT. V: „Ktokolwiek ośmiela się mówić, że Chry
stus jest theoforos anthropos, zamiast mówić, że jest 
prawdziwym Bogiem, że jest Synem jedynym z samej 
natury, gdy jako Logos stał się ciałem i uczestniczył 
jak my w krw i i ciele, niech będzie wyklęty".

ANAT. VI: „Ktokolwiek ośmiela się mówić, że Lo
gos Boga Ojca jest Bogiem i Panem Chrystusa, zamiast 
uznać, że sam Chrystus jest jednocześnie Bogiem i czło
wiekiem, skoro zgodnie z Pismem Świętym Logos stał 
się ciałem, niech będzie wyiklęty".

ANAT. VII: „Ktokolwiek twierdzi, że Jezus jako 
człowiek był poruszany przez Boga Logosa i że chwała 
Syna jedynego została mu narzucona jako komuś róż
nemu od Syna jedynego, niech będzie wyklęty".

ANAT. VIII: „Jeśli ktokolwiek ośmiela się mówić, 
że człowiek opanowany (przez Logos) winien być 
współwielbiony i współczczony i współnazywany Bo
giem wraz z Bogiem Logosem jako coś innego od Lo
gosu, zamiast czcić Emanuelą jedną adoracją i odda
wać mu jedną chwałę, także gdy Logos przyjął ciało, 
niech będzie wyklęty".

ANAT. IX: „Ktokolwiek mówi, że jedyny Pan Jezus 
Chrystus jest wysławiany przez Ducha Świętego, że 
posługuje się mocą Ducha Świętego, posługuje się mo
cą obcą i że otrzymał od Ducha moc nad złymi ducha
mi, aby robił ludziom cuda, zamiast uznać jego włas
nego ducha w nim, który czynił cuda, niech będzie 
wyklęty".

ANAT. X: „Pismo święte mówi, że Chrystus stał się 
arcykapłanem i apostołem naszego wyznania i że ofia
rował się za nas w aurze słodkości Bogu Ojcu. Jeśli 
więc ktoś mówi, że nasz arcykapłan i nasz apostoł nie 
jest samym Logosem Boga, że nie stał się ciałem i czło
wiekiem jak my, lecz że jest czymś różnym od Logosu, 
człowiekiem zrodzonym z kobiety, albo też jeśli ktoś 
mówi, że składa on ofiarę za siebie samego, a  nie za 
nas samych, niech będzie wyklęty".

ANAT. XI: „Ktokolwiek nie wyznaje, że ciało Pana 
daje życie i że jest własnym ciałem Logosu Boga Ojca, 
lecz utrzymuje, iż należy ono do kogoś innego, kto był 
złączony z nim  jedynie godnością i służył za mieszka
nie Bóstwu, zamiast głosić, tak jak my to czynimy, że 
to ciała daje życie, gdyż jest własnym ciałem Logosu, 
mającego moc dawania życia wszystkiemu, niech bę
dzie wyklęty11.

POSŁANNICTWO 7



ANAT. XII: „Ktokolwiek nie wyznaje, te  Logos Bo
ga cierpiał w swoim ciele, został ukrzyżowany w swoim 
ciele, doznał w swoim ciele smaku śmierci i stał się 
pierwszym urodzonym między umarłymi, on, który 
jest życiem i który daje życie jako Bóg, (ktokolwiek 
tego nie wyznaje) niech będzie wyklęty11.

K O M E N T A R Z

Ad ANAT. II: Hipostazą nazywamy w antologii sub
stancję prostą, stanowiącą samą w sobie nierozdzielną 
całość, ani nie będącą częścią innej całości. Hipostaza 
rozumna jest osobą. Substancja nieskończenie doskona
ła musi być i hipostazą, i osobą; nie może ona być już 
ani udoskonalona przez dodanie jakiejś hipostazy, ani 
pozbawiona całości przez odjęcie jakiejś części. Stąd 
w wyniku połączenia hipostazy doskonałej z hipostazą 
rozumną (osobą) niedoskonałą, jak to miało miejsce we 
Wcieleniu, otrzymujemy tę samą hipostazę doskonałą 
(Bóg +  człowiek =  Bóg). Połączenie takie nosi nazwę 
połączenia hipostatycznego.

ANTYANATEMATYZMY NESTORIUSZA

Delegacja Cyryla i Synodu Aleksandryjskiego przy
była do Konstantynopola 7 grudnia i wręczyła Nesto- 
riuszowi dokumenty uchwał synodu. W najbliższą so
botę, 13 grudnia, patriarcha Nestoriusz w obecności ro
dziny cesarskiej zasiadł na swym tronie w bazylice 
konstantynopolitańskiej, wypełnionej po brzegi du
chownymi i ludem. W swym znanym kazaniu powie
dział m. in.:

„Dlaczegóż więc ja, który kocham tylko pokój, zosta
łem napadnięty w sanktuarium  swojej bazyliki przez 
nieprzejednanego wroga? Tak, Egipcjanin rzucił mi 
wyzwanie aż tu, pośród moich kapłanów i pośród mo
jej trzody. Rozpowszechnia oszczerstwa, sieje niezgodę 
i atakuje mnie złotą strzałą. Razi go jedność i pomyśl
ność tego Kościoła; widok ten wydziera z niego okrut
ne ryki; on go nienawidzi, gdyż potrzebny jest mu nie
pokój, potrzebny jest mu podział dla panowania. Czyż 
Egipcjanin nie jest śmiertelnym wrogiem Konstanty
nopola i Antiochia?... Wytacza mi się proces o jedno 
słowo Theotokos. Zgoda, jestem gotów dopuścić to sło
wo dla miłości pokoju; przyjmę je pod warunkiem, że 
nie będzie się ze mnie robić ani arianina, ani apolina- 
rysty: arianina obniżającego Logos Boga do istoty 
stworzonej, ajpolinarysty, usiłującego przeczyć ludzkoś
ci Syna Marii. Istnieje jednak określenie, które by 
mogło przerwać wszystkie nieporozumienia i które pro
ponuję przyjąć: jest to Christotokos; 'byłoby ono środ
kiem na wszystkie nasze niezgody. O gdybyż Egipcja
nin przybył osobiście na to miejsce; nie boję się go; 
niechby przybył podyskutować ze mną w obecności 
cesarza i cesarzowej, a potrafiłbym zniweczyć jego 
zuchwalstwo. Jest chorobą Egipcjan sianie zamętu 
we wszystkich miejscach, lecz niech wiedzą oni, że 
ich się n ik t nie boi i że gwałt nie będzie panoszyć 
się bezkarnie w tym sławnym mieście, osłanianym 
przez majestat cesarza".

Kazanie to było bardzo przychylnie przyjęte przez 
cesarza oraz entuzjastycznie przez kler i lud.

Anatematyzmy Cyryla uznał Nestoriusz za dowód 
jego herezji i ogłosił przeciwko niemu 12 antyanatema- 
tyzmów. Znamy je  tylko z łacińskiego tłumaczenia 
Mariusza Mercatora; oto ich treść:

ANTYANAT. I: „Ktokolwiek mówi, że Emmanuel 
jest Bogiem Słowem (Deus Verbum =  Logos), zamiast 
mówić, że jest Bogiem, który był razem z nami, to 
jest zamieszkiwał naturę podobną do naszej, wziął ją  
od Dziewicy Marii i zjednoczył się z naszą ludzkością;
1 ktokolwiek nazywa Marię Matką Boga Słowa, a nie 
Matką tego, który jest Emmanuelem, i ktokolwiek 
przypuszcza, że Bóg Słowo zmienił się w ciało, które 
przyjął, aby uczynić widzialną swoją Boskość i aby 
wydawać się podobnym do człowieka, niech będzie 
wyklęty".

ANTYANAT. II: „Ktokolwiek mniema, że w  połącze
niu Słowa Bożego z ciałem dokonuje się zmiana istoty 
Boskiej z jednego miejsca na inne, że ciało posiada 
właściwości natury  Boskiej, k tóra częściowo się z nim 
zjednoczyła, lub też ktokolwiek przypisuje ciału z racji 
tego, że zostało wybrane przez Boga, rozciągłość nie

skończoną i bez granic, i mówi, źe pod względem na
tury jest on jeden jako Bóg i jako człowiek, niech bę
dzie wyklęty11.

ANTYANAT. III: „Ktokolwiek mówi, że Chrystus, 
będący także Emmanuelem, jest jeden nie tyklo ze 
względu na zjednoczenie, ale i przez swoją naturę, 
i ktokolwiek nie uznaje połączenia (connexio) dwóch 
natur, zarówno Boga Słowa, jak i ludzkiej, przyjętej 
przez niego, połączenia tworzącego, bez żadnego po
mieszania, jednego Syna, niech będzie wyklęty".

ANTY ANT. IV: „Ktokolwiek przypisuje jedną natu
rę ustępom Ewangelii i listów apostolskich odnoszą
cych się do Chrystusa, który m a dwie natury, i kto
kolwiek usiłuje przypisywać Bogu Słowu cierpienia 
dotyczące zarówno Jego ciała jak i  Boskości, niech bę
dzie wyklęty".

ANTYANAT. V: „Ktokolwiek ośmiela się mówić, że 
po wniebowstąpieniu natury ludzkiej jest tylko jeden 
Syn Boży według natury, podczas gdy jest on także 
Emmanuelem, niech będzie wyklęty".

ANTYANAT. VI: „Ktokolwiek ośmiela się głosić, że 
Bóg Słowo jest po wcieleniu czymś innym niż Chrystu
sem i że forma służebna, złączona z Bogiem Słowem, 
nie miała początku i nie została stworzona podobnie 
jak sam Bóg Słowo, zamiast mówić, że jest to forma 
stworzona przez niego jako przez jej naturalnego Pa
na, jej Stwórcę i Boga, którą obiecał przywrócić do 
życia, gdy mówił do Żydów: „Zburzcie tę świątynię, 
a  ja  ją w trzy dni odbuduję", niech będzie wyklęty".

ANTY ANT. VII: „Ktokolwiek mówi, że człowiek 
stworzony (creatus) przez Dziewicę jest jedynvm Sy
nem zrodzonym z łona Boga przed jutrzenką, zamiast 
uznać, że uczestniczy on w  tym określeniu Syna Jedy
nego tylko dzięki swojemu zjednoczeniu się z tym, 
który jest z natury jedynym Synem Boga, dalej kto
kolwiek mówi, że Jezus jest czymś różnym od Emma- 
nuela, niech będzie wyklęty".

ANTYANAT. VIII: „Ktokolwiek mówi, że forma słu
żebna powinna być czczona dla niej samej, to jest z ra
cji jej własnej natury, i że jest ona panem wszystkie
go, zamiast mówić, że ma ona prawo do czci tylko 
z racji zjednoczenia z błogosławioną i wszechmocną 
naturą Syna Jednorodzonego, niech będzie wyklęty".

ANTYANAT. IX: „Ktokolwiek mówi, że forma słu
żebna jest tej samej substancji, co Duch Święty, za
miast powiedzieć, że zawdzięcza on (Chrystus) pośred
nictwu Ducha Świętego swoje połączenie z Bogiem 
Słowem po poczęciu, że dzięki temu połączeniu czynił 
on wśród ludzi cudowne uzdrowienia i miał moc po
skram iania złych duchów, niech będzie wyklęty".

ANTYANAT. X: „Ktokolwiek mówi, że Słowo istnie
jące od początku stało się arcykapłanem i apostołem 
naszej wiary i ofiarowało się samo za nas, zamiast mó
wić, że ten apostolat jest właściwy Emmanuelowi; po
dobnie ktokolwiek przypisuje ofiarę i temu, który do
konał zjednoczenia, i temu, który został zjednoczony 
we wspólną filiację, odmawiając w ten sposób przypi
sywania Bogu, co należy się Bogu, i człowiekowi, co 
należy się człowiekowi, niech będzie wyklęty".

ANTYANAT. XI: „Ktokolwiek mówi, że ciało zjed
noczone ze Słowem Bożym ma moc życiodajną z włas
nej natury, chociaż Pan i Bóg powiedział: „Duch oży
wia, ale ciało nie służy do niczego" (Jan 6, 64), niech 
będzie wyklęty. Pan dodał jeszcze: „Bóg jest duchem" 
(Jan 4, 24); jeśli więc ktoś wierzy, że Bóg Słowo stał 
się cieleśnie i substancjalnie ciałem i utrzymuje to ze 
względu na Pana Chrystusa, który po swym zmar
twychwstaniu powiedział do uczniów: „Dotknijcie 
mnie i stwierdźcie, że duch nie ma kości ani ciała, tak 
jak widzicie, że ja  mam" (Łk. 24, 39); niech będzie 
wyklęty".

ANTYANAT. XII: „Ktokolwiek wyznając cierpienia 
ciała, przypisuje je  także Słowu Bożemu, jak również 
ciału, w  którym się Słowo pojawiło i nie rozróżnia 
w tym godności natur, niech będzie wyklęty".

Powyższe antyanatematyzmy Nestoriusza, oskarżają
ce Kościół Egipski i Rzymski o apolinaryzm, znalazły 
poparcie Kościoła Antiocheńskiego i tak wybitnych 
teologów jak Jan, patriarcha antiocheński, Andrzej, bi
skup Samosaty i Teodoret, biskup Cyru.

W tej sytuacji cesarz Teodozjusz II uznał, że tylko 
autorytet soboru ekumenicznego zdoła przywrócić jed
ność Kościoła Powszechnego.
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€  W O L N Y  r C S C I C L  
W WCLNYH PAŃSTWIE

c z ę ś ć  III

WPROWADZENIE
Czytelnika, który po raz pierwszy weźmie „Posłan

nictwo" do ręki i przeczyta ty tu ł niniejszego artyku
łu, pragnę zorientować w treści artykułów poprzed
nich. Piszę o poglądach Andrzeja Frycza Modrzew
skiego, zawartych w jego dziełach, a zwłaszcza 
w I i II Księdze o Kościele. Cała Europa XVI wieku 
interesowała się głęboko sprawami religijnymi. Co 
ciekawsze, że zainteresowania te nie ograniczały swe
go zasięgu do grona teologów, osób duchownych, 
lecz stały się udziałem także ludzi świeckich. Ci ostat
ni w  wielu wypadkach żywiej interesowali się reli- 
gią od duchownych, goręcej pragnęli reformy Ko
ścioła. Już pod koniec wieku XIV, a następnie przez 
wiek XV i do połowy XVI tzw. humaniści chrze
ścijańscy nie tylko domagali się poprawy oby
czajów wśród kleru, ale krytycznie ustosunkowywali 
się do niektórych tez nauki Kościoła. Humaniści 
zwrócili przede wszystkim uwagę na Pismo św. ja
ko najważniejsze źródło teologii; studiowali język 
grecki, hebrajski aby sięgnąć do oryginalnych tek
stów Starego i Nowego Testamentu, a przy okazji 
odkryć, że dotychczasowe tłumaczenia na język ła
ciński nie zawsze oddawały wiernie teksit oryginału. 
W związku z zainteresowaniem się księgami święty
mi wyszło na jaw, że Kościół pozwolił sobie w  nie
których wypadkach odchylić się od wskazań Pisma 
św., wydając zarządzenia, dla których nie było pod
staw w Objawieniu Bożym. Tego rodzaju wnioski 
prowadziły do zaostrzenia krytycznej postawy wobec 
Kościoła i podjęcia prób reformy. W Polsce próbo
wał reformować Kościół Andrzej Frycz Modrzewski. 
Nie był on jedynym pisarzem reformatorem, ale na
leżał do grona najwybitniejszych. Pisałem już po
przednio, że Modrzewski marzył w  swych dziełach
o zjednoczeniu w Kościele wszystkich chrześcijan, 
prawosławnych, katolików i ewangelików. Tylko taki 
Kościół mógłby nosić nazwę Kościoła Powszechnego; 
byłby to Kościół katolicki w całym tego słowa zna
czeniu. Prócz tego nie odrzucał w  swych poglądach 
potrzeby hierarchii kościelnej z najwyższą jej wła
dzą — papieżem — na czele. Jednakże podcinał rów
nocześnie wszechwładzę hierarchii kościelnej przez 
propozycję całkowitego jej zdemokratyzowania i po
dzielenia się tą  władzą z ludźmi świeckimi, którzy 
jako członkowie społeczności kościelnej winni miei 
udział i poważny wpływ na rządy Kościołem. W ten 
sposób Kościół według Modrzewskiego powinien być 
zreformowanym Kościołem powszechnym, zreformo
wanym Kościołem hierarchicznym, a zreformowanym 
przede wszystkim przez demokratyzację organizacji 
kościelnej. - ! '

W budowaniu kompletnie wykończonego gmachu 
Kościoła Powszechnego, nie ograniczał się Modrzew
ski do podsunięcia projektów reformy jego organiza
cji. Pragnął on reformy głębszej, obeimuiacej kar
ność i dyscyplinę kleru, obrzędy i administrację, a 
nade wszystko dogmaty, teologię, którą chciał oświe
tlić blaskiem Pisma św. i w jego jasności zrewido
wać dotychczasowe poglądy scholasitycznej nauki 
oraz przepuścić je przez filtr rozumu.

