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„Posłannictwo” W A R S Z A W A

Dr JAN SULOWSKI

PRZEKL EŃSTWO
C Z Y
S U W E R E N N O Ś Ć
P R A C Y

D okładnie 70 lat temu w  1843 r. miał miejsce pewnego ro
dzaju dialog na temat pracy. Z jednej strony na bankiecie Ge
neralnego Stowarzyszenia Studentów słyszymy podniosły pene- 
giryk na cześć pracy, wygłoszony przez bożyszcze młodzieży 
Emila Zolę. Czytamy tam, że praca jest wszystkim dla czło
wieka, i że ona nadaje sens jego życiu.

„Praca —  powiada on —  to jedyne prawo świata, czynnik 
orientujący zorganizowaną materię do nieznanego jej celu. 
Życie nie ma innego sensu, ani racji bytu; 'każdy z nas pojawia 
się, aby dać pewną sumę wysiłku i zniknąć".

Na drugim 'krańcu Europy Lew Tołstoj stwierdza, że pracy 
bynajmniej nie można przypisać tak wielkich zasług, nie wy



130 (2) Dr JAN SULOWSKI

nosi ona bowiem człowieka ponad inne stworzenia, ale raczej 
ściąga go do rzędu mrówki. Nie jest to żadna cnota, ale smutna 
konieczność.

„W  naszym społeczeństwie, źle zorganizowanym —  głosi —  
często występuje pewien czynnik anestezji moralnej działający 
podobnie jak tytoń, wino czy inne środki odurzające, pokrywa
jąc nieład oraz pustkę naszej egzystencji".

W dialogu tym można dostrzec dwie przeciwstawne koncep
cje pracy, 'koncepcje dwóch światów, a przynajmniej dwóch 
epok. Tołstoj, wyznawca ideału przebrzmiałego, przeklina pracę, 
jak to często bywało w  przesłości. Zola przeciwnie, zwiastuje 
nadejście nowych czasów, zapowiada wszechwładztwo pracy.

Kto z nich ma rację? Obaj, jeden, a może żaden?
Rzućmy pobieżnie okiem na rozwój zagadnienia z punktu 

widzenia historii.
Od swojego zarania ludzkość uważała pracę za przekleństwo. 

Świadczyć o tym wydaje się, filozofia, mitologia jak i filozofia. 
Wystawiają one pracy zgodne świadectwo.

F i l o l o g i a .  U Greków w ogóle brak słowa na oznaczenie 
pracy w znaczeniu dzisiejszym. Łacińskie 1 a b o r wskazuje na 
trud, karę i ból. To samo starogermańskie a r b e i t oznacza cier
pienie, utrapienie, niebezpieczeństwo, kłopot, rozpacz, udrękę. 
Niektóre terminologie wskazują na sieroctwo, niewolę, jak rosyj
skie p o d o m  a albo r o b o t a  (od rab =  niewolnik). Skąd 
i nasza robota. Słowianie zresztą dostarczyli jeszcze innego ter
minu. Nazwa ich stała się synonimem niewolnictwa. I tak 
w  angielskim „ s l a v e “ =  niewolnik, a pisane z dużej litery 
Słowianin. W języku francuskim przez długi czas prawo oby- 
telstwa posiadały terminy łacińskie l a b o r  i opus ,  ale z cza
sem wyparł je termin t r i  p a l i u m  czyli narzędzie obciężone 
trzema kamieniami do ujeżdżania koni oarowistych, które cza
sem oznaczało również mary względnie katafalk. Stąd właśnie 
współcziesne t r a v a i 1.

Zatem: niewolnik, więzień, sierota, wyrobnik, narzędzie tor
tur, mary, nieszczęście, rozpacz, cierpienie, utrapienie —  oto-
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cały arsenał pięknie brzmiących słów, które dziś zastąpiliśmy 
krótkim terminem p r a c a .  Skojarzenia niezwykle przyjemne.

M i t o l o g i a  — w całej pełni potwierdza i poszerza te wid
nokręgi. Rzymianie i Grecy nie znają boga pracy, ale znają 
jej udręki w postaci Danadd, Syzyfa, Tamtala. W mitologiach 
tych rozlega się szerokim echem tęsknota za złotym wiekiem, 
który nie ztnał pracy, a za darmo dawał człowiekowi nader 
szczodrze nie tylko to co trzeba, ale nadmiar, podczas gdy dziś 
trzeba ziemi wydzierać mozolnie środki do życia.

F i l o z o f i a  gardzi pracą. Najwyższym dla niej dobrem 
była kontemplacja ( o t i um) ,  a nie negotium. Tak było u Pla
tona, epikurejczyków, pitagorej czyków a zwłaszcza neoplatoń- 
czyków, którzy przekazali ten ideał średniowieczu przez Porfi- 
riusza. Praca oznacza udręczenie ducha, podporządkowanie go 
pragnieniu zysku, niesie ze sobą podporządkowanie jednych 
drugim, a nie pozwala oddawać się niepodzielnie przyjaźni, pie
lęgnuje złośliwą konkurencję, a z ludzi-braci czyni wrogów 
i wilków. Część z nich bowiem musi z 'konieczności poświęcić 
się produkcji, co budzi zawiść dla tych, co uprawiają kontem
plację.

Taka ocena pracy ręcznej, zwanej też służebną, całkowicie 
usprawiedliwiała niewolnictwo, tę plagę i równocześnie hańbę 
starożytności. A  wiemy, że tak było nie tylko u Greków. Hero- 
dot pisze, że u większości „barbarzyńców” „ci co wykonują 
rzemiosło, a nawet ich dzieci, są uważani za ostatnich, podczas 
gdy za najszlachetniejszych uchodzą ci co nie wykonują żadnej 
pracy mechanicznej, a zwłaszcza rycerze" (II, 167).

Wiemy jak było w  państwie Platona, a Arystoteles pisze: 
„Miasto należycie urządzone nie uzna za obywatela rzemieśl
nika. Obywatelstwo też nie przysługuje każdemu wolnemu 
tylko dlatego, że jest wolny. Przynależy ono tym, którzy nie 
muszą pracować, aby żyć. Ci co są zobowiązani pracować choć
by dla jednego człowieka są niewolnikami11 (Polityka III, 3, 2-3).

Ale nawet i w  starożytności dostrzegamy i drugi nurt usto
sunkowania do pracy. Poprzednicy Greków, Egejczycy prawdo
podobnie nie gardzili pracą. Poezja homerycka jej nie potępią;



Ani 'bogowie, ani najwięksi bohaterowie nie wstydzą się jej, 
gdy zajdzie tego potrzeba. Hezjod powiada do swego brata Per- 
sesa wprost: „To wstyd nic nie robić“ . Ten jednak stosunek do
tyczy pracy na roli, 'która pozwala nawiązać kontakt z nieśmier
telnymi i karmić wojnę. Słyszymy nawet głos Peryklesa zapi
sany u Tucydydesa:

„Nikt nie wstydzi się ubóstwa, ani niskiej pozycji społecznej, 
jeśli tylko jest w  stanie być pożytecznym dla miasta. Ci sami 
ludzie mogą oddawać się swoim osobistym interesom jak i spra
wom państwa. Prości rzemieślnicy mogą dowoli przysługiwać 
się sprawom politycznym*' (XXXVII i XL), ale tak było 
w związku z nastaniem demokracji w  Atenach. Herodot jako 
curiosum wspomina, że korytianie nie wstydzili się pracy rze
mieślniczej (II, 187). Widzimy zatem, że w  starożytności pomi
mo generalnego negatywnego stosunku do pracy, uznawano jej 
konieczność i w  niektórych wypadkach usprawiedliwiano.

Stopniowa rehabilitacja pracy dokonuje się w  ciągu wieków. 
Jesteśmy przyzwyczajeni od strony doktrynalnej sądzić, że 
chrześcijaństwo jednoznacznie ustosunkowało się do tej sprawy. 
Wiemy jednak, że historycznie bywało różnie. Zaciążyło na 
tym i owo słynne przekleństwo Genesis „W  pocie czoła będziesz 
pożywał chleba“ i Jezusowe wskazania na lilie polne i ptactwo 
niebieskie ze słynnym „Szukajcie najpierw Królestwa Boże
go.. (Mat. VI, 29—34). Z drugiej wszakże strony niesłychanie 
silniej przemawiał przykład Jezusa „syna cieśli z Nazaretu'4 za
rabiającego toporem i strugiem, fakt, że wszyscy Apostołowie 
żyli z pracy rąk swoich oraz to Pawłowe „Kto nie chce praco
wać niech nie je“ (II Tess. III, 8— 10). Augustyn wprost potę
pia mnichów, którzy myślą, że praca hańbi sługi boże. Bene
dykt wprawdzie chwali pracę, ale nie jako źródło bogactwa, 
lecz jako narzędzie zwalczania namiętności na równi z postem 
i modlitwą. Ten też ideał wprowadzały w  życie klasztory bene
dyktyńskie.

Z tego widać, że chrześcijanie nie przypasywali pracy jako 
takiej szczególnej wartości. W obecnym stanie natury była to 
konieczność, którą należało wykorzystać dla oelów wiecznych.

ią2 (4) Dr JAN SVLOWSKI■ 'J - ------ ------------------  - - --...  -■ - - ■ —
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Rolę decydującą w  tworzeniu nowoczesnego podejścia do 
pracy wywarły czynniki ekonomiczne oraz Reformacja. Juz 
w okresie tzw. „Ciemnych wieków" praca wieśniacza i praca 
na roli, będąca w  starożytności gwarancją wolności powoli zmie
nia swój charakter. Robotnicy rolni stopniowo tracą wolność. 
Społeczeństwo feudalne zaś skazuje ich na potrójną zależność: 
ekonomiczną, socjalną i polityczną, aż wreszcie stają się oni 
zwyczajnymi niewolnikami. Natomiast rzemiosło, dawniej do
mena niewolnictwa wyzwala się, nabiera coraz większej swo
body i znaczenia na równi z  handlem.