Pierwszej i najkonieczniejszej reformie, zdaniem 
Frycza, winny ulec te sprawy, co do których nie mo
że być najmniejszych wątpliwości, gdyż jasno i w y
raźnie zostały określone przez samego Boga w  Piśmie

św. Kościół rzymski samowolnie, zarządzeniem ad
ministracyjnym papieży, albo bezpodstawnym posta
nowieniem soborów wprowadził:
1. spożywanie Komunii św. pod jedną postacią

2. celibat duchownych
3. język łaciński do nabożeństw i ceremonii ko

ścielnych.
Sobór powszechny nie może pozostawić tych za

gadnień bez zajęcia w  stosunku do nich należytego 
stanowiska, podyktowanego Pismem św. Reforma ma 
pójść w tym kierunku, aby na nowo przywrócić lu
dziom świeckim Komunię pod dwiema postaciami, 
znieść celibat duchownych, wprowadzić z powrotem 
język narodowy do liturgii. Trzem tym postulatom, 
aczkolwiek nie będącym dogmatami, lecz o doktry
nę teologiczną zazębiającym, poświęcił Modrzewski 
dużo miejsca w  swych pismach, gdyż od nich rozpo
czynała swe kroki reformacja w  Polsce; dostarczył 
szlachcie argumentów do umiejętnego prowadzenia 
walki na sejmach o te  podstawowe zdobycze ruchu 
reformacyjnego, o ten przyczółek reformacji polskiej.

KOMUNIA SW. POD DWIEMA POSTACIAMI

Siłę dowodu, uzasadniającego konieczność udzie
lania świeckim Komunii św. pod dwiema postaciami 
oparł na niezaprzeczalnej woli samego Chrystusa, 
który „ustanowił nie cząstkową ucztę, lecz do pokar
mu dodał napój" *). Już samo ustanowienie wiecze
rzy przez Chrystusa uczy wyraźnie, że na  Jego pa
miątkę należv zarówno spożywać Jego' Ciało, jak i oić 
Jego Krew. Świadczą o tym  również słowa św. Paw
ła, opisującego ten Sakrament: „Ilekroć będziecie jeść 
chleb i pić z kielicha będziecie opowiadać śmierć 
Pana, póki sam nie przyjdzie" 2). Nie może więc 
być wątpliwości, że Chrystus polecił Apostołom, aby 
spożywali i pili i aby czynili to  na Jego pamiątkę 3). 
A skoro taka jest wola samego Chrystusa, nie bez 
słuszności zapytuje Modrzewski: „Kto dał Kościoło
wi władzę odbierania świeckim tego, co im Chrystus 
polecił? Czyż można nazwać katolickim to, co sami 
tylko rzymianie ustanowili? Czy tylko rzymski Ko
ściół jest Kościołem katolickim? Jak  wobec tego na
leży traktować Kościół antiocheński, aleksamdryiski, 
konstantynopolitański, jeśli te  trzy patriarchaty udzie
lają świeckim wyznawcom Komunię pod dwiema 
postaciami? Ponieważ zachowują wiernie to, co przy
jęli od Chrystusa i Jego Apostołów, bez wątpienia 
pewniej należą do Kościoła powszechnego aniżeli Ko
ściół rzymski 4).

W żądaniu przywrócenia kielicha dla świeckich, 
małżeństwa kapłanom i języka narodowego w obrzę
dach Kościoła wysuwali reformatorzy na pierwszy 
plan argument Pisma św. ale najprawdopodobniej 
głębszym podłożem tych żądań było nodłoże socjalne: 
dążenie do równości kleru i świeckich, do jak  naj
dalej posuniętej demo'lcratyzacj!i życia kościelnego, do 
rozbicia manarchiczno-feudalmego ustroju Kościoła. Mo
tywy snoteczne podbudowujące reformację całkowi
cie odpowiadały Modrzewskiemu, który pragnął przez 
reformę Kościoła dojść do reformy całego życia spo
łecznego Rzeczypospolitej. Nie zaniedbywał też ni
czego, co w jakikolwiek sposób mogłoby się przyczy
nić do zrealizowania postawionego sobie celu; pod
ważał zasady Kościoła rzymskiego z różnych stron,

POSŁANNICTWO 9



uderzając tam  zwłaszcza, gdzie wyczuwał najsłabsze 
punkty. Jednym z nich było udzielanie Komunii pod 
jedną postacią, drugim  celibat duchownych.

CELIBAT DUCHOWNYCH

Dwie przyczyny skłoniły reformatorów do zaatako
wania celibatu kapłanów: pierwsza — wzmiankowa
na wyżej — to dążność do zrównania stanu kapłań
skiego ze stanem świeckim i druga — to niesłycha
ny upadek moralności kleru.

Andrzej Frycz, człowiek prawego charakteru, tę 
piący ze spokojem i powagą siłą argumentów wszel
kie nadużycia zarówno magnatów jak i szlachty s) 
nie m ósł przejść obojętnie obok zdemoralizowanego 
życia kleru, lecz napiętnował je w  swych pismach. 
Rozdrażniły go zwłaszcza słowa przeciwników refor
macji Ecka i Pighiusza, że „ludzie związani ślubem 
mniej grzeszą przez nierząd aniżeli przez zawarcie 
małżeństwa" 6), jak też często powtarzane przez sa
mych księży przysłowie: „si non casite, tamen caute
— nie możesz żyć moralnie, bądź przynajmniej ostroż
ny". Powiedzonka takie, krążące wśród stanu duchow
nego i świeckich wyznawców, mające usprawiedli
wiać wybryki duchownych — wstrząsały Modrzew
skim do głębi. Nie ukrywał też oburzenia, potępiał 
nierząd i cudzołóstwo „przystrajane wywieszką 
wstrzemięźliwości", jako sprzeczne we wszystkim 
z religSa chrześciiańska, a tym bardziej z kapłań
stwem. Nagromadził cały szereg mocnych, nieodpar
tych argumentów, świadczących na korzyść małżeń
stwa kapłanów, a wymierzonych przeciwko celibato
wi. Najważniejsze z nich były następujące:

1. Sama natura kapłaństwa nie sDrzeciwia się mał
żeństwu. gdyż jedno i drugie jest Sakramentem, jed
no i drugie wspaniałym dziełem Boga. Stąd też jak 
chrzest i pokuta tak  i małżeństwo moea się łączyć 
w  jednvm człowieku z kapłaństwem. Wobec teffo ce- 
libait jest czymś z zewnątrz dodanym do kapłaństwa 
przez samowolne rozporządzenie Kościoła, a jego 
podstawą jest ślub bezżeństwa składany przez kan- 
dydp+ńw do stanu duchownego 7).

2. Pismo św. wyraźnie zezwala na małżeństwo tak 
biskupom iak też kapłanom. Świadczą o tym słowa 
Apostoła Pawła: „Biskup m a być mężem jednej żo
ny" Diakoni niech bf*dą mężami jednei żonv“ ;
„Zostawiłem cię na Krecie, abyś ustanowił kapła
nów. jeśli k tórv żyje nienagannie i jest mężem jed
nei żotiv“ 8) Rzetrzywiśc^e słowa Pisma św. są wy
raźne i niedwuznaczne, ftw. Paweł Apostoł, w  myśl 
zasad Chrystusa, nie tvlko zezwalał, ale i popierał 
uczc’wv związek małżeński, gdvż oiców takich rodzin 
powoływał na kaołanów i biskuT>ów. Wiadomo, że 
słowa Pism^ św. sa słowami Bożvmi. Dlaczego więc, 
m^nmuie Modrzewski, wahamy się iść za Bogiem, 
który słnwem swoim naucza? Dlaczeffo stawiamy wy
żej jakieś sobory? Wyraźne jest prawo Boskie; nie 
najeży ao zaciemniać wymysłami ludzkimi 9V Inne 
słowa św. Pawła z rozdziału 7 z pierwszego listu do 
Koryntian: ..Dobrze jest człowiekowi nie tvkać się 
niewiasty, lecz dla uniknięcia nierządu niech każdy 
ma swą żonę"... wysuwane przez zwolenników celi
batu  duchownych jako argument na korzyść bezżeń
stwa księży. Modrzewski tłumaczy w  myśl poglądów 
Erazma z Rotterdamu następująco: najlepiej jest nie 
pojmować żony, ale jeśli ktoś się boi, żeby nie po
padł w  nierząd, niech pojmie i niech ma raczej swoją 
żonę niż cudza 10).

Nie tylko teksty Pisma św. świadczą na korzyść 
małżeństwa kapłanów, a przynajmniej małżeństwa 
nie zabraniają, ale większą wymowę od słów m ają 
fakty: liczni patriarchowie, prorocy, kapłani i świę
ci — ludzie wielkiei żarliwości religiinei i prawdzi
wej miłości Boga, których po dzień dzisiejszy stawia 
się jako wzór do naśladowania — byli żonaci. Abra
hama, na przykład nazywamy ojcem wszystkich wie
rzących, Zachariasz i Elżbieta, rodzice św. Jana Chrzci
ciela, byli sprawiedliwymi małżonkami wrzed Bo- 
giem; żonatym był apostoł Piotr, gdyż Pan Jezus 
uzdrowił jego teściową (świekrę) apostoł Filip miał 
cztery córki, które wydał za maż J1). Czvż godzi się 
zatem — wnioskuje Modrzewski — potępiać to co 
Bóg ustanowił, Chrystus uświęcił, a wielu czcigod
nych mężów czyniło i pochwalało? Frycz tak  jest

pewny, że dziewictwo nie jest niczym wyższym od 
małżeństwa, iż nie da się nawet zasugerować naj
większym powagom, jak św. Hieronimowi, św. Am
brożemu i św. Augustynowi. Pierwszy popadł w  prze
sadę, rozjątrzony przez herezję Jowiniana i Helwidiu- 
sza, nie uznających dziewictwa Matki Bożej, drugi 
głosił, że małżeństwa ziemię zapełniają, ale dziewi
czość raj, trzeci pragnął, by każdy człowiek wstrzy
mywał się od cielesnego obcowania miłosnego, gdyż 
wtedy prędzej nadejdzie państwo Boże. Ich twierdze
niom przeciwstawia Modrzewski zdanie swoje: mał
żeństwo i dziewiczość tak samo niebo zapełnią, jeśli 
małżonkowie i panny pobożnie będą żyli, gdyż jedno 
i drugie jest dziełem Boga, o jednym i drugim na
leży mówić ze czcią 12). Nie chcąc niczego ujmować 
świętości ślubowań, porównywał Frycz plugawiony 
haniebnie celibat z prawowitym małżeństwem i w ta 
kim  zestawieniu małżeństwo musiało wyjść zwycię
sko. Słowem, wyżej stawiał małżeństwo od fałszy
wego celibatu.

3. Na korzyść ' małżeństwa kapłanów przemawia 
praktyka Kościoła pierwotnego. Gdy na soborze ni
cejskim dążono do ustanowienia prawa, by kapłani 
nie obcowali z żonami, które pojęli przed wyświęce
niem, przeszkodził temu biskup górnego Egiptu — 
Pafnucy. Dzięki jego interwencji sobór pozostawił 
to wolnej woli każdego. Najdawniejsze przepisy Ko
ścioła tzw. Kanony Apostolskie, zebrane przez św. 
Klemensa, w kan. 50 tak  głoszą: „Jeżeli jaki biskup, 
albo kapłan, albo diakon... wstrzymałby się od mał
żeństwa... nie dlatego, by przez to uczynić ducha 
sprawniejszym, ale przez wstręt, zapominając o tym, 
że Bóg stworzył wszystko bardzo pięknym i że stwo
rzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę; gdyby 
więc kto rozgłaszaniem tego, że mierzi go związek 
mężczyzny z niewiastą, natrząsał się z Boga i znie
sławiał twór Jego — teki jeśli się nie poprawi, niech 
będzie złożony z urzędu duchownego, albo przegnany 
z Kościoła" 13).

Szósty sobór powszechny, a trzeci w  Konstanty
nopolu (r. 680—681) postanowił: „Kto chce pozbawić 
kapłana związku z jego żoną ma być złożony z jego 
urzędu. Kapłan zaś, który by dla religii odtrącił od 
siebie żonę, ma być wyklęty, albo złożony z urzę
du" u).

4. Zgorszenie i niemoralne życie kleru, udręki i mę
ka sumienia wskazują, że ślubowanie tylko z nazwy 
winno ustąpić przed małżeństwem 15).

5. Śluby celibatu, dołączone do kapłaństwa nie po
winny przeszkadzać małżeństwu. Dowodem na po
wyższe twierdzenie jest następujące rozumowanie: 
Dwóch służących zobowiązuje się wobec swego pana 
do noszenia ogromnych ciężarów na bardzo długiej 
drodze. Jeden zabrał się bardzo dzielnie do dźwiga
nia ciężaru, ale w krótkim  czasie zmordowany upadł 
pod nim i nie doniósł do celu. Unieszczęśliwił siebie 
i nie dotrzymał zobowiązań. Drugi, widząc, że nie po
doła ciężarowi, zmienia swe postanowienie i wyła
m uje się z zobowiązania, żądając, by pan dał mu 
inny ciężar, który mógłby udźwignąć. Który z nich 
roztropniejszy? — pyta Modrzewski. Który panu 
swemu milszy? Czyż nie ten, co oceniwszy swe siły 
cofa swe zobowiązanie pierwotne i woli mniejszy 
ciężar dźwigać z pożytkiem sobie i panu, niż upaść 
pod większym ze szkodą swego pana i z własną nie
sława i hańbą? 16). Podobnę przykłady można za
czerpnąć z życia uczniów zobowiązujących się wy
uczyć np. całego poematu Homera na pamięć w zbyt 
krótkim  stosunkowo czasie dla otrzymania nagrody. 
Jeden z nich popada w szaleństwo, drugi przyznaje 
się do swej niemocy i prosi o mniejszą ilość wierszy. 
Przytoczone przykłady prowadzą autora do wniosku, 
że roztropność nakazuje przerwanie zobowiązania, 
którego wykonać nie możemy.

Dla umocnienia argumentu rozumowego, przyto
czył Modrzewski jeszcze słowa św. Cypriana, który 
rozprawiając o dziewicach Bogu poświęconych, tak 
pisał: „Jeśli ofiarowały się w  wierze Chrystusowi, 
niechże w ytrw ają we wstydzie i czystości... ale jeśli 
nie chcą, czy nie mogą dotrwać, to lepiej nich idą 
W małżeństwo, niżby przez swoje miłosne zapędy 
miały wpaść w  ogień" 17).

6. Uczciwe życie w  celibacie niektórych chrześcijan 
płynęło na skutek jakichś szczególnych właściwości 
ich natury ł8), albo na  skutek specjalnej, łaski Bo
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żej, dawanej przez Chrystusa raczej rzadko i w  wy
jątkowych wypadkach 19). Ci, którzy takiego daru 
nie otrzymali, nie powinni lekkomyślnie kusić Boga, 
podejmując się rzeczy niezwykle trudnych, które 
niejako są ponad siły ludzkie. Niechże więc utrzymu
ją się raczej w  granicach niesplamionego łoża mał
żeńskiego, niż wikłać się w  sieciach podeptanego 
okrutnie celibatu.

Modrzewski posuwa się tak  daleko w swym obu
rzeniu, że radzi karać więzieniem i chłostą tych, 
co ślubują celibat nie dla uczciwości i pobożności, 
ale dla wygody, otrzymania przyodziewku, prebend, 
zaszczytów, opactw, biskupstw i — swobody grzesze
nia. Są oni obłudnikami najwyższego rzędu, gdyż 
czystość nie służąca najwyższym wartościom — jest 
głupia 20).

Na zakończenie dowodów przeciwko bezżeństwu 
duchownych, aktualnych po dzień dzisiejszy, dlatego 
w artykule szerzej ujętych, warto przytoczyć słowa 
Frycza, skierowane do najwyższych dostojników Ko
ścioła, zwłaszcza tych, rezydujących w  Rzymie: 
„Uparcie, o dostojni, bronicie prawa, którego bardzo 
niewielu z was przestrzega. Nieludzkie cechy macie 
wy, którzy wcale nie usiłujecie zmienić tego, czemu 
natura się sprzeciwia; okrutni jesteście wy, którzy 
wolicie, aby tłumy szły na zagładę przez nieporząd- 
ne życie, niż żeby je wprowadzać na prositą drogę 
przez wybór takiego ?ycia, jakie im  odpowiada" 21).

JĘZYK OJCZYSTY W LITURGII

Zagadnieniem wprowadzenia do obrzędów kościel
nych języka ojczystego zajął się Modrzewski nieco 
później aniżeli sprawą Komunii św. pod dwiema po
staciami i celibatem duchownych. Do opracowania 
trak tatu  „O używaniu języka ojczystego w publicz
nych modłach kościelnych '1 zabrał się dopiero w po
czątkach 1558 r., podczas gdy dwa poprzednie postu
laty reformacji były przedmiotem jego dociekań już 
od r. 1549 składając się na treść wstrzymanej przez 
cenzurę kościelną w r. 1551 „Księgi o Kościele".

Bezpośrednią przyczyną napisania powyższego trak
tatu była polemika z kardynałem Hozjuszem. Książę 
Kościoła — kardynał Hozjusz był najbardziej zago
rzałym przeciwnikiem reformacji i „zaciekłym obroń
cą dogmatów przyjętych przez Kościół" 22).

W r. 1558 Modrzewski zapoznał się z niewydanym 
jeszcze traktatem  Hozjusza, atakującym  gwałtownie 
Komunię pod dwiema postaciami dla świeckich, m ał
żeństwo duchownych, oraz języki narodowe w  litur
gii ™). W szczególny sposób zaatakował Hozjusz 
używanie języka polskiego w  obrzędach kościelnych, 
jak również potrzebę przekładu Pisma św. na język 
ojczysty. Zdaniem Hozjusza, im mniej lud prosty 
rozumie to, co dzieje się w  Kościele, tym większym 
szacunkiem otacza wiarę, zaś tłumaczenie Biblii na 
język polski oddałoby głos w sprawach religijnych 
„rymarzom, tragarzom, piekarzom, krawcom i szew
com". Zresztą, dowodził Hozjusz, język polski, jako 
mało rozwinięty, nie nadaje się do tego, aby nim  wy
rażać naukę Biblii. Modrzewski napisał, w r. 1558 
odpowiedź na polemiczny trak ta t Hozjusza, w  której 
pobieżnie tylko potraktował owe pierwsze zagadnie
nia, jako uprzednio szeroko opracowane, natomiast 
w  szczególny sposób zajął się wykazaniem potrzeby 
języka narodowego w  liturgii 24).

I znów, jak w sprawie małżeństwa duchownych, 
nagromadził Modrzewski cały szereg argumentów, 
uzasadniających konieczność odprawiania nabożeństw 
w języku zrozumiałym dla ogółu wiernych, oraz ko
nieczność przekładu Pisma św. na  język ojczysty.

1. Pismo św.: Apostoł Paweł w  liście do Koryn
tian, r. 14 najwyraźniej domaga się, aby wszystko co 
publicznie odbywa się w Kościele, służyło pożytko
wi ogółu, czyli zbudowaniu wiernych. Kto zaś nie zna 
języka wiernych wypełniających Kościół niech ra 
czej milczy, gdyż w  przeciwnym razie barbarzyńca
mi byliby d la  siebie i ten co mówi i ten co słu
cha ®). Polecenia te  odnoszą się nie tylko do kazań, 
lak to  w ykrętnie usiłował tłumaczyć Hozjusz, lecz 
i tło modłów, bo i o nich pisze św. Paweł: „Albo
wiem  jeśliby błogosławili w duchu, jakże człowiek 
nienczony powie temu na twoje dziękczynienie, riko-

ro nie wie co mówi? Ty wprawdzie pięknie składasz 
podziękowanie, lecz nie służy ono zbudowaniu dru
giego". Przeto konkluduje Paweł: „wolę w  Kościele 
pięć słów tak  powiedzieć, aby zrozumiano mowę mo
ją i abym nią innych pouczył, niż tysiąc słów języ
kiem niezrozumiałym" M).

Myśl św. Pawła nie była myślą oryginalną, ani no
wą. Już Mojżesz i Prorocy spisali swoje księgi w  ję
zyku znanym ludowi, a Chrystus Pan również prze
kazał Boską swą naukę w  tym  języku, który lud 
izraelski miał w  użyciu i w  tym byłby pisał, gdyby 
zamierzał coś pisać. Podobnie Apostołowie, chociaż 
po hebraisku Ewangelię słyszeli, lecz w  innym ję
zyku przekazali święte tajemnice, w  języku najwię
cej na świecie używanym. Za ich przykładem inne 
narody, chcąc poznać wole Boga, przełożyły Jego sło
wa na swoje własne języki.

2. Modły w  Kościele odbywają się He tylko ze 
względu na kapłanów, lecz orzede wszvstkim na lud, 
modłv ite odbywają się publicznie w  imieniu Kościo
ła. Kaołan od ołtarza wzywa wszystkich do modlit
wy: „Módlmy się", „Składajmy dzięki Panu Bogu 
naszemu", „Podnieście w  górę serca"... „Pan z w a
mi". Lud odpowiada: „I z duchem twoim" — czyli 
jest to wspólna publiczna modlitwa kapłana i ludu, 
a jako taka nie może być modlitwą niezrozumiałą. 
Modrzewski zajmował tu  stanowisko jak najbardziej 
słuszne, że udział wiernych w obrzędach religijnych 
winien być czynnym a nie biernym.

3. Nie m ają racji twierdzenia o konieczności zakry
wania tajemnic, aby nie spowszedniały, abv zrozu
miałe nie stały się powodem pogardy religii, gdyż 
sam Chrystus nie miał podobnych obaw nakazując, 
byśmy nie zakrywali świecy, lecz ustawili ją na 
świeczniku, żeby wchodzący widzieli światło. Chry
stus pragnął, by Jego tajemnice były jak najbardziej 
rozpowszechniane.

4. Argument rozumu: słowa są po to, aby myśli 
nasze dochodziły do słuchaczy. Sama więc natura 
mowy ludzkiej wskazuje, że jej istotnym zadaniem 
jest możność porozumienia się ludzi ze sobą. Jeśli 
zaś nie rozumiemy słów, czyż nie są one pustym 
dźwiękiem na próżno tnącym powietrze?

Dowody przemawiające na korzyść zrozumiałych 
modłów w kościele, do dnia dzisiejszego są aktual
ne, natomiast inne, które wykazywały konieczność 
tłumaczenia Pisma św. na  język polski już dawno 
straciły swe znaczenie, wobec dokonania wielu prze
kładów. Warto jednakże podkreślić motywy, które 
skłaniały Modrzewskiego do żadania przekładu Pi
sma św. na języki narodowe. Nawet i w  tym wy
padku myślał autor o jak najdalej sięgającej demo
kratyzacji Kościoła. Chodziło m u o to, by lud roz
toczył swego rodzaju kontrolę nad działalnością, 
modłami i nauczaniem kleru. Znajomość Pisma św. 
była konieczna do spełniania obowiązków kontroii 
potrzebnej tym  bardziej, że duchowni nie spełniali 
należycie obowiązków, albo wcale nie głosili nauki 
Chrystusowej, albo czynili to niedbale tak, że — jak 
twierdził autor — nie było rzadszego ptaka w  ca
łym świecie chrześcijańskim, jak kaznodzieja, który 
by chciał i mógł godnie rozdawać słowo Bożej 
prawdy.
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KS. MGR SZCZEPAN WŁODARSKI

P O C Z Ą T K I  
KOŚCIOŁA NARODOWEGO 

W  BUŁGARII

B ułgarzy to  plemię tureckie, które przywędrowa
ło z Azji Środkowej do JEuropy już przy końcu 
ósmego wieku i zajęło całą obecną Rumunię, 

większość Serbii i Macedonii, czyli ziemie zamieszkałe 
przez kilka narodów jak: Słowian, Greków, Rumunów 
a  także, Ormian i Żydów. Politycznie ziemie te  należa
ły  od cesarstwa bizantyjskiego, które wskutek zwy
cięskiego pochodu Bułgarów znalazło się w  poważnym 
niebezpieczeństwie. W połowie dziewiątego wieku gra
nica bułgarska biegła nieomal pod bramami Carogrodu, 
(jak nazywano Konstantynopol.

A do kogo należały te ziemie pod względem kościel
nym, czyli po prostu, do którego patriarchy, bizantyj- 
skiego czy rzymskiego? Odpowiedź nie jest tak  prosta, 
Ijak w  sprawach politycznych. Należy rozróżnić naj
pierw  dwa okresy historyczne; mianowicie pierwszy 
okres od roku 732 d następny od tej daty. W pierwszym 
otkresde, gdy jeszcze nikt o Bułgarach nie słyszał, zie
m ie w  których mieli siię oni osiedlić, były podzielone 
pomiędzy patriarchat bizantyjski i rzymski tak, że 
obecna Rumunia (zwana Dacją), większość obecnej Buł
garii i ziemie należące teraz do Turcji europejskiej — 
podlegały jurysdykcji Kościoła bizantyjskiego, nato
m iast kościoły Maoedon'd, zachodniej Bułgarii (obecnej) 
oraz Serbii (Illyrii) słuchały poleceń z Rzymu. Po 
.732 r. i te  kościoły należały do patriarchy carogrodz
kiego, a  to na mocy dekretu cesarza bizantyjskiego, 
(Leona III Iziauryjczyka (717—741), który w  ten sposób 
ukarał patriarchę rzymskiego, Grzegorza III (731—741) 
łza nieposłuszeństwo, nielojailność i opór władzy pań
stwowej.

Zatem cała Bułgaria, taka jaka była w połowie dzie
wiątego wieku, podlegała pod względem kościelnym pa- 
(hriarsze w  Konstantynopolu. Była to  wówczas jeszcze

Itylko zależność papierowa, nierealna, bo na terenach 
tych nie było żadnego Kościoła. Wprawdzie ludność 
grecka i ormiańska znała chrześcijaństwo, lecz stano- 
;wi2a nieznaczną mniejszość. Szlachta bułgarska i chłop
stw o słowiańskie, będące trzonem nowego państwa, 
m iały swoje kulty pogańskie, nie sprzyjające jedności 
(państwowej. Ówczesny władca Bułgarii, energiczny i 
przebiegły Borys, był na tyle inteligentny, by zrozu
mieć, że przyszłość należy do chrześcijaństwa.

CHRZEST BUŁGARII PRZEZ MISJONARZY 
GRECKICH

Pomógł mu to  zrozumieć zachodni sąsiad1, Rościsław 
morawski, który w  862 r. wszedł w  porozumienie z ce
sarzem bizantyjskim, Michałem III (856—867) 5 prosił 
go o misjonarzy greckich znających mowę ludu sło
wiańskiego. W owych czasach reiigja. była spleciona 
ściśle z polityką. Krok Rościsława z Moraw oznaczał 
.polityczne okrążenie Bułgarii. Borys nie mógł na to 
(patrzeć obojętnie i zwrócił się z prośbą o misjonarzy 
do Niemców.
i Gdy w  864 r. patriarcha rzymski Mikołaj I (858—867) 
życzył królowi' Germanów, Ludwikowi Niemcowi sukce
sów w  kampanii przeciw Morawianom i  zapewniał, że 
modli się o nawrócenie Bułgarów1) — los Bułgarii był 
już przesądzony. W tym  samym roku legiony bizantyj
skie zaatakowały Borysa od lądu i morza tak  skutecz
nie, że rychło skapitulował, wyrzekł się sojuszu z Ger
manami i obiecał przyjąć chrzest w  Konstantynopolu, 
a  nie w  Raitysbonie, gdzie rezydował Ludwik Niemiec. 
Modły więc papieża Mikołaja I zostały wysłuchane, ale 
narzędziem w  ręku Boga mieli być misjonarze bizan
tyjscy.
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Borys wykonał swą obietnicę we wrześniu 865 r. 
Chrztu udzielił mu w  Carogrodzie sam ówczesny pa
triarcha Fociusz i  nadał imię ojca chrzestnego, cesarza 
(Michała. Chan Borys — Michał zdawał się być tak  głę- 
Iboko wstrząśnięty wspaniałością tych obrzędów, że za
pragnął nimi obdarzyć i swój dwór. Największe wraże
nie wywarł na nim sam patriarcha i Borys zaczął 
wątpić, czy zdoła dorównać cesarzowi bizantyjskiemu, 
Ijeżeli nie będzie miał własnego patriarchy. Zrozumiał, 
iże tak długo nie będzie samodzielny politycznie, jak 
długo będzie zależny od Bizancjum w  sprawach kościel
nych. 1 ii 

Na prośbę Borysa o przysłanie patriarchy, Focjusz 
odpowiedział wymijająco2). W drugim liście wyjaśnił 
królewskiemu neoficie naukę soborów ekumenicznych, 
pouczył o obowiązkach chrześcijańskiego księcia i o 
ceremoniach dworskich. O patriarsze ani słowa. Możli
we, że patriarcha bizantyjski czekał, iż Konstanty Fi
lozof, Metody lub inny z misjonarzy morawskich wróci 
z  kraju Rościsława ze słowiańskimi księgami i kapła
nami, a wiadomo, że książek, zwłaszcza w  obcych ję
zykach nie było wówczas dużo. B o ry s  nie miał cierpli
wości czekać.

PRZYMIERZE Z ZACHODEM

Na jego dworze była dość silna partia żądająca zer
wania z Grekami i zawarcia przymierza z Germanami. 
(Na wiosnę 866 r. wzięła ona górę nad partią progrecką 
dlatego, że główny kierownik polityki bizantyjskiej, 
Bardas, został zamordowany i w  Carogrodzie nastąpiło 
zamieszanie, z którego należało skorzystać.

Latem 866 r. Chan Borys wysyła na Zachód dwa 
poselstwa: jedno do Ratysfoony z prośbą o przysłanie 
misjonarzy frankońskich (niemieckich)3), drugie do Rzy
mu z prośbą o przysłanie patriarchy i udzielenie odpo
wiedzi na 106 pytań.4)

Król Ludwik Niemiec potraktował sprawę bardzo 
poważnie. Wysłał db Bułgarii znaczną grupę misjona
rzy z biskupem Passawy, Hermanrichem na czele, wio
zących Borysowi w  darze naczynia liturgiczne. Gdy 
jednak na wiosnę 867 r. poselstwo to  przybyło na zie
mię bułgarską, spotkała je niemiła niespodzianka. 
W Bułgarii już od kilku miesięcy pracowali misjona
rze papieża, o których Kościół germański nic nie wie
dział.

Poselstwo bułgarskie kierowane przez kniazia Piotra, 
krewnego Borysa, przybyło do Rzymu w  sierpniu 
866 r. Papieżowi wydało się to  jednym z największych 
cudów, o  jakim nie śmiał marzyć. Postanowił wykorzy
stać tę  okazję wszechstronnie i szybko. Młody Kościół 
.bułgarski należy wyirwać spod jurysdykcji Focjusza, 
poddać pod władzę Rzymu i to bez pośrednictwa po
tężnego Kościoła frankońsko-germańskiego, często sta
jącego okoniem wobec dekretów papieskich. Gdy Buł
garia zostanie raiz mocno związana z Rzymem — myślał 
Mikołaj I — przied papiestwem otworzą się wspaniałe 
perspektywy. Oto najpierw  zastanie przekreślony dekret 
bizantyjski z 732 r. i Rzym wygra wojnę o kościelną 
lllyrię. Następnie rozpadnie się plan związania Moraw 
z  Bizancjum i wszystkie narody słowiańskie ulegną 
władzy Stolicy Apostolskiej. Wreszcie poprzez Kościół 
bułgarski papiestwo znajdzie się u samego progu Kon
stantynopola i zdobycie decydującego wpływu na Koś
ciół bizantyjski będzie tylko kwestią czasu. Chociaż 
■więc Borys nie prosił papieża o misjonarzy, Mikołaj I

postanowił mu zrobić niespodziankę 1 samowolnie wy
słał do Bułgarii silną grupę duchowieństwa, na czele 
której postawił dwóch najzdolniejszych biskupów, 
Paw ła z Populonii i Formozuisa z Porto, którzy tak 
szybko się zwinęli, że w  Bułgarii zjawili się już przy 
końcu 866 r., na długo przed misjonarzami germań
skimi.

Ówczesny cesarz frankoński Ludwik II usłyszawszy 
od Niemców o  uczynionej im przez papieża nieprzy
jemności, zażądał wyjaśnień i odstąpienia części darów, 
które przysłał do Rzymu Borys. Cesarzowi frankoń
skiemu chodziło o wyrwanie Bułgarii spod politycznej 
zależności od Bizancjum i włączenie do strefy wply- 
iwów Cesarstwa Zachodniego. Papież nie chcąc się ce
sarzowi narażać odstąpił część bułgarskich darów, a 
m. to. zbroję, którą Borys nosił w  dniu rozbicia buntu 
pogańskiego tuż po przyjęciu chrztu.

PAPIESKIE POUCZENIA

Papież Mikołaj I wręczył swym wysłannikom do 
Bułgarii odpowiedź na wszystkio 106 pytań Borysa. 
Pytania 72 i 73 zajmowały się sprawami patriarchy 
bułgarskiego. Papież wyjaśnił, że na razie wystarczy 
zwykły biskup konsekrowany w  Rzymie, później gdy 
powiększy się liczba duchowieństwa miejscowego, Sto
lica Apostolska wyznaczy arcybiskupa, któremu wyśle 
paliusz. O patriarsze papież nie wspomniał.

Z odpowiedzi papieskich przebija nieukrywana na
w et niechęć Mikołaja I do Kościoła bizantyjskiego czyli 
dio Greków. Ośmiesza i odrzuca wiele starych zwycza
jów  greckich, nie związanych z dogmatyką i teologią, 
ale przecież tak  dla Bizantyjczyków drogich, jak drogi
mi były dla „Łacinników“ niektóre zachodnie również 
śmieszne zwyczaje. I tak, zdaniem papieża, niesłuszne 
jest wymaganie Greków, by przy modlitwie trzymać 
ręce złożone na piersiach lub, żeby podczas Komunii 
św. nosić pas (pyt. 54 i 55) natomiast poucza, że kobie
ty  w  świątyni muszą mieć głowy nakryte (pyt. 58), że 
w  niedzielę nie wolno korzystać z małżeństwa (pyt. 63), 
pokój z poganami zawierać wyłącznie w  celu ich 
nawrócenia (80—82), żone. która Dooełniła cudzołóstwo 
.wypędzić (96), wszystkie księgi alfabetem /arabskim pi
sane nisiaczyć (103).