Jeśli chodzi o Reformację, to widzi ona w  pracy czynnik za
radczy przeciwko grzesznej naturze, a równocześnie podkreśla 
obowiązek pracy, 00 też (z przyjemnością należy to podkreślić) 
przeszło, jako dziedzictwo na wyznawców protestantyzmu. Lu
ter stwierdza wprost, że życie kontemplacyjne zakonników, jest 
paliatywą egoizmu mnichów. Każdy człowiek, jego zdaniem, 
powinien pilnować swego zawodu w  sposób możliwie najlepszy.

„Wszelka praca —  powiada —  fizyczna, jak i umysłowa speł
niona w  duchu posłuszeństwa względem Boga oraz z miłości 
bliźniego ma taką samą wartość duchową". Wychwala on pokor
ne prace służących i przytacza przykład kowala, który wpraw
dzie ma ciało powalane sadzami i brudem, ale dusza jego roz
tacza przez Bogiem woń prawdziwej cnoty.

Kalwin idzie jeszcze dalej. Pochodząc z biednego środowiska 
miejskiego w Strasburgu zostaje członkiem korporacji kraw
ców. Pracę traktuje jako służbę Bożą. Uważa też, że zapłata 
otrzymana za pracę, a nawet zarobek kupca jest rzeczą spra
wiedliwą.

Wszystko to z czasem wytworzy nowy typ człowieka świa
domie i dobrowolnie czynnego, nieustępliwego w  pracy, którego 
charakter wyostrzy purytanizm. Zacznie wówczas sławić wy
siłek dla samego wysiłku, a potępiać wszelkiego rodzaju roz
rywki, zwłaszcza zaś polowanie i gry.

Humaniści ze względu na swoje sympatie dla antyku patrzyli 
na pracę podobnie jak starożytni. Niektórzy zachowali nawet
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arystokratyczną pogardę pracy, jak np. Erazm z Roterdamu, 
choć są i tacy, oo sławią radość twórczą rzemieślnika —  Leo
nardo da Vinci. Tomasz Morus w  swej Utopii żąda trzech go
dzin pracy przed południem i trzech po południu dla każdego. 
Obok tego wysyła wszystkich obywateli na dwa lata do pracy 
na roli.

U Encyklopedystów słowo praca w znaczeniu dzisiejszym 
zajmuje 6 wierszy, podczas gdy jako „tripalium" 120 wierszy. 
Jezuicki słownik de Trevoux powiada: „Praca to wykonywanie 
trudnego zajęcia wymagającego wprawy“ , ale i w  tym okresie 
widać pewien rozwój naszego pojęcia. Wolter np. stwierdza, że 
praca odsuwa od człowieka potrójne zło: nudę, wady i niedo
statek. Rousseau podkreśla w  Emilu obowiązek pracy (Emil III).

Swoisty wyjątek stanowi masoneria. Martin Saint-Leon w ry
tuale wydanym pod 'koniec X IX  wieku wyraźnie stwierdza, że 
do masonerii nie wolno przyjmować ludzi wykonujących prace 
niskie i wzgardzone, a rzemieślicy mogą co najwyżej zajmować 
stanowiska „braci służących". Wszakże na ogół w  tym właśnie 
czasie dla wielu przyczyn następuje przewartościowanie pracy. 
Nie patrzy się już na nią jako na jedną z wartości, ale jako na 
wartość najwyższą w życiu ludzkim. I trzeba stwierdzić, że 
bynajmniej nie był to stosunek Rewolucji Francuskiej. To samo 
życie i jego warunki tak sprawiły. Dlatego też Aleksander de 
Laborde w  swej książce wydanej w  r. 1818 (De 1’esprit d’asso- 
ciation dans tous les interets de la communaute) napisze: „Pra
ca jest twórcą wszelkich dóbr i wszelkiego bogactwa. Poświę
cić jej należy wszystko, ponieważ zasługuje ona na najwyższą 
cześć; ona jest zasadą wszelakiego dobra i źródłem całego prze
mysłu".

Tu właśnie mamy zewnętrzy, słowny wyraz suwerenności 
pracy. W dwadzieścia lat później ok. r. 1840 wśród mas pracu
jących rozpowszechniać się zaczną takie oto pojęcia:

a) obowiązek pracy
b) prawo do pracy
c) prawo do całkowitego wytworu pracy
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d) prawo do pracy radosnej (Fourier)
e) konieczność organizacji pracy (Saint-Simon)
f) aż wreszcie, że trzeba stworzyć nową sztukę, nową władzę, 

a nawet nową neligię opartą na pracy.
Ta nowa mistyka socjalistów utopijnych usiłuje wykazać, 

że przekleństwo ciążące na pracy nie jest ani wiecznie, ani też 
boskiego pochodzenia. Natomiast krzywda ludzi pracy jest wy
tworem nieładu społecznego.

Podobne myśli znajdziemy u Proudhona i K. Marksa (choć 
na innym polu różnią się oni tak bardzo od siebie). Według 
nich praca przekształca przyrodę, wyróżnia człowieka od niej 
i pozwala mu się w pełni wypowiedzieć. Homo faber dzięki 
pracy stał się homo sapiens. Marks wyraźnie stwierdza, iż praca 
stanowi samą istotę człowieczeństwa „Praca to rzecz dokonu
jąca się pomiędzy człowiekiem a przyrodą; człowiek gra tu rolę 
jednej z sił przyrody w stosunku do niej samej “ (Kapitał I, 
180 n). Człowiek przekształcając przyrodę równocześnie zmie
nia swoją własną naturę oraz rozwija uśpione zdolności. Jeśli 
dodamy do tego cztery prawa alienacji modyfikowane prawem 
dezintegracji to jako wynik uzyskamy ostateczną integrację 
ludzkości właśnie dzięki pracy. Jest to 'konieczność życiowa rodc 
ludzkiego, która musi się dokonać pod groźbą śmierci społecz
nej.

Te i tym podobne idee niesłychanie szybko wrastają w  świa
domość klasy robotniczej chociaż nie w  sposób jednolity. Jedni 
pojmą je jako powszechny obowiązek pracy dla dobra społecz
nego, inni natomiast jako suwerenne prawo ludzi pracy do rzą
dzenia światem. Stąd między innymi hasła takie, jak „kopalnie 
dla górników", albo też żądania prawa kontroli przedsiębiorstw 
przez robotników.

Zagadnienia te niesłychanie skomplikowane i trudnie dopro
wadziły do powstania Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(ILO), którą w Polsce reprezentuje CODKK. Organizacja ta 
stoi na stanowiski, że praca nie jest ani towarem na sprzedanie, 
ani też artykułem handlowym, ale prawem człowieka. Praca
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ma, zdaniem niektórych, doprowadzić do „ożywczego i cudow
nego stanu ducha upodabniającego pracownika do artysty i uczo
nego". Zarysowują się już kontury nowego humanizmu pracy, 
który ponoć ma być znacznie wyższy niż humanizm klasyczny, 
a nawet humanizm chrześcijański. Na wysiłku ludzkim powsta
nie nowa kultura piękniejsza nad wszystkie dotychczas znane.

Właściwie możnaby zakończyć akcentem optymistycznym. 
Ale obserwacja życia współczesnego nasuwa pewne uwagi, 
które zdają się usprawiedliwiać znak zapytania postawiony 
w tytule.

Otóż prymat pracy został zakwestionowany i  to pod wieloma 
względami. Przede wszystkim nowa pedagogika wysuwa hasło 
'kształtowania osobowości człowieka nie przez pracę, ale przez 
swobodne wypowiadanie się i zabawę. Tu twórczość nieskrępo
wana jest stawiana ponad aktywnością narzuconą i produk
tywną.

Ponadto suwerenność pracy nigdzie dotąd nie ziściła spodzie
wanych nadziei. Nigdzie praca nie znajduje lepszych warun
ków ani ochrony niż w państwach socjalistycznych, a właśnie 
tu widzimy z jaką trudnością spotykają się partie rządzące by 
podtrzymać entuzjazm pracy. Osławione bodźce ekonomiczne 
świadczą, że człowiek nie upatruje swego ideału w  pracy, 
a przynajmniej nie widzi go spontanicznie.

Ponadto socjologowie dochodzą coraz wyraźniej do wniosków, 
że stały bezpośredni kontakt z tą samą martwą cząstką obrabia
nej materii bynajmniej nie rozwija osobowości pracownika, ale 
skazuje go na zubożenie i zagubienie się. To właśnie między 
innymi stwierdza Simone Weil. Wszystkim co głoszą nową kul
turę, będącą wytworem takiej pracy, odpowiada ona brutalnie 
nieco „W  pracy ręcznej i w ogóle w  wytwórczości znajduje się 
pewien czynnik serwilizmu, którego nie potrafi zniwelować naj
doskonalsza nawet sprawiedliwość społeczna" (La condition 
ouvriere s. 261). Natomiast Juliusz Guesde mówi wprost do 
syndykalistów: „Mylicie się panowie sądząc, że stworzycie spo
łeczeństwo ludzi wolnych". Każdy pracownik, dyrektor, mecha
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nik czy zwykły robotnik u drzwi tego atelier zostawia swoją 
wolę oraz indywidualność, by stać się niczym więcej jak kół
kiem mechanizmu mniej lub więcej zautomatyzowanym, mniej 
lub więcej ważnym w  tej niezmiernej machinie, która go opa
nowała i nim porusza".