Oczywiście M:kołaj I zajął się sprawami ważniej
szymi. Chrześcijaństwo to w iara i dobre uczynki (pyt. 
,1), ale prawdziwe chrześcijaństwo jest tylko w  Rzymie 
,(pyt. 106). W Kościele jest niby pięciu patriarchów, 
ale tylko trzech z nich: rzymski, aleksandryjski i an
tiocheński mają pełne praw o do tego tytułu, bo tylko 
itie trzy stolice założył św. Piotr. Patriarcha bizantyjski— 
zdaniem papieża — nie m a praw a nazywać się patriar
chą, bo sobór nicejski (325 r.) nic o nim nie mówi (92). 
Pobożny Mikołaj dyskretnie przemilczał fakt, że póź
niejszy od soboru nicejskiego, sobór chalcedoński 
,(451 r.) uznał patriarchat bizantyjski i wyznaczył mu 
drugie — po rzymskim — miejsce w  Kościele.

Misjonarzy papieskich przyjęto nad Marycą z entu- 
izjazmem. Borys cieszył sdę niezmiernie, ilekroć czytano 
mu „Odpowiedzi" Mikołaja. Zwłaszcza z całą przy
jemnością rozmyślał o degradacji patriarchy carogrodz
kiego, który nawet nie może się równać z rzymskim.

Nie zastanowił się, że patriarcha starej Romy nie 
wspomniał o patriarsze bułgarskim, zwłaszcza gdy przy
słany biskup Formozus przekonywał Borysa, że to mil- 
iczenie zostało podyktowane tylko chwilową taktyką, że
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Bułgaria musi mieć patriarchę, a  najlepiej nadaje się 
na to  stanowisko właśnie on, Formozus.

Na znak całkowitego poddania się Rzymowi Borys 
obciął sobie brodę, wyrzucił wszystkich duchownych 
bizantyjskich, zabronił surowo wszystkiego co grec
kie i wysłał do papieża poselstwo z prośbą, by Formo- 
izus został arcybiskupem Bułgarii. Zanim przyszła pa
pieska odpowiedź, Formozus staniał się by możliwie 
szybko zniszczyć wszelkie ślady po Grekach. Poniżał 
iw oczach bułgarskiego ludu żonatych księży, głosił, że 
sakram ent bierzmowania udzielony przez prostych ka
płanów jest nieważny, rozpowszechniał też frankoński 
.zwyczaj śpiewania „Wierzę" z dodatkiem „FŁlioque“ 
(Duch Św. pochodzi nie tylko od Ojca ale i od Syna).

SCHIZMA FOCJAflSKA

Dla Bizantyjczyków cała ta  historia, była źródłem 
.wielkiego wstrząsu, który doprowadził naiwet do gwał
townej schizmy między Konstantynopolem i Rzymem. 
Chodziło tu  o dwie sprawy. Najpierw, jak już zazna
czono wyżej, opanowanie Bułgairii przez Zachód star- 
nowiło dla Bizantyjczyków śmiertelne niebezpieczeń
stwo.

Nie mogli pozwolić, by tuż u samych drzwi ich domu 
rozłożyła się obca potęga kulturalna i polityczna. Była 
to  więc dla nich spraw a żyda i śmierci. Następna spra
w a to  ratowanie czci dla ojczystej tradycji i odwiecz
nych p r a k t y k .  Wszystkie relacje wypędzonych z Buł
garii duchownych mówiły o złośliwości i naigrywaniu 
się Formozusa z szacownych tradycji. Uciekinierzy ze 
izgrozą opowiadali swemu patrarsize Focjuszowi, że 
b,Łacinnicy“ pozwalali jeść w  okresie Wielkiego Postu 
nabiał, że księżom każą golić brody, że ograniczają 
iwładzę kapłańską przez odmawianie kapłanom prawa 
do udzielania sakram entu bierzmowania. A czyż nie 
.trąci herezją monichejską zakazywanie księżom ożenku 
lub dodawanie do „Credo" wyrazu „Filioque“?.

Patriarcha Focjusz postanowił działać natychmiast. 
Zwołał najpierw  synod, który potępił wspomniane dok
tryny „Łacimników" i polecił rozrzucić w  Bułgairii ulot
ki, w  których oprócz obrony tradycji greckich, był atak 
na niektóre zwyczaje Zachodu, jak np. na  ofiarowywa
nie w  Wielką Sobotę — razem z Eucharystią — baranka 
n a  sposób żydowski, n a  golenie brody u duchowień
stwa., na sporządzanie Krzyżma św. z wody albo kon
sekrowanie diakonów n a  biskupów z pominięciem 
presibiteratu.

„Można by się uśmiechnąć na te  dziecinne zarzuty, 
gdyby one w  tamtych czasach nie miały wielkiego zna
czenia" — pisze wielki bteantynolog, uczony światowej 
sławy Fr. Dvomik, i dodaje: „Zarzuty te  należy brać 
w  świetle dwóch dokumentów, Encykliki Focjusza db 
biskupów wschodnich i listu pap. Mikołaja do arcybis
kupa Hinkmara. Gniewny i gwałtowny ton listu  Fo
cjusza objawia głębokość rany, jaką papież zadał naro
dowej diumie Bizantyjczyków.

Wedle ich sposobu myślenia z tą  sprawą wiązały się 
Życiowe interesy Cesarstwa, w  których nie ma kom
promisu. Tak okropnie poczuli się dotknięci i zagrożeni* 
że stracili głowę i byli gotowi na wszystko — byleby 
odzyskać grunt pod nogam i"6).

W liście — encyklice7) patriarcha Focjusz zwoływał 
synod czterech patriarchów wschodnich mający potępić 
iw pierwszym rzędzie Borysa, a  następnie i  błędne do
ktryny misjonarzy łacińskich. Wspomniany już autor

Fr. Dvomik tw ierdzi,8) że celem synodu nie było ata
kowanie całego Kościoła Zahodmiego. Rzucone tam 
.argumenty były skierowane do misjonarzy papieskich 
iW Bułgarii i ugodzić miały głównie w  Borysa, i jego 
.bojarów. Nie jest słuszne stanowisko historyków, którzy 
.twierdzą, że wówczas Focjusz atakował cały Zachód9). 
Nie był to  atak, lecz obrona, której ostrze wymierzone 
było głównie przeciw Borysowi. Przy tej okazji synod 
całego Kościoła Wschodniego z 867 r. osądził i potępił 
papieża Mikołaja I i zagroził klątw ą wszystkim, którzy 
będą z nim w  jedności.

Opinię o wywołaniu przez Focjusza wojny między 
Grekami i Łacinnikami w  ogóle — urobił list pap. 
M ikołaja do Hinkmaira1J), najpotężniejszego metropolity 
w  Kościele frankońskim. List ten nosi datę 23.10.867 r. 
i dlatego Fr. Dvomik przypuszcza, że papież pisał go 
ma podstawie ulotek bizantyjskich, rozrzuconych w 
Bułgarii na początku tego roku; a  nie znał jeszcze 
.uchwał wspomnianego Sjynodu Kościoła Wschodnie
go l2).

Pobożny papież celowo uogólnił wystąpienie Focju
sza, by stworzyć wrażenie, że jego zarzuty godzą w  cały 
Kościół łaciński, a nie tylko w  politykę Rzymu na  zie
m i bułgarskiej.

Ale pobożne to  kłamstwo papieża nie uratowało jego 
.dzieła: Bułgairii. Wszystkie wysiłki utrzymania Kościoła 
tego kraju pod jurysdykcją Rzymu spełzły na niczym. 
A oto jak  doszło do tego.

POWRÓT DO BIZANCJUM

Wspomniano wyżej, że Borys prosił Rzym o  miano
wanie Formozusa metropolitą bułgarskim. Rzym, za
m iast się zgodzić, odwołał ambitnego biskupa do Italii. 
Przed wyjazdem z Bułgarii Formozus umówił się z Bo
rysem pod przysięgą, że metropolitą Bułgarii będzie 
on albo n ik t.13) I w  istocie Borys powtórnie zażądał no
minacji Formozusa, ale papież (Hardian II) znowu od
mówił. A gdy i  trzeci raz nadeszła odm ow a14), Borys 
.wysyła niespodziewanie poselstwo do... Konstantynopol 
la. Zjawiło się ono tam  w  samą porę, bo na ostatniej 
sesji soboru, na którym byli przedstawiciele wszystkich 
patriarchów  (luty 870 r.).

Trzy dni po zamknięciu soboru cesarz bizantyjski Ba
zyli, przywołał poselstwo do swego pałacu* gdzie zgro
madzili się oprócz patriarchy bizantyjskiego*, Ignacego, 
legaci papieża Hardiana II i legaci pozostałych trzech 
patriarchów. Przewodniczący poselstwa, Piotr, przemó
wił: „By nie pobłądzić w  niczym, pragniemy wiedzieć 
od was, przedstawicieli patriarchów, któremu Kościoło- 
jwi mamy podlegać".15) Z całego sposobu przeprowadze
n ia  tej sprawy widać, że odwoływanie się do soboru 
było ze strony Borysa tylko demonstracją religijną, bo 
politycznie spraw a była przesądzona. W prawdzie mi
m o dramatycznych protestów ze strony legatów papiesi- 
kich, legaci patriarchów wschodnich przyznali Bułga
rię patriarsze bizantyjskiem uł6) — jednakże Borys był 
zdecydowany pogodzić się z Bizantyjczykanai niezależ
nie od uchwał soboru. Zmuszało go do tego wystąpienie 
zbuntowanego syna, Włodzimierza, pragnącego zapro
wadzić pogaństwo przy pomocy... Bizancjum. Był to 
efekt zręcznej, doświadczonej dyplomacji bizantyjskiej. 
Chcąc wytrącić Grekom pretekst w trącania się w  we
wnętrzne sprawy Bułgarii, Borys zerwał z Germanami 
i  Rzymem, by się pogodzić z Carogrodem.
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Już w  870 r. Borys wyprosił ze swego państw a mi
sjonarzy łacińskich, ma których miejsce przyszło du
chowieństwo greckie, prowadzone przez wielu bisku
pów z metropolitą Józefem n a  czele.17). Pracujący w 
Bułgarii łaciński biskup Grimoald z Bomorzo został 
przez papieża ukarany za to, że wyjechał Bułgarii bez 
jego odwołania, czyli. Hardiam II nie uznał decyzji so
boru z 870 r. Patriarcha rzymski posunął się naw et do 
itego, że wszystkich misjonarzy greckich z Bułgarii 
ogłosił laikami, bo, jego zdaniem, ich święcenia, jako że 
■udzielone przez potępionego Focjusza, są niew ażne.18).

Następny papież Jam VIII (872 — 882) też nie zre
zygnował z  Bułgarii. Pisał w  tej sprawie trzy razy do 
protegowanego przez Rzym patriarchy bizantyjskiego, 
Jgnącego, a  także do Bułgarów. Na uwagę zasługują 
zwłaszcza jego lisity z  kwietnia 879 r. W liście do św. 
Ignacego żąda wycofania misjonarzy greckich z Buł
garii w  ciągu dni 30, a  jeżeli nie posłucha, będzie wy
łączony od Komunii św., a  w  razie dalszego oporu zde
gradowany. 19). W liście do Borysa zapewnia^ że w iara 
prawdziwa jest tylko w  Rzymie, duchowieństwu grec
kiemu grozi ekskomuniką i nęci je  nadaniem biskupstw 
,w Kościele bizantyjskim .20).

Nie wiadómo jakby się potoczyły dalsze losy tej 
walki Rzymu z Bizancjum o  Bułgarię, gdyby pobożny 
i święty patriarcha Ignacy n ie  był zakończył długiego 
żywota (październik 877 r.) i n ie zrobił miejsca wygna
nemu przed dziesięciu laty uczonemu Focjuszowi. 
Wprawdzie ten ostatni został ongiś przez Rzym potę
piony i skargę jego uznano za nieważną; ale obecnie 
papież Jan  VIII gotów Focjuszowi wszystko „wybaczyć"
i uznać ważność jego skargi o ile nowy patriarcha nie 
będzie wykonywał jurysdykcji nad B ułgarią.2l).

UGODA RZYMSKO-BIZANTYJSKA

Dla załatwienia tych spraw  Focjusz zwołał sobór 
(879 — 890) w Konstantynopolu, na. którym legaci rzym
scy anulowali poprzednie sobory skierowane przeciw 
Focjuszowi22) a  tuż po soborze doszło do ważnej na- 
rady między Bizancjum, a  Rzymem w  sprawie Bułga
rii. Mianowicie postanowiono, że duchowieństwo grec
kie pozostanie wprawdzie nadial w  tym  kraju, lecz bę- 
dlzie słuchało rozkazów z  Rzymu, a  nie z Bizancjum. 
Innymi słowy Kościół bułgarski skreślono z oficjalnego 
katalogu diecezji należących do Carogrodu, a  wpisano 
do wykazu diecezji (metropolii) rzymskich. Taki układ 
inie szkodził interesom bizantyjskim, bo ziemie buł
garskie nadal miały być pod wyłącznym wpływem Ca- 
rogrodu, a  tylko metropolita bułgarski miał się zwracać 
po paliusz do Rzymu zamiast do Biziancjum.23). Tacy 
.uczeni jak: J. G ay 24) oraiz F. Dvomdk, stwierdzają, że 
istotnie od czasu soboru focjańskiego 880 r. nie ma Buł
garii w  urzędowym katalogu bizantyjskich Kościołów.

Jednakże mimo zabiegów Rzymu układ ten nie 
,wszedł nigdy w  życie — nie z winy Bizamtyjczyków. 
Już w  880 r., Jan VIII wysłał do Borysa specjalnego 
posła w  osobie chorwackiego biskupa z Nim, Teodo- 
izjusza, któremu nawet udało się nakłonić chana do zło
żenia obietnicy, że wyśle poselstwo do Rzymu, lecz nie 
było nikogo, kto by ostrożnego władcę zmusił do wy
konania obietnicy. Papież próbował jeszcze dw a razy, 
ale bezskutecznie.26).

ZAŁOŻENIE KOŚCIOŁA NARODOWEGO

Gdzież przyczyna tej głuchoty na  wołanie Rzymu? 
Oto w  wyraźnych już planach stworzenia własnego nie
należnego patriarchatu. Przez swą odmowę poddania 
swego kraju pod jurysdykcję Rzymu, Borys położył 
ostatecznie pierwszy fundament pod Narodowy Kościół 
.bułgarski.

W realizacji tych planów pomagały mu sprzyjające 
okoliczności dwojakiego rodzaju. Najpierw sama umo
w a bizantyjsko-rzymska. Focjusz skreślił Kościół buł
garski ze swego wykazu, a Jan XIII nie zdołał go je
szcze na  dobre wpisać. Gwałtowna śmierć tego papie
ża (grudzień 882 r.) przerwała ciągłość polityki wschod
niej Rzymu. Jego następcy nie będą już myśleć o Buł
garii, gdy chwiać się będzie ich rzymski tron. Nawet 
Formozius,, choć tak uczuciowo kiedyś związany z Bo
rysem i Bułgarią, gdy zostanie papieżem (891—896), nie 
będzie się troszczył o kraj, który za jego pontyfikatu 
stawał się gwałtownie mocarstwem światowym.

Drugą okolicznością sprzyjającą Borysowi była likwi
dacja Kościoła Narodowego na Morawach w  885 r. 
przez Niemców i papieża Stefana V (884—891)27). Ucz
niowie. Metodego w  większości schronili się pod opiekę 
Borysa i  doznali tak  serdecznego przyjęcia, że Bułgaria 
stała się wkrótce dla Metodiamów ziemią obiecaną. Za
stosowanie obrządku słowiańskiego stało sdę tu  pow
szechne już przed 896 r. 28). Ażeby bułgarskiemu ducho
wieństwu — przywykłemu do liturgii bizantyjskiej — 
zaoszczędzić gwałtownego przeskoku na  obrządek me- 
todiańsiki, Borys zalecił uczniom Metodego, zwłaszcza 
Klemensowi, przetłumaczenie na język słowiański ry
tuału i  mszału bizantyjskiego i napisanie tego tłuma
czenia alfabetem zwanym cyrylicą, który zdaniem nie
których uczonych29) został wynaleziony przez św. Cy
ry la wcześniej niż głagolica stosowana na Morawach.

Należy stwierdzić, że już w  880 r. Bułgaria posiadała 
znaczną ilość własnego — słowiańskiego duchowień- 
sitwBi, które przed przybyciem Metodianów nabożeń
stw a odprawiało po grecku. List pap. Jana VIII <ło 
Borysa z 878 r. wymienia Słowianina, Sergiusza, wy
znaczonego n a  biskupa B elgradus0), a  Focjusz pisząc 
,do Arseniusza31), mówi o wielu młodych Bułgarach, 
którzy wstąpili do klasztoru i  kształcą się w  Bizancjum.

W 894 r. wybuchła dwadzieścia cztery lata trw ająca 
.wojna między Bizancjum, a  Bułgarią, zakończona zwy
cięstwem tej ostatniej. Zwycięzcą został syn Borysai, 
Szymon, który dla podkreślenia niezależności i potęgi 
Bułgarii ogłosił się (918 r.) cesarzem. Koronę, cesarską 
włożył mu na  głowę własny, bułgarski patriarcha. Jak 
utrzym uje George Every, sam fakt powstania autoke
falicznego patriarchatu w  Bułgarii otoczony jest tajem 
nicą, lecz wiadomo na pewno, że patriarchat ten otrzy
m ał oficjalne uznanie od Kościoła bizantyjskiego w 
927 r . 32).

i W ten sposób Bułgarzy osiągnęli cel długoletnich wy
siłków: niezależny, w  pełni Narodowy Kościół, który — 
mimo dwóch groźnych i długich okupacji: bizantyjskiej
ii tureckiej — zdołali utrzymać do dnia dzisiejszego.