Dlatego też nie dziwimy się, że ludzie pragną nie więcej 
pracy, ale więcej czasu wolnego. Tu właśnie leży powód popu
larności takich bożyszcz, jak sport, gry oraz nowoczesna sztuka 
i technika rozrywkowa. I stąd nasuwa się pytanie, czy rozwija 
się cywilizacja pracy, czy też cywilizacja czasu wolnego? 
A  może ideałem będzie synteza obu czynników?

Kiedy się pracy nie ma, to suwerenność jej wydaje się dla 
człowieka jedynym wyjściem. Kiedy natomiast praca ogarnie 
całego człowieka, to suwerenność jej zmienia się w  tyranię 
i człowiek czuje się w  pełni człowiekiem dopiero w  pracy.

Arystoteles powiedział: „Niewolnictwo jest rzeczą nieunik
nioną przynajmniej do momentu, kiedy to okręty zaczną pływać 
same, albo też gdy same pałeczki poczną grać na lirze". Otóż 
dawno już nastąpiły czasy, kiedy okręty pływają same, a szafy 
samo grające są dostatecznie upowszechnione. Nadchodzi więc 
czas i na to, aby człowiek zdołał harmonijnie pogodzić koniecz
ność i obowiązek pracy z taką dozą swobody, by nie zagubił 
siebie w  pracy. Taki jest ideał przyświecający wszystkim lu
dziom pracy i to jest ideał prawdziwego socjalizmu.

Dr Jan Sulowski
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BARTŁOMIEJ BYTHNER 
WYBITNlf POLSKI EKUMENIK W .  XVII 
I JEGO „BRATERSKIE NAPOM NIENIE"

G dy w Polsce na przełomie w. XVI/XVII, za sprawą Rzymu, 
Zygmunta III Wazy oraz jezuitów, na dobre rozsrożyła się 
kontrreformacja, sytuacja rozbitego obozu reformacyjnego fa
talnie się pogorszyła. Z tego niebezpiecznego dla reformacji pol
skiej stanu rzeczy zdawali sobie sprawę protestanci polscy za
równo świeccy jak i duchowni, ale nie mieli sił, aby powstrzy
mać coraz mocniej nacierającą reakcję katolicką. Aby stawić jej 
czoło, protestanci winni byli zewrzeć swoje szeregi. Na syno
dzie generalnym w  Toruniu 1595 r. zawarta w r. 1570 zgoda 
sandomierska, łącząca luteran, fealwinistów oraz Braci Czeskich, 
została jeszcze raz potwierdzona i właściwie później nigdy nie 
odwołana, jednak utraciła swoją moc i znaczenie w polskim 
obozie reformacji. Do tych wielu protestantów polskich, którzy 
boleli nad słobością polskiego obozu reformacji i szukali wyjś
cia z jego ciężkiej sytuacji, należał Bartłomiej Bythner, autor 
dzieła „Exhortatio Fratema ed Modesta“ („Braterskie i skrom
ne napomnienie"). Dzieło to zajmuje poważną pozycję w litera
turze ekumenicznej w. XVII. Genetycznie i treściowo jest ono 
związane z dążeniami unijnymi Jana Łaskiego, ze Zgodą san
domierską oraz z Listami protestantów polskich z sejmu War
szewskiego 1578 r. nawołującymi protestantów niemieckiech do 
zgody i jedności. Na książkę Bythnera, która na Zachodzie na
brała dużego rozgłosu, a po roku 1722 poszła w  zapomnienie, 
zwróciła uwagę protestancka nauka historyczna, a dr. A. Star
kę poświęcił temu dziełu całą rozprawę.
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O autorze „Napomnienia" nie wiele wiemy. Urodził się ok. 
1559 r. Był proboszczem reformowanym w  Głębowicach (woj. 
krakowskie), po 1624 r. w  Malicach (tu +  28.111 1629) i senio
rem dystryktu oświęcimsko-zatorakiego, później sandomierskie
go.

Z pochodzenia był Ślązakiem, wyraźnie przyznawał się do, 
polskości, pisał bowiem: „Nos Poloni, „dulcissima patria nostra, 
nostrum genus itp.

Nie wiemy, gdzie się uczył, na podstawie zachowanych dzieł 
można stwierdzić, że Bythner otrzymał staranne wykształcenie, 
był duszpasterzem bardzo oczytanym, znał dzieła pisarzy sta
rożytnych, średniowiecznych, humanistów i teologów XVI wie
ku. Zwłaszcza dobrze orientował się w pismach Lutra, Melan- 
chtona i Kalwina, trzeźwo oceniał ich poglądy, wypowiedział m. 
in. śmiałe zdanie, że nie mogą oni rościć sobie pretensji do nie- 
omylości. Bythner dobrze orientował się w  historii Kościoła, 
przede wszystkim w  historii reformacji, a jako teolog gruntow
nie znał Pismo Święte oraz pisma Ojców Kościoła. Pisał w  języ
ku łacińskim, polskim i niemieckim. Swoje główne dzieło „Ex- 
hortatio" (215 stron in ąuarto) napisał w  1607 r. W nim uwa
żał za swój braterski i ewangielioki obowiązek upomnieć skłó
conych współwyznawców i współbraci, oraz nawoływać ich do 
wzajemnej wyrozumiałości, zgody oraz zjednoczenia wobec po
tęgującej się kontrreformacji, bo „ludzie pobożni —  pisze Byt
hner —  mogą i... powinni zachować pomiędzy sobą przyjaźń, 
nie bacząc na różnicę zdań w  poszczególnych rzeczach... wszys
cy bez względu na różnice poglądów-jesteśmy jednym ciałem, 
którego głową jest Chrystus".

„Napomnienie" Bythnera składa się z trzech części. W pierw
szej autor wyłuszeza przyczyny, które zmuszają protestantów 
do zgody i jedności. Według autora skłaniają do tego miłość 
bliźniego, „Nowe Przykazanie", które wymaga od protestantów 
czynnej miłości i wreszcie godność wyznań protestanckich, 
jak to widać z wydanej (1581) w  Genewie „Harmonii Konfesji", 
co prawda nie przyjętej przez polskich protestantów. Zasadni
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czą przyczyną, która zmusza protestantów do opamiętania się, 
zgody i jedności, jest niebezpieczeństwo ze strony Rzymu oraz 
ariano-baptyzmu. Aby udały się wzajemne rozmowy oraz wy
siłki pojednawcze między skłócanymi protestantami, trzeba 
przede wszystkim wytworzyć odpowiednią atmosfęrę. Dla jej 
osiągnięcia należy w  obozie reformacji zabronić wszelkich spo
rów dogmatycznych. Gdy się uspokoją namiętności, zapanuje 
zgoda, a protestanci będą we wzajemnych stosunkach wykazy
wali więcej dobrej woli, wtedy dopiero niemieccy książęta 
ewangeliccy mają zwołać Powszechne Zgromadzenie Kościelne, 
w  którym węzmą udział reprezentanci całego świata protestan
ckiego. Bythner wierzy głęboko, że zwołanie takiego zgroma
dzenia jest możliwe, na nim osiągalna będzie również jedność 
ewangelickiego świata zachodnio-europejskiego, i tu z dumą 
wskazuje autor na przykład polskiego świata protestanckiego, 
a mianowicie jego zgodę sandomierską. W drugiej części swojej 
pracy Bythner wysuwa szereg praktycznych projektów, które 
w  jego głębokim przekonaniu mogą sprowadzić zjednoczenie 
protestantów. W trzeciej części „Napomnienia” autor omawia 
i odpiera obiekcje, jakie mogą się nasunąć w  dziele jednoczenia, 
a jednocześnie wskazuje na trudności, jakie mogą się w  tym 
wyłonić. Całe dzieło Bythnera cechuje irenizm, optymizm 
i wiara, że różnice wyznaniowe między protestantami nie są aż 
taik wielkie, iżby przy dobrej woli oraz wzajemnej miłości nie 
mogły być przezwyciężone. Autor jest zdania, że w  rozmowach 
wzajemnych należy podkreślać nie to co dzieli, lecz co łączy. 
Bythner znajduje wiele punktów stycznych między protestan
tami, wspólną platformę ideologiczną oraz widzi szerokie możli
wości współpracy. Autor „Napomnienia” wierzył i gorąco pro
pagował szlachetną myśl, iż droga do Zgody i Jedności pro
testantyzmu prowadzi przez Miłość. Via ad Concordiam-Caritas. 
Bythner występuje przeciwko używaniu takich wyrazów, jak 
kacerz, herezja, domaga się niszczenia pism budzących niena
wiść oraz zawierających wzajemne szyderstwa. Ten postulat 
autora był uzasadniony, ponieważ literatura szydercza kwitła 
wtedy zarówno w  obozie protestanckim, jak i obozie katolickim.
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Bythner znał ją dobrze, wymienił m.in. dzieła fanatyków kato
lickich: Reszki, sekretarza Hozjusza i Andrzeja Jurgiewicza, 
kanonika wileńskiego. Skłócenie protestantów oraz wzajemne 
szydzenie ze siebie wywołują radość przeciwników, a zgorsze
nie wśród „maluczkich" ewangelików. Za taki niepocieszający 
stan rzeczy winę ponoszą według autora w  dużym stopniu du
chowni, toteż oni sami nigdy nie doprowadzą do zgody, ponie
waż mało każą w duchu pojednania i tym samym nie budują 
Kościoła Chrystusowego. Tu Bythner powołuje się na Erazma 
z Rotterdamu, który sądził, że aby nastąpił spokój w  chrześci
jaństwie, należy nakazać milczenie nauczycielom Słowa Bożego, 
którzy nie uspokajają obudzonych namiętności, a raczej dole
wają oliwy do ognia. Szukając przyczyn takiego stanu rzeczy 
w obozie reformacji, Bythner sądzi, że źródłem sporów i kłótni 
jest egoizm, zawiść, małpowanie, przede wszystkim zaś niezna
jomość Pisma Świętego, które jedynie winno być podstawą 
nauki i normą życia chrześcijańskiego. Pragnąc zgody i porozu
mienia między wszystkimi protestantami Bythner często uderza 
w ton prawdziwie ekumeniczny. Żąda np., aby znikły wszelkie 
sekty, aby zarzucone zostały nazwy takie, jak luteranie, kal
wini, papieżnicy, socynianie, anabaptyści —  niechaj wszyscy 
zowią się, i będą chrześcijanami. Bythner przypomina dawne 
próby pojednania i jednoczenia skłóconych ewangelików: Mar
burg 1529, Concordia wittenberska 1536, szukanie porozumienia 
ze Szwajcarami 1538. Zastanawiając się nad tymi sporami z po
wodu różnicy zdań w  zagadnieniach teologiczmo-dogmatycznych, 
Bythner jeszcze raz podkreśla, że głównym źródłem tego jest 
słaba znajomość Pisma Świętego, a właśnie ono winno być je
dyną normą i kryterium we wszystkich spornych sprawach, 
a nie katechizm lub wyznanie.

Na zwołanym powszechnym zgromadzeniu kościelnym, ‘które 
on proponuje, trzeba właśnie w oparciu o Biblię osiągnąć .poro
zumienie i jedność w takich spornych sprawach, jak osoba 
Chrystusa, Komunia św., predestynacja, obrzędowość i dyscy
plina kościelna. Aby dojść do porozumienia, mówcy winni uni
kać wyrazów i wyrażeń obcych Pismu św. oraz rozróżniać „ko
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nieczne“ i „niekonieczne" zasady wiary prowadzące do zbawie
nia. A  gdy te sporne 'kwestie będą pomyślnie rozwiązane, Byth
ner kreśli plan przyszłej działalności dla protestantów już zjed
noczonych: winni zabrać się do rozległej pracy dobroczynnej 
i oświatowej, a mianowicie zatroszczyć się przede wszystkim
0 ubogich, wdowy i sieroty po pastorach, o egzulantów oraz 
wziętych do niewoli, a dla podniesienia oświaty zakładać szkoły
1 drukarnie, co później tak świetnie realizował wielki pietysta 
Francke. Dzieło Bythnera miało powstać rzekomo pod natchnie
niem irenika Dawida Pereusa, profesora teologii uniwersytetu 
Heildelberskiego. Nie jest ono jedyne w  literaturze ekumenicz
nej ukazującej się od schyłku wieku XV I i w  w. XVII, ma ono 
wiele wspólnego z podobnymi rozprawami tych czasów, ale jest 
bardzo ważne. Wyrażało ono opinię kalwinów i Braci Czeskich 
w  Polsce, a przemawiało w  imieniu „Braci Kościołów Ewangeli
ckich w  Królestwie Polskim". Pod względem teologicznym stoi 
dzieło Bythnera na gruncie umiarkowanego kalwinizmu, całą 
tę rozprawę cechuje czystość intencji i zamierzeń, bezstronność, 
subtelność i wstrzęmięźliwość przy omawianiu najspomiejszych 
i najdrażliwszych punktów dokryny chrześcijańskiej, bije z niej 
szlachetny, ciepły i serdeczny ton oraz miłość i zaufanie do lu
dzi inaczej wierzących i myślących. Cel „Napomnienia" prak- 
tyczno-moralny: załagodzenie sporu oraz przygotowanie zjedno
czenia protestantów, ale autorowi w  dalszej perspektywie przy
świeca wyraźnie jedność całego świata chrześcijańskiego. Oto 
kilka jego wypowiedzi:

„Niechaj obca będzie sługom Chrystusowym okrutna niezgoda, albo
wiem Bóg może być czczony jedynie w pokoju. Żadna zaraza ani też jad 
nie szkodzi owieczkom tak, jak zwada pastrzy“.

„Zaiste nie powinno być ani kalwinisty, ani socynianina, ani też lu
teranina, wszyscy... niechaj będą chrześcijanami oraz braćmi pomiędzy 
sobą".

„Przynależność do liczby uczniów Chrystusowych... powinna skołnić 
nas do jedności, której jednak... nie utożsamia... z martwą jednostronno
ścią^.

„Religia... nie znosi przymusu... Wypływa... jedynie z przekonania i ob
ca jest jej chęć panowania".

„Bythner kończy swoją Exhortatio... Sint unum, doceant unum, fate- 
antur et unum! Unum qui a Christi nomine nomen habeant“.

Prof. O. Bartel
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I S T O T A  

I H I S T O R Y C Z N Y  Z A R Y S  
RUCHU STAROKATOLICKIEGO

Gdybyśmy chcieli wiązać sława: starokatolicki, starokatoli- 
cyam czy starokatolicy z wartko płynącym życiem kulturalno- 
-cywilizacyjnym, moglibyśmy popaść w  szereg nieporozumień. 
Każde nowe pokolenie niepowstrzymanie szuka dróg nowych 
i lekceważy wszelką starzyznę” , a przynajmniej uważa rzeczy 
stare za niegodne uwagi.

1. ISTOTA STABOKATOLICYZMU

Więc już na wstępie musimy podkreślić z mocą, że staroka- 
tolicyzm nie ma nic wspólnego ze zniedołężniałą starością, ze 
skostniałym i upartym konserwatyzmem i z tym wszystkim, 
co zagradza drogę do postępu i rozwoju nawet w  życiu religij
nym.

Przyznajemy, że starokatolicyzm to niezbyt zręczna nazwa 
nadana ruchowi religijnemu głoszącemu prawdy przeciw uzur- 
pacji. Ta nazwa powstała stosunkowo niedawno, bez żadnego 
wyboru, niejako samorzutnie. Po raz pierwszy padła w  toku 
rozmowy przeprowadzonej tuż po Pierwszym Soborze Waty
kańskim, w  lipcu 1870 r. w Monachium, pomiędzy arcybisku
pem Scherrem a ks. prof. Ignacym Doellingerem. Arcybiskup 
zwrócił się do rozmówcy ze sławami: „Więc znowu zaczynamy 
pracować dla Sw. Matki Kościoła". —  „Tak — odparł zagad-
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nięty -— ale dla s t a r e g o  Kościoła". —  „Jest tylko jeden 
Kościół —  żywo zaprotestował arcybiskup. —  Nie ma nowego, 
nie ma też starego!" —  „Lecz właśnie powstał Kościół nowy!“ —  
oświadczył spokojnie Doellinger.

Z tej rozmowy wynika, że Kościół Starokatolicki to nie Ko
ściół zmurszały, niezdolny do wzlotów i nadążania za życiem 
ludzkim na ziemskiej planecie, lecz Kościół Jezusa Chrystusa 
w  przeciwieństwie do Kościoła Piusa IX. To Kościół Katolicki 
w  przeciwieństwie do Kościoła Rzymskiego.

Ażeby zrozumieć o co tu właściwie chodzi, przypomnijmy 
naukę św. Pawła Ap. o depozycie wiary: „O Tymoteuszu, 
strzeż depozytu, unikając niezbożnych nowości słów i sprzeci
wów fałszywie nazwanej wiedzy, którą wyznają niektórzy, od
padli od wiary (1 Tym. 6, 20—21). Najlepsze wyjaśnienie tego 
zdania Pisma św. dał żyjący w  V wieku Ojciec Kościoła, 
św. Wincenty z  Lerynu. Oto jego słowa: „Cóż to jest depozyt? 
To jest to, co ci powierzono, a nie to, coś sam wynalazł; to —  
coś otrzymał, a nie to, ooś wymyślił; to, czego nie jesteś twórcą, 
lecz stróżem... Strzeż depozytu —  to znaczy zachowaj talent 
wiary katolickiej nienaruszony i nietknięty... Otrzymałeś' srebro, 
oddaj srebro —  a nie podrzucaj mi czegoś innego i nie podkła
daj na miejsce srebra ołowiu, albo... śmierci".

Pisarz katolicki z V  wieku nie zaprzecza, że depozyt wiary 
czyli „dobra nowina" Chrystusowa musi się rozwijać, nie po
wiada^ że Ewangelii nie należy stale „czytać na nowo", czyli 
dostosowywać do nowych warunków życia z biegiem lat i wie
ków. Ale słusznie przy tym się zastrzega, że wzrost „depozytu" 
winien się odbywać tylko na wzór wzrostu człowieka, a nie tak, 
jak wzrasta np. stos kamieni. Pisze: „Wielka to różnica między 
kwiatem dzieciństwa, a dojrzałością męskości, lecz ci sami są 
mężczyznami, którzy byli dziećmi". Gdyby wzrost człowieka 
miał polegać na dodawaniu czegoś z zewnątrz np. jeszcze jednej 
ruogi czy głowy, dojrzały człowiek wyglądałby jak jakieś mon
strum, nie byłby tym samym człowiekiem, który jako dziecko 
posiadał dwie nogi i jedną głowę. Należy rozwijać naukę zło
żoną w depozycie wiary, ale bez dodawania swoich ludzkich
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wymysłów. „Niechaj po twoim wykładzie lepiej będzie zrozu
miane to, w  co dotychczas wierzono niejasno —  lecz ucz tylko 
tego, czegoś się sam nauczył tak, abyś nie opowiadał nowości, 
gdy podajesz depozyt w  sposób nowy“ . (Commonit 1, nr 22 i 23) 
Mignę, PL t. 50, kol. 667 n.).