*) L is t  -do S a lo m o n a , b p a  K o n s ta n c j i ,  M o n u m e n ta  G e rm a -  
n la e  H iś to r ic a ,  B e ro l ln i  1898, E p is to la e  t .  V I, s . 293.

3) M ig n ę  P .G . t .  102 k o l ,  628 — 696. 
s) M .G .H . S c r ip to re s  t .  1. s. 379 1 474.
4) M ik o ła j I ,  R e s p o n s a  a d  B u łg a ro ru m  c o n s u l ta ,  M ignę, 

P .L . 119 k o l.  978—1016.
')  F r .  D v o m ik ,  T h e  P h o ł ia n  S o h lsm , H is to ry a n d  L e g e n d , 

C a m b r id g e  1948, s .  118.
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«) T a m ż e  s . 119.
») M ig n ę  P .G . 102, k o l.  724 — 732.
«. W y d . c y t .  s. 122.
s) p o r .  H e fe le -L e c le rą .  H is to ire  d e s  c a n c lle s ,  P a r te  1911, 

t .  IV  cz. 1, s . 4,44 n .
10) T a m ż e  s . 448.
» ) M ig n ę  P .L . 119, k o l.  1152—61.
U) w y d .  c y t .  s . 124.
13 )M ig n ę  P .G . 126 k o l .  676.
«) M ig n ę  P .L . 128 koL  1391—6.
“ ) T a m ż e .
15> H e fe le -L e c le rą  w y d . c y t.  t .  IV , cz. 1, s .  836 n .
” ) M ig n ę  P .L . 122, k o l.  1310 o ra z  P .G . 109, k o l.  357.
1B) H e fe le -L e c le rą  w y d . c y t.  8. 550.
») M ig n ę  P .L . 126— k o l.  763.

M) T a m ie  t. 121, k o l. 75fl.
«) T a m ż e  t .  126, k o l.  853.
° )  H e fe le -L e c le rą  w y d . c y t.  s . 599.
* ) P o r .  M .G .H . E p . V II, s s .  185, 186, 173.
M) J .  G a y , I ta l ie  M e r id o n a le ,  e t  1‘E m p ire  B y z a n t tn  P a r is  

1904 s . 124.
* ) F . D v o m ik  w y d . c y t.  s . 210. M ig n ę  P .L . 126, k o l .  919, 

938.
») M ig n ę  P .L . k o l .  919, 936.
» ) M ig n ę  P .L . 129 k o l .  801—4.
“ ) G e o rg e  E v e ry , T h e  B y z a n t in e  P a t r i a r c h a te  451—1204. L o n 

d o n  1947, r .  s. 135.
“ ) T a m ż e  s . 137 — p o w o łu ję  s ię  n a  p ro f .  S . R u n c im a n a  1 E. 

M in n sa .
» ) M .G .H . E p . V H , s . 60.
s>) M ig n ę  P .G . 102 k o l .  904 n .  S a n n o  F . D v o m iik  w y d . c y t. 

s . 214.
ai) G . E v e ry  w y d . c y t.  s .  142.

MGR MAŁGORZATA NARBUTT

N O R W I D - P O E T A  
I MYŚLICIEL NIEZNANY

„ B r o ń  le p ie ]  S y k s ta ,  K le m e n sa , P iu s a ,
C z ło w ie k a , m ó w ię  w  p a p ie ż a  o so b ie ,
L e c z  n ie  b r o ń  w ła d z y , c o  J e s t  o d  C h ry s tu s a  
N a jw s z e c h m o c n le js z ą  p o tę g ą  n a  g lo b ie !
B o  cóż t y  je s t e ś  a lb o  c z y m ż e  o n a  
W sz e ch m o cn o ś ć  w ła d z y , g d y  t a k a  o b ro n a ? .. .
S tą d  u c z ą  d z ie je  w ie k ó w  d z ie w ię tn a s tu ,
Z e  z  ty c h ,  c o  w ła d z y  p a p ie s k ie j  b ro n i l i ,
W ą tp ię , c z y  w ie rn y m  b y ł  c h o ć  je d e n  n a  s tu .
A  d z iś? ... D ziś  — m o ż e  ju ż  s ię  n a w ró c i l i ! . . ."

C. N o rw id

Nie nawrócili się jeszcze. I dziś twierdzą wpraw
dzie, że „bramy piekielne nie zwyciężą go“, ale w 
praktyce codziennej bronią swojej pozycji m aterial
nej, wpływów i władzy. Nie tylko bronią atakują 
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób ośmielają się 
sprzeciwiać nie prawom boskim, ale encyklikom pa
pieskim, nie Chrystusowi lecz papiestwu, nie Ewan
gelii, lecz hierarchii Kościoła.

Ten wielki poeta i myśliciel religijny, Cyprian 
Norwid, dostrzegł to już przed stu laty, że hierarchia 
Kościoła rzymskiego broniąc interesów własnych za
słania się Chrystusem i prawem Boskim. Jest rzeczą 
charakterystyczną, że Norwid, głęboko wierzący, któ
rego cała twórczość nasycona jest treścią religijną 
i motywami ewangelicznymi nie znalazł specjalnego 
uznania u przedstawicieli Kościoła rzymskiego.

Nie widać również zainteresowania Norwidem ze 
strony prawowiernych historyków literatury.

Po raz pierwszy chyba pismo katolickie, jakim  jest 
„Znak“, zajęło się w ubiegłym roku bliżej twórczo
ścią Norwida i ogłosiło jego korespondencję z niektó
rymi księżmi emigrantami.

A mówić o poezji Norwida jest zadaniem równie 
wdzięcznym, jak trudnym ; wdzięcznym — bo stanowi 
ona głęboką kopalnię bogactw, których wydobywa
nie sprawia dużą satysfakcję i przynosi niemały po
żytek, trudnym  — ponieważ poezja ta, w istocie swej 
intelektualna, na pierwszy rzut oka sprawia wraże
nie niezrozumiałej, dziwacznej, hieroglificzmej jak 
gdyby i dlatego wielu ludzi zniechęca, a nawet, moż
na powiedzieć, odstrasza. Niemniej mówić o niej w ar
to, i nie dość na tym — warto ją  popularyzować, nie 
ulega bowiem wątpliwości, że korzyści, jakie można 
odnieść w obcowaniu z tą  poezją, wielokrotnie mogą 
wynagrodzić trud  zżycia się z nią, wniknięcia w jej

głębię i oswojenia się z jej stylem. Poezja Norwida 
to wielkie zjawisko w historii naszej literatury. Wy
rosła ona w cieniu wspaniałych arcydzieł poetów, 
których naród uznał za swych wieszczów, w atmo
sferze sprzyjającej raczej epigonizmowi, bez tych 
podniet, jakie daje uznanie i sława, a mimo to jest 
tak  zuchwale odrębna, samodzielna, oryginalna, głę
boka. Jest wielka i nawet nie trzeba się dziwić, że 
u współczesnych nie znalazła zrozumienia, gdyż jej 
wielkość nie wynika z tego, co podówczas mogło zy
skać poklask — zauważmy to, że Norwid tak  daleko 
przecież wybiegł w przyszłość i tak bardzo wyprze
dził rozwój poetyckiej kultury Polaków. Nie tylko 
zresztą Polaków.

Pod niektórymi względami był on również prekur
sorem w stosunku do osiągnięć i zdobyczy poetyckich 
w krajach Zachodniej Europy, powszechnie uważa
nych za przodujące w dziedzinie tradycji kultural
nych. Jego silna indywidualność nie pozwoliła mu za
domowić się w świecie stworzonym przez innych, ka
zała mu stworzyć własny świat. I stworzył go. I był 
w nim niepodległy.

Koleje losu poezji Norwida dowodzą niezbicie, że 
prawdziwa sztuka zawsze zajmie należne jej miejsce, 
jeżeli tylko ocaleje i doczeka czasu, w którym ludzie 
będą zdolni sprawiedliwie ją  ocenić. Iluż to wiel
kich artystów, za życia lekceważonych, zmartwych
wstało po śmierci w  blasku swoich dzieł! Ilu poetów, 
dziś powszechnie czczonych, znosiło za życia wzgardę 
i cierpiało nędzę! Takim poetą był Norwid. Życie nie 
szczędziło mu gorzkich doświadczeń. Nikt go nie ro
zumiał, mało kto potrafił go ocenić. Tworzył dzieła, 
które dziś stanowią jedno z największych bogactw 
naszej literatury, pozostawiony samemu sobie, bory
kając się z ciężkimi warunkami, często znosząc nie
dostatek, czasem skrajną nędzę. Nie zaznał tego, co 
pospolicie nazywa się osobistym szczęściem. Kochał 
się bez wzajemności, nie miał oddanych i wiernych 
przyjaciół, ostatnie lata życia spędził w przytułku 
dla starców. Ale nie załamywał się — szedł swoją 
drogą wytrwale, do końca tworzył i właśnie u schył
ku swoich dni osiągnął wyżyny myśli i artyzmu.

Przez długi czas poezja Norwida była zupełnie nie
znana. Odkrył ją  dopiero w  początkach naszego stu
lecia jeden z głównych działaczy ruchu literackiego, 
tak  zwanej „Młodej Polski", Zenon Przesmycki, bar
dziej wtedy znany pod pseudonimem „Miriam". Ale
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to odkrycie, chociaż jego wagi nie można umniej
szać, nie pociągnęło za sobą szerokiej popularyzacji 
poezji Norwida — stała się ona własnością wąskiego 
kręgu ludzi, przeważnie poetów i artystów, których 
od razu urzekła jej oryginalna uroda i głębia. Poza 
nimi prawie nikt do niej nie sięgał. I dziś, chociaż 
niektóre utwory Norwida od szeregu lat uwzględnia
ne są nawet w programach szkolnych, nadal pozo
staje on poetą nieznanym. Prawda, że uczeni zainte
resowali się jego postacią i poświęcili mu sporo uwa
gi, że w historii naszej literatury zajął on poczesne, 
należne mu miejsce, że nikt ze znawców nie odmówi 
mu dziś wysokiej poetyckiej rangi — wszystko to 
prawda, ale tego mało, by można było mówić o po
śmiertnym triumfie poety, a przynajmniej o triumfie 
zupełnym. Bo taki trium f oznacza przede wszystkim, 
że poeta jest powszechnie i chętnie czytany, czego 
w wypadku Norwida stwierdzić niestety nie można. 
Ciągle jeszcze krąg miłośników jego poezji jest bar
dzo ograniczony. Ciągle jeszcze wszelka wiedza o nim 
pozostaje udziałem garstki specjalistów. Zapytany
0 największych polskich poetów, każdy jako tako 
wykształcony człowiek bez chwili namysłu wymieni 
Mickiewicza, Słowackiego, czasem na dodatek Kocha
nowskiego, Krasickiego, czy nawet Asnyka, ale na
zwisko Norwida raczej rzadko się usłyszy. Starsze po
kolenie o wiele lepiej zna Syrokomlę i Pola, a młod
sze Gałczyńskiego i Tuwima, niż tego mocarza myśli
1 poezji, którego z pełnym prawem można postawić 
obok największych naszych mistrzów. Jednakże stop
niowo ten niewłaściwy stan rzeczy ulega zmianie na 
lepsze. Norwid ma gorących wielbicieli, którzy nie 
szczędzą starań, by wydobyć z niepamięci cały jego 
zachowany dorobek i uczynić go własnością szerokich 
rzesz czytelników. A skoro już o nich mowa, warto 
tu wspomnieć chociaż o dwóch szczególnie zasłużo
nych popularyzatorach poezji Norwida, jakimi są: 
wybitny poeta współczesny, Mieczysław Jastrun oraz 
niestrudzony poszukiwacz i inwentaryzator rozpro
szonych utworów Norwida, wydawca „Okruchów nor
widowskich", Juliusz Wiktor Gomulicki. Oni właśnie 
w dużym stopniu przyczynili się do rozjaśnienia mro
ku, otaczającego twórczość tego wielkiego poety.

Kiedy zastanawiamy się nad poezją Cypriana Nor
wida, zdumiewa nas jej ładunek intelektualny. Nie 
dlatego, żeby ten ładunek był bezwarunkowo nie do 
udźwignięcia i nawet nie dlatego, żeby jego ciężar 
przewyższał w naszym odczuciu nośność poetyckich 
form, ale z tej prostej przvczynv, że nie jesteśmy 
przyzwyczajeni do takiego zagęszczenia myśli w 
utworach pisanych mową wiązaną. Wprawdzie, jak 
to słusznie zauważył wspomniany już Mieczysław 
Jastrun, i wcześniejsi polscy poeci, poczynając od Ko
chanowskiego, zdradzali czasem nawet duże skłon
ności intelektualne, niemniej twórczość Norwida po
zostaje pod tym względem zjawiskiem wyjątkowym. 
Z pominięciem pewnej liczby utworów młodzieżo
wych we wszystkim, co napisał, jest oh jednocześnie 
artystą i myślicielem. Dodajmy, że myślicielem, któ
rego widnokrąg imponuje swoją rozległością. W mniej 
luo bardziej wyraźnych zarysach znaleźć można u 
Norwida najrozmaitsze koncepcje filozoficzne, histo
riozoficzne, estetyczne i moralne, oczywiście, ujęte 
w kształt artystyczny i pozbawione, rzecz jasna, nau
kowej metodyczności, ale ciekawe, wynikające z głę
bokich przemyśleń, oryginalne, śmiałe, nieoczekiwa
ne. On właśnie jest autorem kapitalnej definicji pięk
na, która mówi, że piękno jest kształtem miłości, 
w jego głowie rodziły się prekursorskie myśli na te
mat roli sztuki ludowej i artystycznego rzemiosła, 
spod jego pióra wyszły takie niezwykłe formuły jak 
na przykład ta: „Ideał sięgnął bruku" i takie zaska
kujące interpretacje jak w pięknym wierszu „Krzyż 
i dziecko".

Poetą europejskim nazwał Norwida Juliusz Wiktor 
Gomulicki w swoim interesującym artykule, opubli
kowanym rok temu na łamach „Nowej Kultury" 
z okazji 75 rocznicy śmierci poety. Określenie to jest 
wyjątkowo trudne. I nie tylko ze względu na zakres 
i charakter spraw, jakie w poezji Norwida znalazły