Właśnie różnica pomiędzy starokatolicyzmem a katolicyzmem 
rzymskim poliega na różnym traktowaniu depozytu wiary. Sta- 
rokatolicyzm przy wykładaniu depozytu dba wyłącznie o to, 
by naukę Jezusa Chrystusa podawać jaśniej, wszechstronniej, 
baidziej nowocześnie, lecz nigdy nie waży się głosić własnych 
„nowości” czyli czegoś, co nie znajduje potwierdzenia w  Pi
śmie św. i Apostolskiej Tradycji, czego po prostu nie ma w  de
pozycie wiary.

Rzymski katolicyzm natomiast pozornie tylko dba o niety
kalność tego depozytu. Powołuje się, owszem chętnie, na Pismo 
św. i Tradycję, lecz przy tym albo przemyca, alebo wprost na
rzuca własne „nowości” . Gdy na ich potwierdzenie brak dowo
dów w  źródłach Objawienia, powiada, źe tak uczył czy uczy 
ten czy ów papież. Na I Soborze Watykańskim w  1870 r., pod
czas debaty nad projektem dogmatu papieskiej nieomylności, 
biskup francuski, Landriot, poprosił, by na poparcie tego do
gmatu wyszukano wszystkie dowody z Tradycji Apostolskiej. 
Tego samego zażądał arcybiskup Bolonii, kardynał Guidi, ale 
wtedy pap. Pius IX  podrażnionym głosem przerwał te uwagi 
i zawołał: „Ja jestem Tradycją!” Wniosek upadł, Pius IX  ogło
sił się nieomylnym. (Por. J. Fr. von Schulte, GeschiChte d. Alt- 
katholic. Giessen lbo/, s. o ĵ.

Ozy Sobór z 1870 r. i pap. Pius IX  rozwinęli depozyt wiary? 
Owszem, ale przez dorzucenie do niego własnego wymysłu nie
jako przez dodanie jednemu ludzkiemu organizmowi jeszcze 
jednej głowy. Co wtedy powstało? Monstrum, zwane Kościo
łem Rzymskokatolickim —  monstrum zapewne nowe, nowy 
Kościół. Na tle powyższych uwag widzimy chyba już jasno 
różnicę pomiędzy Kościołem t.zw. Starokatolickim a Kościołem 
Rzymskokatolickim. StarokatoLicyzm to wierność Chrystusowi,
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rzymski katolicyzm to samowola papiestwa. Starokatolicyzm to 
po prostu katolicyzm, a rzymski 'katolicyzm to katolicyzm pa
pieski.

2. KIEDY POWSTAŁ KATOLICYZM PAPIESKI?

Nie byłoby ścisłe pod względem naukowym twierdzenie, że 
starokatolicyzm w  swej istocie powyżej przedstawionej powstał 
dopiero po Pierwszym Soborze Watykańskim, i że wtedy też 
powstał katolicyzm papieski.

Proces odrywania się rzymskiego papiestwa od rzetelnego 
katolicyzmu trwał osiemset lat. To, co nastąpiło na I Soborze- 
Watykańskim w 1870 r., należy uważać tylko za finał i osta
teczne zamknięcie labiryntu, w który Rzym wkroczył w XI 
Wieku.

Do połowy X I wieku istniało jedno chrześcijaństwo katoli
ckie, różniące się w  kilku nieistotnych sprawach i obejmujące 
swą jednością wielość form liturgicznych czy porządkowych, 
wybijających się zwłaszcza różnorodnością językową. Z grubsza 
rozróżniano od V wieku dwie grupy: chrześcijaństwo wschodnie,, 
posługujące się greką, językiem słowiańskim, czy innymi języ
kami bogatych pod względem kulturalnym narodów —  oraz: 
chrześcijaństwo zachodnie, narzucając nawet siłą wszystkim 
nawróconym ludom rzymską łacinę, ale w  zasadzie nie szuka
jące dróg poza wyznaczonymi przez Apostołów.

W całym chrześcijaństwie — tak wschodnim, jak zachod
nim —  istniała zasada współpracy duchownych i świeckich, co 
się uwidaczniało przy woborach biskupów i na synodach i so
borach. — W całym chrześcijaństwie synody mogli zwoływać 
biskupi lub arcybiskupi, a sobory zwoływał cesarz. Do XI wieku 
nie znano doktryny o jurysdykcyjnym prymacie nieomylnego 
papieża, nie znano też zasady wyższości papieża nad soborem. 
Oto przykład wzięty z Kościoła Zachodniego. Synad w Sutri 
(pod Rzymem) w 1046 r. usunął trzech równocześnie istnieją
cych papieży i wybrano nowego, co uznano za rzecz całkiem 
naturalną i legalną. W całym chrześcijaństwie celibat duchów-
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nych uważano za sprawę osobistą, dobrowolną, chociaż już od 
IV  wieku były pod tym względem fanatyczne wysiłki zarażo
nych manicheizmem zachodnich ascetów, by celibat był przymu
sowy. W całym chrześcijaństwie starano się utrzymać jedność 
poprzez „listy synodalne" nowowybranych patriarchów i me
tropolitów oraz przez wpisywanie imion hierarchów na dypty- 
chy wykaz osób, za które należy się modlić podczas Mszy św.).

Tę jednolitość zburzyli fanatyczni „reformatorzy" rzymscy 
w X I wieku, wśród których wybili się dawni mnisi a późniejisi 
kardynałowie Kurii rzymskiej: Humbert de Silva Candida, 
Hildebrand i Piotr Damiani. Za przełomową, rewolucyjną datę 
w tym względzie uważa się rok 1058, w  którym Humbert ogło
sił swój traktat pt. „Trzy księgi przeciw świętokupstwu". Naj
ważniejsze tezy fanatycznego kardynała brzmiały następująco:
1) Precz ze współpracą laików w  Kościele. 2) Pomiędzy klerem 
a ludźmi świeckimi istnieje nieprzebyta otchłań. 3) Biskupi 
i arcybiskupi nie mają żadnej władzy, są tylko reprezentantami 
papieża w  krajach i miastach i wyłącznie od niego zależą. 
4) Biskupów wszystkich mianuje papież. 5) Papież jest najwyż
szym zwierzchniem oałego chrześcijaństwa, on jest nad sobo
rami a nie odwrotnie. 6) Papież jest też zwierzchnikiem wszyst
kich królów i cesarzy.

Hildebrand nie był teoretykiem jak Humbert. Był praktykiem 
i organizatorem, więc usiłował wprowadzić tezy Humberta 
w życie. Rozpoczął już w  1059 r. na sławnym synodzie rzym
skim, podczas którego papieża Mikołaja II ukoronował pod
wójną koroną, przy czym na koronie dolnej był napis: „Korona 
królewska z rąk Boga" a na górnej: „diadem cesarski z rąk 
św. Piotra Apostoła". Do tez Humberta Hildebrand dodał swoje, 
jak np. tezę, że „dzięki zasługom św. Piotra" każdy papież już 
przez samą elekcję „staje się 'bez wątpienia święty i bezgrze
szny", że „Kościół rzymski nigdy się nie mylił ani też na wieki 
nie pobłądzi", że „wszyscy władcy mają całować nogi tylko pa
pieża", i że papież „może zwolnić poddanych od przysięgi wier
ności dla ich panów". (Karl Mirbt, Quellen zur Geschichte des 
Papsttums —  wyd. 3, Tuebmgen T911, s. 127).
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Kard. Piotr Damiani specjalizował się w  walce z księżmi żo
natymi, zwłaszcza na terenie Lombardii, gdzie Kościół cieszył 
się dotychczas znaczną niezależnością od Kurii rzymskiej. Gdy 
księża żonaci zwracali uwagę, że prawosławni popi się żenią 
i nikt im nie robi z tego powodu zarzutów, Damiani ogłosił, że 
wszyscy duchowni prawosławni są heretykami.

Program tych trzech reformatorów nazwano reformą grego
riańską dlatego, że z  całą energią i fanatyzmem wprowadzać go 
począł pap. Grzegorz V II (1073— 1086) —  znany dotychczas pod 
imieniem osławionego Hildebranda. Osobiście pap. Grzegorz po
nosi klęskę i umarł na wygnaniu, lecz jego plany realizowali 
następni papieże, jak Urban II (1088— 1099), Paschalis II 
(1099— 1118) i Kalikst II (1119— 1124). Temu ostatniemu udało 
się odnieść znaczne zwycięstwo nad starokatolicyzmem Kościoła 
Zachodniego przez zawarcie znanego konkordatu wormackiego 
w  1122 r. z ces. Henrykiem V. Owoce tego zwycięstwa zebrał 
ostatecznie i w całej pełni pap. Innocenty III (1198— 1216), 
który wprowadził w  życie to wszystko, o czym marzyli refor
matorzy X I wieku.

Ich marzeniem było stworzenie nowego Kościoła, Kościoła 
Rzymskokatolickiego i tak się stało. Wtedy powstał po dziś 
dzień istniejący katolicyzm papieski, który w  X III wieku ogar
ną i wchłonął całe chrześcijaństwo zachodnie, czego nie doko
nał 'bez ostrej walki.

Wiadomo, że już od X II w. przeciw papieskiej interpretacji 
depozytu wiary organizowano liczne protesty, niestety nie 
zawsze dostatecznie silne. Słabością obozu antyrzymsikiego było 
przede wszystkim rozbicie na dwie grupy, z których jedna 
zbyt radykalnie odrzucała wszystko, co przypominało katoli
cyzm w ogóle, a drugą walczyła w sposób umiarkowany, bazu
jąc stale na depozycie wiary złożonym również w  Tradycji 
Apostolskiej.

Do tej drugiej grupy należeli trzej sławni pisarze kościelni 
z  X IV  w.: franciszkanin Wilhelm Occan ( +  1349) i dwaj profe
sorowie paryskiej Sorbony: Marsyliusz z Padwy ( +  ok. 1342) 
i Jan Jandunus •(+ 1328). Dalej przeciwnikami gregoriańskich
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nowości byli „ojcowie" dwóch soborów w  X V  w., soboru 
w  Konstancji (1414— 1418) oraz w  Bazylei (1431— 1445), gło
szący wyższość soboru nad papieżem.

Z pseudotreformą Grzegorza V II walczyły wielkie ruchy ko
ścielne następnych wieków, jak gallikanizm, febrionianizm 
i Niezależny Kościół Utrechcki. Jak wiadomo, ten ostatni po
wstał faktycznie już w  1702 r., gdy arcybiskupa Utrechtu, Pio
tra Kodde ( +  1710) zasuspendował niesłusznie pap. Klemens 
XI, namówiony przez jezuitów, oskarżających arcybiskupa 
Kodde o jansenizm. Formalnie Niezależny Kościół Utrechcki 
powstał w  dn. 27 'kwietnia 1723 r., gdy 'kapituła utrechcka wy
brała na holenderskiego arcybiskupa 'ks. dr Korneliusza Steeho- 
vena, który sakrę biskupią otrzymał 15 października 1724 ®. 
ważnie i godziwie.

3. STAROKATOLICYZM PO 1870 R.

Podobnie jak i nowy, gregoriański, papieski Kościół coraz 
bardziej precyzował swoją doktrynę o ustroju monarchicznym 
Kościoła, o jurysdykcyjnym prymacie i nieomylności papieża, 
aż postawił kropkę na „i “  dekretem pap. Piusa IX  „Pastor 
aetemus“ z 16 lipca 1870 r. —  tak i protest przeciw tym nad
użyciom przybierał coraz konkretniejsze kształty i stał się po
wodem powstania właściwego Kościoła Starokatolickiego 
w 1873 r.

Historycy rzymskokatoliccy główny nacisk w tej sprawie 
kładą na jednostkę, mianowicie na osobę ks. dr Ignacego Doel- 
lingera (1799— 1890), dziekana fakultetu teologicznego na uni
wersytecie monachijskim i doskonałego znawcę 'historii papie
stwa. Robią to celowo, by wprowadzić w  błąd swoich zwolen
ników sugestią, że nowoczesny ruch starokatolicki ma swe 
źródło w  urażonej ambicji jednostki. Przeciw tej mistyfikacji 
przemawia jednak ten prosty fakt, że Doellinger nigdy nie był 
starokatolikiem w  nowoczesnym tego słowa znaczeniu i nie 
przyczynił się do zorganizowania istniejącego obecnie Kościoła 
Starokatolickiego. Jedyną jego zasługą w  tym względzie jest
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dostarczenie solidnych argumentów historycznych. W  dziele pt. 
„Papież i Sobór” wykazał niezbicie, że: 1) nieomylność papie
ska nie było znana w  starożytności chrześcijańskiej, więc nie 
jest wzięta z depozytu wiary; 2) nieomylność pap. przeczy wielu 
faktom, jako że wielu papieży błądziło i mylnie nauczało prawd 
wiary czy zasad moralności; 3) dogmat nieomylności będzie 
szkodliwy dla Kościoła Rzymskokatolickiego, a jeszcze bardziej 
dla jedności chrześcijaństwa. Od tego czasu wszelkie „dialogi 
ekumeniczne” będą fikcją.

W rzeczywistości starokatolikami na I Soborze Watykańskim 
w 1870 r. było przeszło 130 „ojców soboru” a wśród nich naj
słowniejsi biskupi, jak wiedeński kard. Rauscher, monachijski 
kard. Hohenlohe, francuski kard. Mathieu, prymas Francji, 
arcbp. Darboy, arcybiskup Lionu, J. Ginoulliac, arcybiskup 
Monachium, G. von Scherr, prymas Niemiec, Tamoczy, prymas 
Węgier, arcybiskup Simor, arcbp Kolonii, Melchers, arcybiskup 
Mediolanu, Calabiana, arcybiskup Lwowa, Wierzchlejski :— po
mijając wielu biskupów słynnych z wiedzy teologicznej i cie
szących się wielkim autorytetem, jak biskup Orleanu, Dupan- 
loup, lub biskup Roteenburga, K. J. Hefele lub biskup tytularny 
H. L. Maret, dziekan fakultetu teologicznego Sorbony.

W traktacie pt. „O soborze powszechnym i pokoju religijnym” 
bp Maret uzasadnił, że dwa dogmaty papieskie są: a) opinią 
w chrześcijaństwie nową, nieznaną Ojcom Kościoła i teologom 
przez pierwszych dziesięć wieków, wyraźnie odrzuconą i gwał
coną przez wszystkie prawdziwe ekumeniczne sobory; b) opinią 
niosącą radykalną i istotną rewolucję w organizacji Kościoła 
Powszechnego; c) opinią sprzeczną z nauką Pisma św., Ojców 
Soborów i z dokumentami historycznymi.

Biskup K. J. Hefele, uczony historyk, autor czterotomowego 
dzieła pt. „Historia soborów” opublikował podczas Soboru 
w 1870 r. broszurę wykazującą, że pap. Honoriusz I (625— 638) 
bez żadnej wątpliwości uczył „ex cathedra” herezji monotele- 
tyzmu.

A  więc nie ks. prof. J. Doellinger był twórcą starokatolicy-
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zmu nowoczesnego, lecz najpoważniejsi biskupi i uczeni rzym
skokatoliccy.

To prawda, że żaden z biskupów przeciwnych na soborze 
-w 1870 r. papieskim dogmatom, nie wytrwał w  swych poglą
dach — przynajmniej na zewąntrz, lecz tak się stało z dwóch 
powodów: a) z powodu papiesko-jezuickiego terroru, b) z po
wodu tchórzostwa i obawy o intratne stanowiska. Taki np. bi
skup Dyakowaru w Bośni, J. G. Strossmayer ( +  1905 r.), nie 
uznawał papieskich dogmatów przeszło dziesięć lat. Ugiął się 
(4.II. 1881), gdy cesarz austryjacki, Franz Joseph, w  porozumie
niu z pap. Leonem X III zagroził mu odjęciem do'ćhodów w wy
sokości 5 milionów guldenów rocznie. Uczony biskup Hefele 
poddał się papieżowi znacznie wcześniej, bo 10 kwietnia 
1871 r., mając — jak się wyraził — nóż na gardle. Owym no
żem była groźba utraty biskupstwa i strach przed klątwą. Pisał
11 marca 1871 r. do Doellingera, że musi się poddać, gdyż to 
nie jest prawdą. „A  myśl, że się jest wyklętym, wydaje mi się 
tak straszną, że nie mogę jej znieść".

Sam Doellimger nie był tchórzem, klątwy się nie bał 28 marca 
1871 odmówił podpisania bulli „Pastor aetemus“ i został wy
klęty. Posłusznie zastosował się do rzymskokatolickich kano
nów i do końca długiego życia (zmarł w  1890 r. mając 91 lat) 
nie odprawiał nabożeństw i nie przystępował do sakramentów 
św., lecz do Kościoła Starokatolickiego również nie przystąpił. 
Dlaczego? Z braku wiary w jego przyszłość. Podzielał zdanie 
tych biskupów —  tchórzów, 'którzy twierdzili gołosłownie, że 
„Schizma nie może mieć widoków powodzenia, gdyż świat jest 
zbyt obojętny, a dyssyderaci zbyt rozproszeni". (Patrz włoską 
historię Soboru fcs. Emila Gaompana —  II Concilio Vaticano. Lu- 
gano —  Bellinzona 1926, t. I. s. 232 n.).

Przeciw papieskim dogmatom śmiało stanęli ci, co się nie 
obawiali o ustratę 'bogatych dochodów i mieli wiarę w zespo
łowe działanie. Byli to teolodzy rzymskokatoliccy —  nie prałaci 
lecz zwykli 'księża. 25 sierpia 1870 zjechało się do Norymbergii
12 teologów (3 z oMnachium, 3 z Bonn, 2 z Wrocławia, 2 z Bran-
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sbergii i 2 z Pragi), którzy ogłosili „Deklarację” odrzucającą 
papieskie dogmaty. Poza teologami podpisało ją 32 uczonych 
świeckich. Spadła wówczas na nich klątwa biskupów zgroma
dzonych w Fuldzie 30 sierpnia 1870, lecz wyklęci nie przerazili 
się i działali dalej.

Najwięcej aktywności wykazał wówczas profesor historii Ko
ścioła na uniwersytecie wrocławskim, ks. dr Józef H. Reinkensr 
który swemu bojaźliwemu biskupowi, Foelsterowi (przeciwni
kowi papieskich dogmatów) powiedział w  oczy: „Jest czas, by 
ludzie mający odwagę, stali się ofiarami prawdy i sprawiedli
wości” . Biskup Foester przyznawał mu rację, ale rzucił nań 
klątwę, bo musiał.