wyraz lub odbicie. Trafność tego określenia dotyczy 
również generalnego stanowiska poety, tiy i on wolny 
od wszenuego partykularyzmu i aaleki od narodo
wej megalomanii, cnociazoy w najoardziej wysubli
mowanej tormie, na życie i sprawy cziowieKa patrzył 
niezwy&ie szer0K0, a  wszystko co zwracało jego uwa
gę, najcnętmej ujmował w ogólnoludzkiej sKaii. Czuł 
się w aoDrym znaczeniu obywatelem świata i jako 
taKi wypowiadał się w swojej twórczości. Byłoby 
jednak wielKą niesprawiedliwością, gaybysmy pomó
wili go o brak patriotyzmu. Tego roazaju zarzut 
rychło okazałby się pozbawionym podstaw. Wystar
czy bowiem przytoczyć parę tylko iragmentów z ta 
kich wierszy jaK „Moja ojczyzna", „Fortepian Chopi
na", „JęzyK ojczysty" czy „Improwizacja na zapytanie
0 wieści z Warszawy", ograniczając się już do naj
bardziej znanych, żeby wszelKie wątpliwości co do te
go znikły. Patriotyzm Norwida nie był oczywiście tak 
płomienny, jak Mickiewicza i Słowackiego, którzy 
pod tym względem wznieśli się na niebosiężne szczyty
1 w niepowtarzalny sposób wyrazili męczeństwo du
cha narodu, ale z pewnością był nowocześniejszy 
i, chociaż może to wyglądać na bluźnierstwo, trze
źwiejszy. Norwid nie miai w sobie nic z proroKa, nic 
z tego, co w opinii ówczesnych i późniejszych poko
leń mogło zyskać poecie zaszczytne miano narodowe
go wieszcza, nie rozpamiętywał klęsk, nie rozdrapy
wał ran, me był szermierzem idei zbrojnej waiKi
0 wolność, nie nazywał Polski mesjaszem ludzkości
1 nie rozpalał w sercach patriotycznego ognia. Po
stawę jego cechował głęboki, iiiozoiiczny wprost spo
kój. Obce mu były gwałtowne namiętności i patrio
tyczne urojenia. Odruchom serca, którego przecież 
nie był pozbawiony i które w jego piersi biło wcale 
nie słabiej niż w innych, umiał zawsze dać za prze
wodnika niezależną myśl i dzięki temu osiągnął nie 
tylko duchową pełnię przeżycia, ale także najwłaściw
szy jego wymiar. Z nastrojów wytwarzających kli
m at dla twórczej pracy poety najczęściej towarzyszy
ła mu zaduma. Norwid nie pretendował do roli du
chowego przywódcy narodu, chociaż czuł się z nim 
mocno związany. Wytknął sobie inny cel, być może 
mniej praKtyczny, ale z pewnością nie mniej abmit- 
ny i godziwy — podjął trud rozważań i dociekań, 
ażeby odkrywać i objawiać ludziom prawdy, których 
'trwałość wykracza poza granice epoki. W urzeczywi
stnianiu tego celu nie obyło się bez rozmaitych 
potknięć, jednakże w sumie najpoważniejszą wymo
wę m ają właśnie osiągnięcia. Ich miara, waga i cha
rakter są świadectwem ogromnych możliwości twór
czych poety, ujawnionych bynajmniej nie w pełni. 
Z żalem trzeba uświadomić sobie, że cały niemal do
robek Norwida z ostatnich lat życia zaginął; są po
wody do przypuszczeń, że został zniszczony z inicja
tywy tępej i fanatycznej pracowniczki domu starców 
w Ivry pod Paryżem, gdzie poeta zakończył życie po 
kilku latach pobytu. Któż odgadnie, co kryły w swym 
wnętrzu całe teki zaginionych papierów? Kto zdoła 
określić wielkość straty? Mamy jednak prawo żywić 
przekonanie, że ta  strata jest co najmniej nieodżało
wana, wiadomo bowiem, że linia twórczości Norwida, 
z punktu widzenia intelektualnego i artystycznego 
poziomu, pod koniec jego życia nie spadała w dół, 
a przeciwnie — raczej się wznosiła. Mamy również 
prawo do nikłej zresztą nadziei, że chociaż coś nie
coś z zaginionego dorobku poety jeszcze się odnaj
dzie. Habent sua fata libelli — mówi stare łacińskie 
przysłowie; kto wie, czy w  danym wypadku nie prze
żyjemy jakiejś niespodzianki. Na razie jednak musi
my się zadowolić tym, co jest; chodzi tylko o to, że
by nasze zainteresowanie poezją Norwida rzeczywiście 
usprawiedliwiało tego rodzaju tęsknoty, żeby trzeba 
było raczej powściągnąć je, niż pobudzać. I dlatego 
jeszcze raz warto z naciskiem powiedzieć: Norwid 
to jeden z największych polskich poetów, ze wszech 
m iar zasługujący na pamięć, niekoniecznie pomniko- 
wo-jubileuszową, ale już bezwzględnie żywą, wyrażaną 
w  pierwszym rzędzie przez obcowanie z jego poezją. 
Stworzył on swój własny styl w najszerszym znacze
niu tego słowa, zaszedł daleko w poszukiwaniu ogól
noludzkich prawd, wniósł do ojczystej literatury no
we i nieprzeciętne wartości. Z nieporównanym mi
strzostwem poruszał te struny narodowej lutni, któ
rych przed nim prawie nikt nie tykał. I na tym po
lega jego ogromna zasługa.
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Droga poetycka Norwida mimo całej oryginalności 
nie była zbyt odległa od głównego szlaku historii. Aż 
dziw bierze, kiedy się pomyśli, jak żywo ten, zdawa
łoby się skłócony ze światem, samotnik reagował na 
współczesne wydarzenia, z jaką przenikliwością po
trafił wnikać w istotę aktualnych zagadnień. Norwid 
jako człowiek hołdował raczej poglądom konserwa
tywnym — znana jest na przykład, jego niechęć do 
rewolucji i wyzwoleńczej walki ludu, zademonstro
wana w okresie Wiosny Ludów zbliżeniem do wstecz
nego skrzydła polskiej emigracji — ale jako poeta 
niejednokrotnie występował w duchu jak najbar
dziej postępowym. Jakże chlubne świadectwo wysta
wia mu pod tym względem wspaniała apostrofa „Do 
obywatela Johna Brown", w której chyli czoło przed 
wielkością ducha białego bojownika o wolność Mu
rzynów i wyraża protest przeciw wyrokowi sądu, 
który skazał go na śmierć przez powieszenie. Albo 
potężny i majestatyczny „Bema pamięci żałobny rap
sod", wysławiający bohatera walk powstańczych w 
Polsce i na Węgrzech w  sposób, który wyklucza 
wszelkie wątpliwości co do tego, czy poeta rzeczy
wiście miał dla niego najwyższe uznanie. W gruncie 
rzeczy Norwid na pewno nie był wstecznikiem, cho
ciaż na szereg spraw mógł patrzeć z niepożądaną 
przez radykalnych polityków rezerwą. Nie pragnął 
bynajmniej utrzymania za wszelką cenę dotychczaso
wego układu stosunków, nie bronił, jak Krasiński, 
okopów Świętej Trójcy, nie był rzecznikiem możnych 
tego świata. Rzeczywistość, w której żył, oceniał ra 
czej trzeźwo i nie wahał się poddawać ją  krytyce, 
czyniąc to, trzeba przyznać, niekiedy nawet drapież
nie. Takie wiersze jak „Larwa" czy „Nerwy" dzisiaj 
jeszcze wywołują dreszcz, chociaż mogliśmy już się 
oswoić z przejmującymi obrazami ludzkiej nędzy 
w najrozmaitszej postaci, ponieważ nie brak ich w 
światowej literaturze ostatnich kilkudziesięciu lat. 
Wiersze te ujaw niają dużą wrażliwość Norwida na 
społeczne i moralne zło, jakie niosła ze sobą burżu- 
azyjna cywilizacja. Świadczą one aż nadto wymownie, 
że poeta nie miał nic wspólnego z ideologią środowisk, 
których uprzywilejowane stanowisko w  społeczeń
stwie opierało się na niesprawiedliwości i krzywdzie. 
Przeciwnie — wyraźnie się od niej odgradzał. A do 
rewolucyjnej działalności politycznej angażować się 
nie musiał; zresztą mógł mieć po temu o wiele po
ważniejsze powody. Jego na wskroś religijny świato
pogląd zaważył bez wątpienia na stosunku do ów
czesnych prądów ideowych i do nabrzmiewającej 
problematyki społecznej — z dużą dozą prawdopo
dobieństwa można tu  wyrazić przypuszczenie, że ta  
właśnie okoliczność uniemożliwiała mu przyjęcie re
wolucyjnie bezkompromisowej postawy, utrzymując 
go w granicach gruntownego moralizatorstwa. Co
kolwiek jednak na ten tem at powiemy, nie zmieni to 
zasadniczego faktu, że poezja Norwida na swój spo
sób służyła postępowi ludzkości. Bo ostatecznie poeta 
nie ma obowiązku formułować programy i układać 
manifesty, bacząc przy tym, żeby wszystko w  nich 
było najdoskonalszym wyrazem postępowych dążeń, 
opartych na bezbłędnej analizie sytuacji i realistycz
nej ocenie perspektyw. Wystarczy, jeżeli będzie su
mieniem swoich czasów. A tego Norwidowi odmó
wić nie można. Mimo wszelkich błędów, jakie mu 
ktokolwiek zechce wytknąć, zawsze pozostanie on po
etą pragnącym dobra człowieka i pomagającym mu 
dźwigać się wzwyż. Poetą-humanistą w pełnym tego 
słowa znaczeniu.

Z tego właśnie chrześcijańskiego humanizmu wy
pływa krytyczna ocena papiestwa i jego działalności. 
Jego katolicyzm jest znacznie głębszy i szerszy, jest 
bardziej boski i ludzki i dlatego nie mieści się w 
skostniałych formach Kościoła rzymskiego.

Widząc rozdźwięk między Chrystusowym ideałem, 
a kościelną rzeczywistością w nabrzmiałych bólem 
słowach daje wyraz swojej goryczy i oburzeniu, gdyż 
pisze:

O k a to lic y  sza n o w n i! ...  T a  w a sz a
O C h ry stu so w ą  p o tęg ę  o b a w a  
T o  je s z c z e  r e s z tk i w n ę tr z n o śc i J u d asza ,
C o s ię  p o  ś w ie c ie  r o zw le k ły  ja k  la w a  —
T o P io tr o w e g o  o d ła m ek  p a ła sza ,

C o p r z ed  z a p a rc iem  s ię  z  p o c h e w  d o sta w a !
G d y b y śc ie  w ia r ę , to  ju ż  d aw n o  
W ie d z ie lib y śc ie , ż e  g lo b  je s t  K o ścio łem ,
K tó ry  m a  on ą  b a z y lik ę  s ła w n ą  
P io tr o w ą  — n ib y  o łta r zem  i  s to łem ...
A le  w a m  trzeiba K o śc ió ł w  o łta rz  w c isn ą ć
I z a m k n ą ć  — i  s tra ż  p o s ta w ić  p rzy  g rob ie ,
Ż eb y  z a  p ręd k o  n ie  m ó g ł B ó g  w y b ly sn ą ć ,,,
— C zek ajc ie , w s ta n ie  O n w  c a ło o so b ie !
W sta n ie  O n — i  ju ż  św ita ją  p r o m ie n ie  
P r z e z  r o zsa d za n e  g ro b o w c a  k a m ie n ie
I  ju ż  ch o rą g w i r ą b ek  s ię  w y b ie la  
Z e szp a r ... i  r a n e k  b lis k i Z b a w ic ie la ...

(C. N orw id)

Gdy dziś czytamy tę natchnioną poezję, Norwid 
staje się nam  bliski i zrozumiały.

On wstaje... Świt się różowi i pękają grobowca ka
mienie. Grobowca zniewolonych umysłów, tyranii du
chowej i ciemnoty. Pękają grobowce skostniałych 
średniowiecznych form kościelnych, gdzie litera za
biła ducha, a teologiczny talmudyzm miłość Chrystu
sową i sprawiedliwość.

Budzi się „duch wieczny rewolucjonista" i bez ob
cych pośredników ze Stwórcą się jednoczy. W jed
nym  z wierszy C. Norwid pisze:

D ew o cja  k r z y c z y : „ M ich e let w y c h o d z i z  K o śc io ła 1*
P ra w d a ; d e w o c ja  ty lk o  te g o  n ie  sp o strz eg ła , 
że  z a  k o ś c io łe m  c z ło w ie k  o  ra tu n ek  w o ła ,
Ż e  k o n a  — ż e , a żeb y  k r e w  g o  n ie  u b ieg ła ,
T o  orn at d r z e  s ię  w  p a s y , i  z w ią zu je  ra n y .

A  fa r y z eu sz  m im o  id z ie  za d u m a n y ...

Niewiele się zmieniło od tamtych czasów. Faryzeusz 
ubrany w powłóczyste szaty nadal idzie zadumany 
i obojętny wobec ludzkiego cierpienia. Nie jest skłon
ny podrzeć ornatu, aby ranę opatrzyć. Głosi z ambo
ny wielkie, piękne ideały, lecz przed biedakiem za
myka podwoje biskupiego pałacu, wygodnej plebanii 
i do Opieki Społecznej odsyła.

Kiedy oglądamy Norwida na tle  jego czasów, nie- 
sposób pominąć milczeniem bystrości, z jaką potrafił 
on oceniać zjawiska w dziedzinie sztuki. Najwymow
niejszym tego przykładem jest nieśmiertelny „Forte
pian Chopina", w którym poeta genialnie wprost 
określa istotę wiekopomnego dzieła geniusza polskiej 
muzyki. A zważmy, że ten utwór napisany został 
prawie przed stu laty, w kilkadziesiąt la t po śmier
ci Fryderyka Chopina, i spróbujmy dzisiaj coś do 
niego dodać. Wątpliwe jest, czy mielibyśmy co. Zresz
tą  dotąd nikt tej sztuki nie dokonał. Podobnie Nor
wid, jako jeden z pierwszych pojął i określił wiel
kość Słowackiego, którego twórczość nie ciszyła się 
podówczas uznaniem. Mickiewiczowi, dość chwalone
mu już za życia, poświęcił jedno ze swych „królew
skich milczeń".

Poezję Norwida trzeba umieć czytać. Oczywiście, 
nie znaczy to, że wymaga ona przygotowania w  po
staci odbycia jakiegoś wstępnego kursu. Tak źle nie 
jest; dostęp do niej zagrodzić może jedynie lenistwo 
myśli. Z chwilą, gdy to zostanie przezwyciężone, ca
ły bogaty świat Norwida stoi dla czytelnika otwo
rem. Jego poezja nie pozwala się lekko traktować — 
przed amatorami łatwych wzruszeń zamyka się na 
siedem spustów. Ale przy pewnym wysiłku umysło
wym można zagłębiać się w  nią dowoli. Odwołajmy 
się na zakończenie do opinii wspomnianego już Mie
czysławą Jastruna. Oto co pisze on na ten tem at w 
swoim szkicu pod tytułem „Norwid — poeta niezna
ny". „Poezja Norwida jest trudna nie przez nie dość 
jasne wyrażenie myśli, lecz dlatego, że przyjęcie jej 
wymaga dużego wkładu własnego od czytelnika. Po
ezja ta  nie jest sentymentalna ani żywiołowa. Czy
telnik nasz nie lubi zbytniego wysiłku, woli oskarżyć 
poetę o niezrozumialstwo lub brak piękności. Tym
czasem piękność poezji Norwida jest pięknością 
prawdy doświadczonej. Liczne jego myśli tak są 
wspaniałe, nowe, prawdziwe, że należałoby je cyto
wać i powtarzać wielekroć".
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KS. TEODOR EŁEROWSKI

HISTORIA PARAFII POLSKOKATOLICKIEJ 
W ŁĘKACH DUKIELSKICH

W okolicy Przełęczy Dukielskiej, 
w po w, krośnieńsKim, przy dradze 
ze Żmigrodu do Równego, w pobli
żu Iwonicza-Zdroju i Dukli znajdu
je się otoczona górami i lasami wio
ska pod nazwą: ŁęKi Dukielskie. Mie
szkańcy tej w i o s k i  posiadają gospo
darstwa małorolne.

Są to ludzie dobrzy i bardzo zarad
ni, JaiŁO dowód icn zaradności przy
taczam fakt następujący: w Łękach 
Dukielskich nie było odpowiedniego 
lokalu na szkolę. Zorganizowano Ko
mitet Budowy Szkoły i na jednym 
z zebrań zapadła uchwała: „zbierać 
jajka od cnaty do chaty, spieniężyć 
je i tą drogą dojść do budowy szko
ły". Cierpnwie zbierano przez kil
ka lat, aż wreszcie zebrano odpo
wiednią kwotę i pobudowano piękny 
gmach murowany, w  którym mieści 
się szkoła. Obok szkoły znajduje się 
Dom Ludowy, Spółdzielnie PSS o- 
raz Agencja Pocztowa,

Łęki Dukielskie pod względem wy-
- znaniowym należały w całości do pa
rafii rzymskokatolickiej znajdującej 
się w sąsiedniej wiosce w Kobyla- 
nach.

W 1925 r. proboszczem w Kobyla
nach był ks. Wilhelm Żywicki. Jak 
wielu innych księży czasów przed
wojennych, nosił się „górnie i chmur - 
nie“, a na biednych 'parafian patrzył 
z pogardą i nieprzystępną wyniosło
ścią. Parafianie z Łęk Dukielskich 
nie mogli pogodzić się z takim sta
nem rzeczy. Jedni zrażali się i odda
lali od Kościoła, inni radzili i szuka
li drogi wyjścia takiej, która byłaby 
zgodna z zasadami sprawiedliwości 
chrześcijańskiej. Wiemy, że w szu
kaniu nowych dróg życia, wydoby
wają się z duszy ludzkiej ukryte 
skarby. Zapasy te Bóg Wszechmogą
cy złożył w nas i pozwala żywić się 
nimi, gdy inne — dotychczasowe po
żywienie — nie może nas nasycić i 
umocnić.

W czasie omawiania tych spraw, 
na jednym z zebrań gromadzkich ob. 
Szymon Krężałek — syn Antoniego, 
wysunął wniosek zorganizowania pa
rafii Kościoła Narodowego i nadmie
nił, że taki Kościół istnieje w Ame
ryce, Anglii, Holandii, Jugosławii, 
Czechosłowacji, w wielu innych kra
jach i również w Polsce.

Wniosek przyjęto i wybrano dele
gatów: ob. Jana Cyparę i ob. Jana 
Jastrzębskiego — z poleceniem uda
nia się do najbliższej parafii PNKK 
w Bażanówce w celu zasięgnięcia in
formacji. Kiedy już wszystko uzgod
nione, wyszukano dom dawnego Kół
ka Rolni ezego (przedtem była tam 
wfcata, ostatnio wolny budynek na

placu Katarzyny Nawrockiej, jej sy
na Tomasza i  Jana Czajkowskiego). 
Wybrano I Komitet Parafialny: prze
wodniczący — Jan Cypara; zastępca
— Michał Zborowski; sekretarz — 
Jan Jastrzębski; skarbnik — Józef 
Białogłowicz i inni„.

Pierwsze nabożeństwo odprawił w 
dniu 8 września 1925 r. ks. Filarski 
z Bażanówki.

W początkach przebywał w Łękach 
ks. Józef Kwolek, dopiero od 1926 r. 
przybył na stałe ks. Filarski, W tym 
okresie zawitał do Łęk Ks. Biskup 
Franciszek Hodur. Łęczanie dzięko
wali czcigodnemu arcypasterzowi za 
to, że wydobył lud polski z wieko
wej niewoli 1 wpływów rzymskich. 
Ksiądz Biskup Franciszek Hodur wy
głosił naukę i jasno przedstawił treść 
czystej Chrystusowej wiary. Wyjaś
nił zasady chrystianizmu i jego du
cha w pierwotnych czasach apostol
skich, gdy chrześcijanie kochali się 
nawzajem, jak jedna wielka rodzina, 
a Kościół Boży był braterskim zrze
szeniem wzajemnej pomocy, a nie 
narzędziem ucisku i wyzysku. Polska 
utrzymać się może tylko jako wolne 
państwo ludowe, odrodzone duchem 
Chrystusowym. O to walczy Kościół 
Polskokatolicki, Kościół Narodowy. 
W tym samym roku wizytował pa
rafię ks. Biskup Franciszek Bończak
— Ordynariusz Kościoła w Polsce. ,

W 1927 r. był proboszczem ks. Bro
nisław Ciśniewicz, a przewodniczą
cym Komitetu Parafialnego Józef 
Kołacz. Rozpoczęto budowę kościo
ła. a parafia znacznie się ożywiła
i powiększyła.