Organizatorzy Kościoła Starokatolickiego (już wszyscy wy
klęci) zebrali się w  ilości 300 w  Monachium w  dniach 22 —  24 
września 1871. Byli wśród nich —  oprócz uczonych niemieckich
— katolicy z Anglii, Francji, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, 
Brazylii, Irlandii i ziem będących pod panowaniem carskim. 
Obecny tam ks. dr Doellinger odwodził zgromadzonych od or
ganizowania Kościoła twierdząc, że powstanie jeszcze jedna 
sekta więcej, lecz wypowiedź jego potępiono, jako defetystycz
ną. Właśnie dlatego starokatolicyzm mógł się stać sektą, że 
większość przeciwników papiestwa myślała jak Doellinger —  
człowiek już starszy, niechętny i niezdolny do walki.

Niestety na tej 'konferencji nie doszło do żadnych konkret
nych postanowień, bo jeszcze nie wykrystalizował się profil 
organizacyjny starokatolicyzmu. Wybrano tylko Centralny Ko
mitet Organizacyjny.

Drugi zjazd odbył się w  Koloni we wrześniu (20— 22) 1872 r. 
Zjechało się 350 delegatów. Wybrano tam m. in. komisję orga
nizacyjną liturgiczną, mającą się zająć najpierw wyborem bi
skupa a następnie pewnymi reformami zwłaszcza co do sakra
mentu pokuty, bierzmowania i ustosunkować się do życia za
konnego. Jeden z uczestników, prof. Friedrich, poruszy pro
blem przymusowego celibatu duchownych. Jego zdaniem celibat 
przymusowy nie jest wykwitem prawdziwiego ducha chrześci
jaństwa. Tematu tego jednak wówczas nie rozwinięto.
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Biskupa dla Kościoła Starokatolickiego w  Niemczech miało 
-wybrać 77 osobowa Reprezentacja Synodalna zwana „Komisją 
Biskupią" wyznaczana przez zjazd koloński. Wybory odbyły się
4 czerwca 1873 r. w  kościele św. Pantaleona w  Kolonii pod 
przewodnictwem ks. prof. Jana Fryderyka von Schultego. Wy
nik głosowania był następujący: ks. prof. Józef Hubert Rein
kens z Wrocławia otrzymał 69 głosów, ks. prof. Reusch z Bonn
—  pięć, ks. prof. Miehels z Brumsbergi — 1, ks. prof. Landen 
1 głos. Jedna kartka wyborcza była pusta. Elektem więc zo
stał ks. prof. Reinkens. Jednym z wyborców był Polak, ks. 
Piotr Kamiński z Katowic.

Sakry biskupiej miał udzielić arcybiskup Utrechtu, Loos, któ
ry przed rokiem odwiedził starokatolików niemieckich i udzie
lał im bierzmowania. Na nieszczęście jednak arcybiskup Loos 
zmarł 4 czerwca 1873 r., więc elekt oraz reprezentacja Syno
dalna zwró :ciła się z prośbą o udzielenie sakry do biskupa ho
lenderskiego w Deventer, Hermana Heykampa. Uroczystość 
konsekracyjna odbyła się w  Rotterdamie w kościele św. Waw
rzyńca w dniu 11 sierpnia 1873 r. Głównemu Konsekratorowi 
asystował biskup z Haarlemu, Kacper Jan Ririkel.

Biskup Reinkens, urodził się 1 marca 1821, święcenia kapłań
skie otrzymał w Kolonii, posiadał doktorat teologii i fillozofii. 
Zmarł w 1906 r. Jego następcą został Teodor Weber. Siedzibą 
starokatolickich biskupów Niemiec zostało miasto Bonn.

Bp. Reinkens zwołał do Konstancji synod, który odbył się 
w dniach 12— 14 września 1873 r. Tutaj rozpoczęto stabilizować 
teologię i całą dyscyplinę kościelną Kościoła Starokatolickiego. 
Zasadnicze „nowości" wprowadzone wówczas to zniesienie 
usznej spowiedzi (na synodzie w  Bonn 1874 r.) wprowadzenie 
języka narodowego do liturgii (1880 r.), zniesienie przymusowe
go celibatu (Synod w Bonn 1878), położenie większego nacisku 
na studia Pisma św. i Patrologii, dopuszczenie laików do za
rządu majątkiem kościelnym, szukanie przyjaźni z Kościołem 
Wschodnim i Anglikańskim, współpraca z władzami państwo
wymi według Chrystusowej zasady: „Oddajcie, co jest eesar-
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skiego, cesarzowi". Jak widać nie były to „nowości" w  duchu 
rzymskim —  lecz zasady zawarte w  starym, Chrystusowym 
i Apostolskim depozycie wiary.

Na terenie cesarstwa niemieckiego w  1878 r. istniały 122 pa
rafie starokatolickie liczące ponad 52 tysiące wyznawców. Do
dajmy, że starokatolickie kościoły w  ówczesnych Niemczech 
wybudowano też w  kilku miastach należących obecnie do Pol
ski, jak we Wrocławiu, Katowicach, Gliwicach, Boguszowie, 
Strzelcach Wielkich, Jeleniej Górze, Nysie, Żaganiu i Branie
wie.

Poza Niemcami powstały Kościoły starokatolickie w  Szwaj
carii, Austrii i Ameryce.

W Szwajcarii na Synodzie Narodowym 14 czerwca 1875 r. 
ogłoszono powstanie „Chrześcijańskiego Kościoła Szwajcarii". 
7 czerwca 1876 Synod tego Kościoła wybrał na biskupa ks. Ed
warda Herzoga ( +  1924), proboszcza z Ilten, któremu sakry 
udzielił w Rheinfelden (kant. Argovia) ks. bp Reinkens w dniu 
18 września 1876 r. Kościół szwajcarski znalazł pełne poparcie 
ze strony rządu federalnego, który dekretem z 20 lipca 1874 
erygował w  Bemie fakultet teologii starokatolickiej. W roku 
akademickim 1874/75 było pięciu studentów starokatolickich. 
W 1877 r. w Szwajcarii istniało 46 parafii starokatolickich li
czących 73 tysiące wyznawców.

W  Austrii starokatolicyzm znalazł się w  trudnych warunkach 
zie względu na wrogość cesarskiego dworu. 20 maja 1874 zaled
wie zezwolono starokatolikom na publiczne organizowanie na
bożeństw. Nie zgodzono się na zwołanie synodu i wybór bisku
pa. Sakramentu bierzmowania udzielał tu starokatolicki biskup 
z Bonn, a studenci teologii z Austrii uczyli się również na uni
wersytecie bańskim i tu otrzymywali święcenia kapłańskie. 
W 1910 r. na terenie cesarstwa austriackiego było podobno tyl
ko 15 tysięcy starokatolików, zwłaszcza spośród Czechów 
i mieszkańców Styrii.

Kościół Utrechcki po 1870 r. począł szukać porozumienia ze 
starokatolikami całej Europy, a zwłaszcza z niemieckimi
i szwajcarskimi. Już na Kongresie Monachijskim w  1871 r. obec
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ni byli trzej delegaci Utrechtu: van Vlooten, von Beek i von 
Thiel. Na Kongresie kolońskim brał udział arcybiskup Loos, ka
nonik K. Rinkel oraz trzej wyżej wymienieni dostojnicy. Na 
Kongresie w  Konstancji byli proboszczowie van Vlooten i von 
Roli oraz subdiakon von Sander. Drobne nieporozumienie na
stąpiło w  1875 r. zwłaszcza na tle stosunku do -przymusowego 
celibatu przestrzeganego przez Kościół Utrechcki. Zmiana na 
lepsze nastąpiła znowu w 1884 r., tak że na Kongres do Cre- 
feld przybyli dwaj holenderscy proboszczowie, a arcybiskup 
Heykamp przesłał swe życzenia.

Całkowite porozmienie pomiędzy Utrechtem a starokatolika
mi nastąpiło w  1889 r., gdy wszystkie Kościoły starokatolickie 
zawarły ze sobą ścisłą unię, zwaną Unią Utrechcką Kościołów 
Starokatolickich.

Na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Półn. starokato- 
katolicyzm przeniósł Polak ks. Antoni Kozłowski, który w  sty
czniu 1895 r. w Chicago wypowiedział posłuszeństwo biskupo
wi Irlandczykowi i założył polską niezależną parafię katolicką 
liczącą ok. 10 tys. dusz. Grupa ta przyjęła nazwę „Kościoła 
Polskokatolickiego“ i na swym synodzie obrała ks. Kozłowskie
go na pierwszego biskupa Polaka w  USA. Sakrę biskupią elekt 
otrzymał w  Bemie 21 listopada 1897 r. z rąk starokatolickiego 
biskupa Edwarda Herzoga. Współkonsekratorami byli: ks. arcy
biskup Utruchtu, Gerard Gul oraz biskp Bonn, Teodor Weber.

Tutaj należy wyjaśnić, że ze starokatolicyzmem nie miał nic 
wspólnego ks. Rene Vilatte, Belg, który z Kościoła rzymskoka
tolickiego przeszedł do anglikańskiego, nastąpnie u prawosław
nych na Alasce pracował jako pop, u syryjskich jakobitów na 
Cejlonie otrzymał sakrę biskupią i osiadł w  USA, używając 
bezprawnie tytułu starokatolickiego arcybiskupa Ameryki
i Kanady (przed śmiercią w 1928 r. wrócił „na łono“ Kościoła 
Rzymskokatolickiego). Tego samego autoramentu „starokatoli
ków" było wielu. Wiadomo, np. że w 1946 r. niejaki ks. Szypold 
założył we Wrocławiu „Kościół Starokatolicki" lecz zmarł w  lu
tym 1964 r. jako rzymski katolik.
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4. PNKK i KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI

Fakt nawiązania przez ks. Antoniego Kozłowskiego bezpo
średniego kontaktu z poważną grupą Kościołów „Unii Utrech- 
ckiej“ , wpłynął znacznie na podniesienie znaczenia ruchu nie- 
zależnictwa wśród Polonii amerykańskiej.