W dniu 17 lipca 1927 r. pierwszą 
Mszę świętą jako prymicjant odpra
wił ks. Adam Jurgielewicz już w no
wym Kościele, a parafianie się cie
szyli i tak śpiewali: „Na wzgórzu 
wznieślim świątynię, co nam skarb
nicą się stała, z niej moc i wiara 
nam płynie, w niej nadzieja, przysz
łość cała“.

Pierwszy pogrzeb w Łękach ś. t  P. 
Wojciecha Solińskiego, wrył się głę
boko w pamięć najstarszych wyznaw
ców. Cmentarza w Łękach jeszcze nie 
było, więc prowadzono nieboszczyka 
na cmentarz do Kobylan. Ks. Mar
cin Tomaka, nowy proboszcz rzym
skokatolicki w Kobylanach, za zgo
dą Starostwa pozwolił grób wyko
pać pod samym płotem, gdzie chowa
no samobójców. Obawiając się, by 
zmarłego „narodowca" nie pochowa
no na miejscu „poświęconym" w 
dniu pogrzebu oczekiwał konduktu 
pogrzebowego na czele tłumu kobiet, 
chłopów 1 dziatwy szkolnej. Wejście

na cmentarz trzeba było sforsować 
siłą. Wyznawcy rzymskokatoliccy u- 
zbrojeni byli w żelazne widły, pałki
i grabie, wyjąc przeraźliwie. Zacho
dziła obawa, że dojdzie do rozlewu 
krwi. Sam ks. proboszcz stal na cze
le tłumu, krzyczał i groził pięścia
mi, starając się utrudnić dojście do 
grobu. W międzyczasie „narodowcy" 
wykopali szybko inny grób i kon
dukt przesunął się, wtedy jak na roz
kaz posypały się kamienie w stronę 
księży narodowych: ks. Ławnickie- 
go, ks. M. Piechocińskiego i ks. A. 
Filarskiego. Ponieważ „narodowcy" 
usiłowali osłonić swoich kapłanów 
przed rzucanymi kamieniami, zosta
ły uderzone: Zborowska Katarzyna, 
Solińska Maria, Marianna Gonetowa
i Emilia Pasterkiewiczówna. Jeden 
z kamieni rzucony wielką siłą odbił 
się o trumnę. W międzyczasie zjawi
ła się policja, którą ks. Tomaka wzy
wał, „by coś robiła — nas tu jest 
więcej". Wyznawcy Kościoła Naro
dowego nie usłuchali policji, nakazu
jącej pogrzebanie zmarłego pod pło
tem cmentarnym, a na dzikie wrzas
ki odpowiadali pieśnią pobożną. Po 
pogrzebie opuścili cmentarz również 
z pieśnią religijną na ustach.

W 1928 r. proboszcz w Łękach był 
ks. St. Piekarz, następnie ks. St. Kro
kowski. W r. 1929 ks. Jan Perkow
ski przejął parafię jako proboszcz. 
Zakupiono wkrótce kawałek ziemi 
od Katarzyny Nawrockiej na cmen
tarz za zgodą władz. Po dwóch latach 
zarządzenie cofnięto, zakazano cho
wać umarłych i zakupić plac w in
nym miejscu. Nastąpiła nowa fala 
prześladowań, o plac cmentarny pro
wadzono procesy sądowe przez parę 
lat. Wyznawcy nie mogli wchodzić w 
niedzielę do kościoła bez specjalnego 
zaproszenia, a na odprawianie na
bożeństw trzeba było każdorazowo 
uzyskać zezwolenie p. starosty. Ten 
ciężki okres przeżywał w Łękach 
ks. Jan Madziarz. Dopiero w roku 
1930 nowy starosta ob. Rapa zezwo
lił na otwarcie cmentarza.

Ponieważ niektórzy wyznawcy 
polskiego katolicyzmu posiadali gro
by rodzinne w Kobylanach, pragnęli 
tam chować swych zmarłych. W 
związku z tym miał miejsce cieka
wy wypadek. Żył w Łękach starszy 
już człowiek, bardzo popularny, Bła
żej Wierdak — wyznawca Kościoła 
Narodowego, którego chcieli „rzy
mianie" pozyskać i zaprosili go na 
obiad do Kobylan. Za parę dni staru
szek zapadł na zdrowiu, przyjął Sa
krament św. od kapłana narodowego. 
Kiedy zmarł odprowadzono go na 
cmentarz do Kobylan. Kondukt po- 
grzebny prowadzili: ks. Biernacki i
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ks. Brosz. Na cmentarzu oczekiwała 
policja z księdzem rzymskokatolic
kim. Policja zagrodziła drogę na 
cmentarz. Doszło do tego, że ciało zo
stawiono na alejce cmentarnej. Na
stępnego dnia policja sama musiała 
pochować zmarłego. W związku z 
pogrzebem ob. Leonowi Wierdakowi, 
bratu zmarłego, kazano zgłosić się na 
plebanię rzymskokatolicką i do wój
ta. Ob. Leon Wierdak odpowiedział 
komendantowi posterunku, gdy do 
niego przybył: „kancelaria policji 
może być w gminie, w starostwie i 
nawet w sądzie, ale nigdy na pleba
nii".

Akcją prześladowczą objął również 
Kościół rzymski dzieci w  szkole. Nie 
stawiano im stopni z religii, szyka
nowano na każdym kroku i utrudnia
no dostanie się do gimnazjum lub 
na wyższe uczelnie. Ta dyskrymina
cyjna działalność kleru rzymskiego 
powodowała przygnębienie wśród 
wyznawców i utrudniała rozwój pa
rafii. Częste zmiany księży nie wpły
wały dodatnio na stabilizację życia 
parafialnego. Od 1932 r. przewinęli 
się przez Łęki księża: L. Kędra, A. 
Kafel, J. E. Kuszlik i Szymon Guzik. 
Przed wybuchem wojny w 1939 r. 
wizytował parafię Najprzew. Ks. Bi

skup J. Padewski — Jako Ordyna
riusz Kościoła w Polsce, a probosz
czem był ks. Roman Jasiński, który 
w 1940 r. w okresie okupacji hitle
rowskiej, w obawie aresztowania, u- 
ciekł za granicę. W okresie okupacji 
ciężkie chwile przeżywał w Łękach 
ks. Alfons Piec, a w 1946 r. już po 
wyzwoleniu naszej ojczyzny, pierw
szy rozpoczął pracę w Łękach ks. Je
rzy Czerwiński. Przystąpił on do od
budowy zrujnowanego kościoła, lecz 
z powodu słabego zdrowia wkrótce 
opuścił parafię. Przez pewien czas 
odwiedzał parafię ks. Franciszek Ru
miński z Bażanówki i częściowo prze
bywał w Łękach ks. Edward Gajkoś. 
Dalej pracował w parafii ks. Józef 
Garbala, dzięki któremu do obecnej 
chwili istnieje w Łękach Agencja 
Pocztowa. W 1948 r. przejął parafię 
ks. proboszcz Teodor Elerowski i w 
tym czasie wizytował parafię ks. Bi
skup J. Padewski. Z misyjnego fun
duszu kościelnego uzupełniono po
krycie dachu kościelnego, wstawiono 
nowe okna, drzwi kościelne I otyn
kowano wewnątrz świątynię. Za sta
raniem ks. T. Elerowskiego powstał 
w gromadzie Łęki Dukielskie Polski 
Czerwony Krzyż — liczący ponad 
1000 członków, ufundowano sztandar

PCK. Aktu poświęcenia sztandaru 
dokonał Ks. Biskup J. Padewski w 
1949 roku. Prócz tego zorganizowa
no punkt sanitarny PCK pogoto
wia ratunkowego. Z punktu sanitar
nego korzystali nie tylko łęczanie, 
ale i mieszkańcy z pobliskich wiosek. 
Po ks. Elerowskim przebywali jesz
cze w Łękach księża: J. Nowak, Kar
piński, Jeleń, J. Kędzierski i ostatnio 
ks. Roman Marszałek, który całko
wicie ukończył budowę kościoła i 
gospodarczo ustabilizował parafię. 
Ks. R. Marszałek pracuje w Łękach 
najdłużej ze wszystkich powojennych 
księży, ciesząc się sympatią parafian. 
Częste zmiany księży, spowodowane 
trudnymi warunkami materialnymi, 
nie wpływały dodatnio na stabiliza
cję życia parafialnego. Ks. Marsza
łek te zmiany zatrzymał, potrafił wy
trwać mimo trudności i dlatego słusz
nie zasłużył na wdzięczność nie tyl
ko parafian z Łęk Dukielskich, ale 
całego Kościoła. Bo każda parafia 
jest żywą cząstką Kościoła naszego, 
tak jak każdy  Kościół Narodowy wi
nien być żywą cząstką Kościoła Pow
szechnego. Gdy te „cząstki" będą 
zdrowe, dobrze zorganizowane, zdro
wy i organizacyjnie silny będzie ca
ły Kościół.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO 
I POLSKOKATOLICKIEGO

CEL CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KONFERENCJI 
POKOJOWEJ W PRADZE

Prof. Józef Hromadka, członek Komitetu Wy
konawczego Światowej Rady Kościołów, opubli
kował w  lutym br. artykuł, w  którym nakreślił 
cel Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej w 
Pradze. Konferencja odbędzie się w  br. w  dniach 
od 13 do 18 czerwca. Podstawą dla Konferencji 
będzie Ewangelia Jezusa Chrystusa. W oparciu
o wskazania ewangelijne, Konferencja będzie 
usiłowała stworzyć atmosferę pokoju i brater
stwa wśród samych członków Konferencji. Koś
cioły winny być w  pierwszym rzędzie skutecz
nym narzędziem w  walce o życie w pokoju. Nie 
będzie to możliwe, jeśli Kościoły nie zdadzą so
bie sprawy ze swej jedności w  wierze w  Jezusa 
Chrystusa. Jeśli my, pisał prof. Hromadka, wal
czymy o osłabienie nastrojów wojennych w  świe- 
oie, powinniśmy najpierw  osłabić je  we własnym 
środowisku. Jeśli pragniemy podciąć korzenie 
zimnej wojny między narodami, powinniśmy 
wyrwać je najpierw  z serc własnych. Jeśli wzy
wamy narody do pokojowej współpracy, winniś
my najpierw tę współpracę rozpocząć na niwie 
Kościołów. Wysiłki nasze m ają amierzać do praw
dziwego pojednania między ludźmi, stąd i my 
pojednanie to  realizujemy na własnym, religij
nym polu. Dopóki nie pokonamy w  sobie ducha 
nieufności, podejrzliwości, faryzeizmu, pychy,

nienawiści, fanatyzmu religijnego 1 braku tole
rancji, wszelka nasza działalność będzie naj
czystszą hipokryzją.

Dewizą naczelną Konferencji będą słowa: „Po
kój na ziemi". Wysiłki uczestników Konferen
cji będą zmierzały w  tym  kierunku, aby roz
świetlić znajomość wolności i sprawiedliwości, 
dotrzeć do źródeł współczesnego niebezpieczeń
stwa wojny oraz wskazać środki, które doprowa
dzają już nie tylko do rozbrojenia, ale do zaistnie
nia prawdziwej społeczności pokojowej narodów. 
Prócz tego, pisał prof. Hromadka, Konferencja 
zajmie się określeniem swego stosunku do ruchu 
ekumenicznego, a w szczególności do Światowej 
Rady Kościołów.

ISLAM ZAGRAŻA CHRZEŚCIJAŃSTWU 
W AFRYCE

Islam z dnia n a  dzień powiększa zastępy swych 
wyznawców w Afryce. Misjonarze muzułmańscy 
potrafią lepiej dostosować się do warunków spo
łeczno-politycznych Murzynów afrykańskich. Su
rowy monoteizm Islamu znajduje coraz więcej 
zwolenników. Narody Afryki zaczynają identy
fikować chrześcijaństwo z kolonializmem i w ła
dzą białych nad czarnymi. „Chrześcijaństwo jest 
religią białych kolonizatorów" — takie hasła roz
brzmiewają na  kontynencie afrykańskim i znaj
dują coraz życzliwsze przyjęcie.
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BIBLIA ANGIELSKA BESTSELLEREM 
WYDAWNICZYM

W Anglii ukazał się na rynku wydawniczym 
Nowy Testament przetłumaczony na język an
gielski przez specjalistów z 12-tu różnorodnych 
denominacji religijnych. Tłumaczenie St. Testa
mentu będzie ukończone za 6 lat. Nad przekładem 
Nowego Testamentu pracowano przez 13 lat. 
Dnia 14 marca br. ukazał się pierwszy nakład 
w  ilości miliona egzemplarzy i został w krótkim 
czasie rozprzedany. Wydawcy przygotowują dru
gi nakład półmilionowy. Arcybiskup Jorku, d r  
A rtur Michael Ramsey, który j-uż w  czerwcu zo
stanie wprowadzony ha urząd prymasa Anglii, 
oświadczył, że nowe tłumaczenie Biblii przyczyni 
się do lepszego zrozumienia sensu Pisma św. i po
znania potęgi posłannictwa w  Piśmie św. za
wartego. Wśród pochwał napływających zewsząd 
do Komisji specjalistów - tłumaczy, dają się sły
szeć również głosy krytyczne. „Daily Mail“ wy
raził obawę, żeby nowe tłumaczenie nie odsunęło 
w  cień starego z r. 1611, które było jedynym i 
chlubnym dziedzictwem narodu i języka angiel- ' 
skiego. „Daily Worker“, organ komunistów an
gielskich, wyraża ubolewanie z powodu zastąpie
nia piękna prozy XVII-wiecznej stylem zbyt no
woczesnym, zbliżonym do stylu artykułów publi
cystycznych „Timesa“ lub innych dzienników.

PRZECIW KARZE ŚMIERCI

Synod narodowy Kościoła Bpiskopalnego w  Sta
nach Zjednoczonych opublikował pracę, wymie
rzoną przeciw karze śmierci. Publikacja ta  za
wiera argumenty teologiczne i praktyczne, uza
sadniające bezpodstawność kary śmierci i zwraca 
się do wiernych, aby kierowali stale uwagę opi
nii publicznej na tę  ważną sprawę tak, by pod 
presją tejże opinii rząd zmienił odnośne postano
wienia kodeksu karnego. Między innymi argu
mentami wysuwa się następujące, jako najpoważ
niejsze: 1) kara śmierci sprzeciwia się nauce 
Chrystusa; 2) jest zbrodnią przeciw społeczeń
stwu; 3) nie da się pogodzić z sumieniem chrze
ścijańskim jako ak t zemsty; 4) może być skut
kiem pomyłki sędziów i  spotkać człowieka uczci
wego; 5) pozbawia człowieka możności napra
wienia swych błędów i rehabilitacji w  społeczeń
stwie. Na marginesie powyższych dowodów prag
niemy zaznaczyć, że etyka katolicka dopuszcza 
możliwość kary śmierci i ma nie mniej silne ar
gumenty podtrzymujące jej konieczność. Do te
matu tego powrócimy w  niedługim czasie na  ła
mach naszego pisma.

ZATARGI KATOLIKÓW RZYMSKICH 
Z PREZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH

W związku z nieprzyznaniem przez prezydenta 
Kennedy‘ego subwencji państwowych dla szkół 
wyznaniowych rozgorzała w  USA burza prote
stów ze strony hierarchii rzymskokatolickiej. Na

konferencji prasowej w  Waszyngtonie prez. Ken
nedy zwrócił się do przedstawicieli różnych wyz
nań z prośbą, by nie kwestionowali polityki 
szkolnej rządu, która daje wolność wszystkim 
wyznaniom w  prowadzeniu i finansowaniu szkół 
prywatnych. Kontrowersje wynikające z polityki 
wyznaniowej rządu grożą zakłóceniem pokoju, 
co zwłaszcza w  obecnych krytycznych chwilach 
jest jak najmniej pożądane. W odpowiedzi prezy
dentowi, rzecznik Kościoła rzymskiego oświad
czył, że Kościół użyje całego swego wpływu w 
Kongresie, aby zdobyć dla swych szkół potrzeb
ne subwencje. Kościoły protestanckie, w  przeci
wieństwie do rzymskokatolickiego Kościoła przy
znały rację prezydentowi i postanowiły utrzymać 
swe szkoły z własnych funduszów. Wszystkie one 
uważają stanowisko Kennedy'ego za słuszne ze 
względu na rozdział Kościoła od państwa. Pro
testanci przytaczają trzy następujące racje uza
sadniające słuszność przyznania subwencji szkol
nictwu świeckiemu z pominięciem szkół wyzna
niowych: 1) chodzi o to, aby fundusze publiczne 
nie zostały obrócone przez szkoły pryw atne na 
podtrzymywanie dyskryminacji rasowej; 2) po
moc rządu dla szkół prywatnych mogłaby służyć 
jako precedens dla innych instytucji prywatnych, 
które zechciałyby również korzystać z funduszy 
publicznych, co pomniejszyłoby kwoty przezna
czone na nauczanie świeckie; 3) państwo łożąc 
ze Swych funduszów na szkoły prywatne, tym 
samym, wspomagałoby rozwój różnorodnych, kon
kurujących ze sobą systemów nauczania, które 
podważałyby szkolnictwo państwowe.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA FOLSKO- 
KATOLICKIEGO

Dekretem J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Dr. 
Maksymiliana Rodego z dn. 15.XII 1960 r. została 
erygowana parafia w Częstochowie, przy ul. Ki
lińskiego 9, pod wezwaniem Najświętszej Maryi 
Panny, Królowej Apostołów.

Administratorem parafii został ks. Czesław 
Jankowski, dyrektor Zgromadzenia Polskich 
sióstr Franciszkanek.

*

Na mocy dekretu Księdza Biskupa Ordynariu
sza, wszyscy kapłani Kościoła Polskokatolickie- 
go pracujący w  duszpasterstwie od 1 stycznia 
1961 r. otrzymują pensje w stosunku miesięcz
nym z Kurii Biskupiej;

Proboszczowie i administratorzy zobowiązani 
są prowadzić księgi kasowe, do których mają być 
wpisywane wszystkie dochody parafialne i świad
czenia ze strony wiernych.

*

Dnia 11 lutego 1961 r. o godzinie 8 rano w  Pro- 
katedrze w  Warszawie J. E. Ks. Biskup Ordyna
riusz Dr. Maksymilian Rode udzielił święceń 
niższych i wyższych następującym alumnom:

Brózda Alojzy — tonsurę i dwa święcenia niż
sze. Buszka Heinz-Pawel — tonsurę i dwa świę
cenia niższe. Żolubak Władysław — dwa święce
nia niższe. Rybiński Władysław — subdiakonat
i diakonat. Strzelczyk Antoni — subdiakonat
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Bonczar Kazimierz — subdiakonat i diakonat. 
Bugajski Marian — diakonat. Młynarczyk Hen
ryk — diakonat.

*

Dnia 24 II 1961 r. z rąk J. E. Ks. Biskupa Ordy
nariusza Kościoła Polskokatolickiego w PRL Dr. 
Maksymiliana Rodego święcenia kapłańskie otrzy
mali następujący diakoni: Elerowski Eugeniusz, 
Bonczar Kazimierz, Bugajski Marian, Rybiński 
Władysław, Sobczyk Józef, Szotmiller Jerzy.

*

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz dokonał Instalacji 
kanoników Kapituły Biskupiej Kościoła Polsko
katolickiego:

ks. Kanclerz T. Majewski — kanonik rzeczy
wisty, ks. mgr J. Gabrysz — kanonik rzeczywi
sty, ks. Dziekan Jerzy Osmólskl — kanonik hono
rowy, pan inż. G. Girtler — szamb elan, którzy z 
Jego rąk otrzymali poświęcane misyjnie symbole 
godności kościelnej.

W dn. 23 i 24 lutego 1961 t . w  Kurii Biskupiej 
Kościoła Polskokatolickiego w  PRL w  Warsza
wie przy ul. Wilczej 31 pod przewodnictwem Ks. 
Biskupa Ordynariusza odbyła się sesja zwy
czajna Rady Kościoła, na której powzięto szereg 
poważnych decyzji dotyczących rozwoju Kościo
ła Polskokatolickiego.

■*

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz powołał do ży
cia Fundusz Pomocy Kapłańskiej Kościoła Pol- 
skokatolickiego w  PRL, którego zadaniem jest 
niesienie pomocy kapłanom w wypadkach nie
zdolności do pracy, choroby itp.

Przewodniczącym Funduszu Pomocy Kapłań
skiej został mianowany Ks. Biskup Współpracow
nik Julian Pękala. Członkami Komisji Funduszu

Pomocy Kapłańskiej zostali mianowani: ks. dzie
kan Walerian Kierzkowski, ks. proboszcz Stani
sław Banasiak, ks. adm inistrator Edmund Krzy- 
wański, ks. wikariusz mgr Tadeusz Apczyński.

*

Dekretem z dnia 23 III 1961 r. J. E. Els. Biskup 
Ordynariusz Kościoła Polskokatolickiego w PRL 
Dr Maksymilian Rode na podstawie kan. 125b 
Kodeksu Prawa KPK i pisma Urzędu do 
Spraw Wyznań z dn. 8 III 1961 r. (III. 5a/27/61) 
dokonał administracyjnego podziału Kościoła Pol
skokatolickiego w PRL i erygował: 1) archidiece
zję warszawską i 2) diecezję wrocławską.

Do archidiecezji warszawskiej przynależą koś
cioły i parafie położone na terenie: stołecznego 
miasta Warszawy i województw: warszawskie
go, bydgoskiego, białostockiego, gdańskiego, kra
kowskiego, katowickiego, kieleckiego, lubelskie
go, łódzkiego, olsztyńskiego i rzeszowskiego.

Do diecezji wrocławskiej przynależą kościoły
1 parafie położone na terenie województw: wro
cławskiego, koszalińskiego, opolskiego, poznań
skiego, szczecińskiego i zielonogórskiego.

Siedzibą głowy Kościoła i archidiecezji w ar
szawskiej jest Warszawa, siedzibą zaś biskupa 
wrocławskiego — Wrocław. Kościół katedralny 
archidiecezji warszawskiej nosić będzie odtąd ty
tu ł archikatedry p.w. Chrystusa Arcykapłana i 
męczenników Narodu Polskiego. Kościół p.w. 
św. Marii Magdaleny we Wrocławiu nosić bę
dzie tytuł Katedry p.w. Świętych Cyryla i Me
todego i św. Marii Magdaleny.

*

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz dekretem z dnia 
3 IV 1961 r. na podstawie kan 135g Kodeksu Pra
wa KPK mianował księdza kanonika J. J. Os- 
mólskiego z Wrocławia Wikariuszem General
nym diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokato
lickiego, podnosząc Go równocześnie do godności 
infułata honorowego Kapituły Biskupiej Kościo
ła Polskok a tol ickiego.

I  IV  H

Bischof dr Maksymilian Rode — „t)BER DAS WERK 
DER SCHÓPFUNG“ (II. Teil)

In seinem zweitem Artikel „Uber das Werk der 
Schopfung“ befasst sich Seine Exzellenz Bischof Or- 
dinarius mit sehr schwierigen, dogmatischen Proble- 
men: — 1) Fortdauer des Sains und seine Vemich- 
tung. Der Herrgott hat nicht nur alle Wesen geschaf- 
fen, sondem unterstutzt fortdauem d ihre Existenz. 
Keins der vom Gott geschaffenen Sein besitzt ein in- 
neres Existenzrecht an sich. 2) Die Zusammenarbeit 
des Hergotts und seiner Schopfung. 3) Die Gottliche 
Yorsehung. 4) Das Bose und die Vorsehung zur rich- 
■tigen Losung dieser Glaubensgeheimnisse halfen dem 
Verfasser zwei hauptsachliche der katcholischen Theo- 
logie: Die Heilige Schrift und die Tradition.

Priester Dr A. NAUMCZYK -  „DIE ORGANISCHE 
ENTWICKLUNG DER OFFENBARUNG". (III Teil)

Der Artikel von Priester Naumczyk ist dem \/er- 
haltnis zwischen Christus und Offenbarung gewidmet. 
Jesus Christus brachte der Welt den Neuen Bund.

A L T

Seine Mlslon beruhte vor allem darauf, die Menschen 
schenzu lehren, dass Gott ihr Vater sei und ihnen 
die Natur des Herrottes, durch die Person des Got- 
tessohnes, zu zeigen. Els w ar die Zielsetzung Gottlichen 
Offenbarung des Alten Testaments.

Priester Ludwik Wegner -  „EINFUHRUNG IN DIE 
PROBLEMATIK DES KONZILS VON EFES.“

Auf dem Zweiten Allgemeinen Konzil erschien ais 
wichtigstes theologisches Problem die Frage, auf wel- 
che Weise die Verschmelzung der Gottlichen und 
menschlichen Natur in der Person Jesu Christi erfolgt 
ist. Die christologischen Ausseinandersetzungen offen- 
barten sich im Kampf von zwei Schuien: — 1) der 
s. g. Alexandria—oder Egyptischen Schule, die den 
grossten Nachdruck auf die innere Vereinigung der 
zwei Naturen Christi und 2) der Schule von Antiochia, 
auch „Syrische Schule" genannt, die den doppelten 
Charakter und die Verschiedenheit dieser Naturen 
unterstrich. Die Besprechung dieser Ausseinanderse
tzungen der beiden Schuien ist der Hauptinhait des 
Artikels von Priester Wegner.
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Priester S. Włodarski -  „DIE ANFANGE DER 
NATIONALEN KIRCHE IN BULGARIEN.“

Dle Bulgarien waren ein tiirkischer Stamm, der aus 
Mittelasien nach Europa gekommen ist und Ende des 
VIII. Jahrhunderts das ganze Territorium des heuti- 
gen Rumaniens, ein Teil Serbiens und Mazedoniens 
besetzte. In politischer Hinsicht unterstand dieses 
Territorium  den ostrómischen Kaisem von Byzanz. 
Durch ihre Besetzung bedrohten die Bulgaren unmit- 
telbar die Hauptstadt des Kaiserreiches — Konstanti- 
nopel. Ii kirchlicher Hinsicht waren aber die von den 
Bulgaren besetzten Territorien teilweise Rom unter- 
stellt. Der Verfasser zeigt die Bemiihungen Roms 
seine Jurisdiction den Bulgaren voll aufzuzwingen. Sie 
erlitten aber eine Niederlage. Im IX. Jahrhundert 
entstand in Bulgarien ein autokenhalisches Patriar
chat, Ha® von der byzantinischen Kirche anerkannt 
wurde.

Priest Thedor Elerowski — „DIE GESCHITCHE DER 
PFARREREI DER POLNISCH-KATHOLISCHEN KI
RCHE IN ŁĘKI DUKIELSKIE.

Es ist eine der vielen Erzahlungen, die zeigen unter 
welchen Schwierigkein und in  welchem Kampf, vor 
dem Kriege in Polen die Polnisch-Katholische Kirche 
entstanden ist. Unsre entstanden is t  Unsere Pfarreirel

in  Łęki Dukielskie, Kreds Krosno, Wurde im  Jahre 1925 
errichtet.

Małgorzata Narbutt -  „NORWID -  DER UNBEKAN- 
NTE DICHER UND DENKER“

Die Verfasserin des Artikels iiber Norwid unterzieht 
das literarisch Werk des Dichters einer eingenhender 
Analyse und unterstreicht die Tiefe der religiósen Ge- 
danken, die in seinem Nachlass enthalten sind. Dieser 
grosse Dichter und Fhilosoph konnte schon vor hun- 
dert Jahren einsehen, dass die Hierarchie der Romisch- 
Katholischen Kirche in Verteidigung eigener Interes- 
en sehr oft Christus und das Gottliche Reoht ais Schle- 
ier benutzte.

Priester Dr E. Bałakier — „UM EINE FREIE KIR
CHE IN EINEM FREIEN STAAT.

Der Kampf um  eine freie Kirche in Polen wurde 
schon in XVI. Jahrhundert begonnen. Ein Theortiker, 
der fiir die Nationale Kirche in Polen eine solide, auf 
demokratischen Grundsetzen gesttitzte Organisation 
ausarbeiten versuchte, w ar Andreas Fricius Modrevius 
(Andrzej Frycz Modrzewski). Die Idee der Nationalen 
Kirche in den Schriften von Frycz-Modrzewski, ist Ge- 
genstand dieses Artikels.

C  O  W  V

Bishop Dr M. Rode -  „ON THE ACT OF CREA- 
TION“ (II.)

In his articele on the act of creation disceuss His 
Excedlency, Bishop Ordinarius some difficult domatie 
puestione. 1) Preserving and annihilation of being. 
God had not only created all beings but supports per- 
manently their existence. None of beings created by 
God has the ground for existence for itself. 2 The co- 
operation of God with his creatures. 3) Gods Providen- 
ce. 4) The evil and the Providence. Two sources of 
catholic theology helped the author to  solve these re- 
lious mysteries in the right way.

Rev. Dr A  Naumczyk — „ORGANIC DEVELOPEM- 
ENT OF REVELATION.“

The articele of Rev. Naumczyk discuss the relation 
of Christ to  the Revelation. Jesus Christ brought the 
New Convenant to the earth. His mission was in the 
first place to learn the people. that God is their Fat- 
her and to  show them through the Son of God, how 
is the Father. I t is the end to  whom the Divine Rev- 
leation of the Old Testament was directed.

Rev. Ludwik Wegner -  „THE INTRODUCTION TO 
THE PROBLEMS OF THE EFES-CONCILE.“

After the second General Concile the  chief theolo- 
gical problem was the puestion: — in w hat way was 
the Divine and human naturę in the Person Christ 
united. The christological disputes assunmed the cha- 
racter of fight two schools: — 1 the Alexandrian or 
Egyptian schooL which broughet up the inner fusion 
of these natures in  Crist and 2) Antiochian or Syrian 
school, which brought up the double character and 
difference between these naturs. The discussion bet- 
ween these two schools. is the content of articele of 
Rey. Wegenr.

Rev. S. Włodarski -  .,THE BEGINNING OF NA
TIONAL, CHUROH IN BUŁGARIA."

The Bułgars were a turkish tribe which came from 
Middle-Asia to Europę on the end of VIH. century

E  / II  T  S

and occupied the whole territory of present Rouma- 
nia. a  part of Serbia and Macedonia. Politically this 
territory belonged to the Byantine Empire. The Buł
gars by the occupation of this territory bezame dan- 
gerous to  Constantinopole — the capi-tale of Empire.

Regarding the church-administration the territory 
occupied by Bulgars was partially under the jurisdi
ction of Rome. The author shows the efforts of Rome 
to force upon the Bulgars his fuli jurisdiction. How- 
ever they failed. In Bułgaria an autocephalous patria- 
rch t was1 created; wich was acknowledged by the By- 
zantine Church.

Rev. Teodor Elerowski — „HISTORY OF THE PO- 
LISH-CATHOLIC PARISH IN ŁĘKI DUKIELSKIE.1

It is one of many stories about difficulties and stru- 
ggles by the creation of Polsh-Catholic Church in Po- 
land before the II. World-War. Our parish in Lęki 
Dukielskie in Krosno region, was established in 1925,

Margaret Narbutt -  „NORWID AN UNKNOWN 
POET AND PHILOSOPH.“

The author analyses in her article the literatural 
worsk of Nrowid and underlines the depth of religious 
thought in his poems. This famos poet-philosopher 
was already hundred years ago able to  realise, that 
the hierarchy of the Roman-Catholic Church, defen- 
ding ist self-interests. misued the name of Christ and 
the Divine Laws.

Rew. Dr E. Bałakier -  „FOR A FREE CHURCH IN 
A FREE STATE" (III.)

The struggle for a  Free Church in Poland was ope- 
ned already in XVI. century. The theoretician, who 
tried to work out solide organisation for the National 
Church in Poland on democratic principles, was An
drzej Frycz Modrzewski (Andreas Fricius Modrevius). 
The article contains the idea of the National Church 
by Andrzej Frycz Modrzewski.
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K O Ś C I O Ł O W I  
potrzebni są kapłani

Kościół Polskokatolicki, z pomocą Bożą, zdobywa coraz to nowe 
parafie. Powiększają się stale szeregi kapłanów i rośnie liczba wier
nych. Idea Kościoła polskiego, wolnego, suwerennego znajduje zrozu
mienie i życzliwe przyjęcie w sercach wielu wierzących Polaków. 
Potrzebujemy kapłanów —duszpasterzy do pracy w kraju i za granicą.

DLATEGO:
1) Przyjmujemy w poczet ducho

wnych naszego Kościoła k s ię 
ży — indywidualnie lub z całymi 
parafiami.

2) Przyjmujemy stud entów , a lu 
m n ów  sem in a r ió w  ducho
wnych, którzy przerwali swe 
studia, a mają zamiar je do
kończyć. Po przedłożeniu od
powiednich świadectw skiero
wani będą na właściwy rok 
studiów w Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej lub Wyż
szym Seminarium Duchownym.

3) Kandydaci do stanu duchow
nego mogą już ubiegać się 
o przyjęcie na studia filozoficz

no-teologiczne w Ch. A. T. lub 
w W. S. D. na rok akademicki 
1961/1962.

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:
a) metrykę urodzenia i chrztu
b) świadectwo dojrzałości (matura 

lub inne równorzędne świa
dectwo ukończenia szkoły śred
niej). Od kandydatów do Wyż
szego seminarium Duchownego 
nie wymagamy matury.

c) świadectwo lekarskie o stanie 
zdrowia

d) podanie i życiorys na odpo
wiednim formularzu otrzyma
nym w Wydziale Oświaty RN

e) trzy fotografie.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna jest wyższą uczelnią na prawach 
państwowych, studia trwają cztery lata, abeolwcnci mają prawo ubie
gać się o stopnie naukowe. Studia filozoficzno-teologiczne w W.S.D. 
trwają również cztery lata. W obu wypadkach istnieje możliwość

zamieszkania w internacie.

Zgłoszenia i korespondencję należy kierować na adres: K u ria  B isk u 
p ia  K o śc io ła  P o lsk c k a to lic k ic g o , W arszaw a, u l. W ilcza  31.
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