Najsilniejszą grupę niezależnych katolików polskich w USA 
ustanowili Polacy związani z parafię w  Scranton, kierowaną 
przez wybitnego organizatora, ks. Franciszka Hodura.

Gdy więc 14 stycznia 1907 r. zmarł w  Chicago ks. bp A. Ko
złowski, iks. Fr. Hodur, wybrany na biskupa przed trzema laty, 
udał się po sakrę biskupią do samego centrum starókatolicyz- 
mu, do Utrechtu. Uroczystość konsekracyjna odbyła się 29 
września 1907 r. w katedrze św. Gertrudy w  Utrechcie. Głów
nym konsekratorem był 'ks. arcybiskup Gerard Gul (-)- 1920) 
a współkomsekratorami biskupi: Jakub Jan Von Thiel z Haar- 
lem i iMkołaj Bartłomiej Spit z Deventer.

Ten akt miał doniosłe następstwa dla Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego w  Ameryce a nastąpnie i dla Kościoła 
Polskokatolickiego w Polsce. Najpierw dzięki temu PNKK zdo
był sukcesję apostolską, a nastąpnie wydobył się z sekciarskie- 
go ekskluzywizmu i włączył w  szeroki, starokatolicki a więc 
rzetelnie katolicki nurt życia chrześcijańskiego.

W dniu 16 czerwca 1959 r. Synod Kościoła Polskokatolickie
go wybrał w Warszawie na biskupa ks. prof. dr Maksymiliana 
Rodego, który również swoją sakrę biskupią otrzymał w  dniu
5 lipca 1959 r. w  katedrze św. Gertrudy w  Utrechcie. Konse- 
kratorami byli: 'ks. bp dr Leon Grochowski ze Scranton, ks. 
arcybp Andrzej Rinkel z Utrechtu i ks. bp dr Urs Kiiry z Ber
na. Asystowali ponadto starokatoliccy biskupi Holandii: J. van 
Oort i Jans.

Dzidki tej 'konsekracji Kościół Polskokatolicki posiada nie
wątpliwie ważną sukcesję apostolską i jest j e d y n y m  człon
kiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich spośród 
wszystkich katalizujących wyznań w  Polsce.

Przystąpienie PNKK i Kościoła Polskokatolickiego do ruchu
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starokatolickiego wzmocniło ten ruch tak ilościowo jak i jakoś
ciowo.

O ile wierzyć informacjom polskiego poselstwa w  Bemie 
Szwa je. nadesłanym w  czerwcu 1920 r. do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, to w  tym okresie starokatolików w  Szwajcarii 
było (w 1920 r.) 40 tysięcy, w  Niemczech —  30 tysięcy, w  Au
strii —  25 tysięcy a w  Holandii —  11 tysięcy. Natomiast staro
katolików polskich zgrupowanych w  PNKK w  Ameryce było 
już wówczas 60 tysięcy i dlatego biskup Herzog w  rozmowie 
z posłem polskim miał powiedzieć, że „klejnotem Kościoła Sta
rokatolickiego są amerykańscy Polacy" (Archiwum Akt No
wych, Min. Wyzn.. Rei. i ośw. Publiczm. —  teczka z sygn. 1331).

W ciągu ubiegłych czterdziestu lat sytuacja nowoczesnego 
starokatolicyzmu na pewno się polepszyła. Przemawia za tym 
chociażby fakt powstania i rozwoju od 1922 r. w  Polsce Kościo
ła Polskokatolickiego, liczącego obecnie ponad 80 parafii, 110 
kapłanów i Ok. 100 tysięcy wyznawców.

ZAKOŃCZENIE

Podsumowując wszystkie fakty z dziejów starokatolicyzmu 
tak tego dawnego, jak i  współczesnego, wyjaśnijmy krótko jesz
cze dwa uderzające zjawiska:

1) Szczupłość liczebna starokatolików wobec olbrzymiej masy 
katolicyzmu papieskiego;

2) Naśladowanie przez starokatolików obrzędów i pewnych 
instytucji Kościoła Rzymskokatolickiego.

Obydwa zjawiska tylko pozornie przemawiają na korzyść 
Kościoła Rzymskokatolickiego. Najpierw bowiem nie ilość zwo
lenników decyduje o wartości jakiejś idei. Wszak z pewnością 
na świecie obecnie trzy czwarte ludności nie zna chrześcijań
stwa, a przecież to nie dyskryminuje religii Chrystusa jako ta
kiej. A  były przed wiekami takie momenty, gdy Kościół Rzym
skokatolicki stanowił zalelwie dziesiątą część Kościoła Po
wszechnego.
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Poza tym Kościół Rzymskokatolicki zdobył swą liczebną prze
wagę przy pomocy różnych środków, których Kościół Staroka
tolicki nie choe używać gdyż uważa je za niegodziwe. Dodajmy, 
że Kościół papieski za swych zwolenników uznaje wszystkich, 
którzy przyjęli łaciński chrzest —  chociaż j ako ludzie dorośli 
nie chcą mieć z tym Kościołem nic wspólnego. Wiadomo, że np. 
na 50 milionów Włochów, aż 20 milionów przyznaje sdę do atei- 
zmu, a przecież tego faktu Watykan nie przyjmuje do wiado
mości. W Polsce zaś powstała bałamutna teoria, że każdy Po
lak to rzymski katolik.

Jeżeli mowa o rzekomym naśladownictwie urządzeń rzym
skokatolickich przez Kościoły starokatolickie, to przypomnijmy, 
że owe urządzenia (jak obrządek mszalny, szaty i księgi litur
giczne), nie są wynalazkiem opatentowanym przez Rzym. Po
wstały w  pierwszym tysiącleciu i są własnością Kościoła Za
chodniego, a nie Kościoła Rzymskokatolickiego. Kościoły staro
katolickie są cząstką Kościoła Zachodniego i mają prawo ko
rzystać z liturgicznego i kościelnego dorobku 'katolików Zacho
du, nawet ze słusznych nowości, które powstały w  drugim ty
siącleciu, lecz jedynie w  oelu wyjaśnienia i lepszego podawania 
depozytu wiary, a nie w oelu zmiany jego treści.

Kościoły starokatolickie bowiem to Kościoły postępowe, re
formatorskie, czujące tętno nowoczesnego życia, lecz nieustąp- 
liwe w  tym, czego ruszyć nie wolno. —  Nie jest to sprzeczność, 
lecz jak najpełniejsza „Dobra Nowina" Jezusa Chrystusa.

Ks. dr Szczepan Włodarski
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„In Home do os Romę does"

R Z Y M S K I E G O  
S O B O R U  
A K T  D R U G I

J eden z najwybitniejszych współczesny ch teologów rzymsko
katolickich, trzydziestoparoletni Ics. dr Hans Kling, Szwajcar 
z  pochozenia, nazywany żartobliwie „najwybitniejszym nie
mieckim teologiem od czasów Lutra", zapytany niedawno, czy 
nie sądzi, że Sobór zorganizowano nazbyt wcześnie, odparł: 
„Przeciwnie, uważam, że Sobór zorganizowano o 400 lat za 
pożno". Że nie należy tej odpowiedzi traktować wyłącznie jako 
efektownej riposty, widać z przebiegu Drugiej Sesji Soboru 
Watykańskiego , w  której Kiing brał także udział jako rzeczo
znawca i konsultator. Jeszcze przed Sesją wygłosił on odczyt 
w  USA, w  którym m.in. powiedział:

„Jako 'katolicy musielibyśmy być ślepi, by nie widzieć, że 
zarzut totalistycznego braku wolności stawia się w  szczególności 
Kościołowi Katolickiemu... Są plamy na dziejach tego Kościoła. 
Zaledwie minął okres, w  którym Kościół ten sam był prześla
dowany, już zaezął on sam prześladować wyznawców innej 
wiary: arian, donatystów, manichejczyków we wczesnym okre
sie, katarów, albigensów, waldensów i templariuszy w  wiekach 
średnich. Wielcy teologowie —  Opatus, Leon I, Tomasz z Ak
winu —■ bronili kary śmierci za herezję. W czasach nowożyt
nych chrześcijanie prześladowali Żydów i Maurów, katolicy 
prześladowali protestantów... W szczególności nie da się w  ża
den sposób usprawiedliwić inkwizycji z jej przerażaj ącymi pro
cesami, konfiskatą mienia, więzieniem, torturami i ziezliczo- 
nymi wyrokami śmierci... Źle jest natomiast, że nawet dzisiaj 
duch inkwizycji i niewolenia nie zniknął całkowicie".
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Na Sobór czekano z nadzieją. Sobór, a przynajmniej Pierwsza 
jego Sesja, stanowi dzieło postępowego papieża i światłego 
człowieka, nie żyjącego już Jana XXIII, którego apele
0 „uwspółcześnienie" Kościoła odbiły się szerokim echem 
w całym świecie, a sformułowania takie, jak „aggiomamento", 
„accomodata renovatio“, „apertura a sinistra" —  wskazujące na 
konieczność podjęcia wreszcie dzieła reformy, tj. nawiązania 
przez Kościół dialogu „z samym sobą, ze światem i z braćmi 
odłączonymi::, weszły w obieg codziennego języka prasy, stając 
się sygnałem długo oczekiwanych zmian. Torujący sobie od 
pewnego czasu drogę nurt postępowy w łonie samego Kościoła 
Rzymskiego zmierzać zaczął wyraźnie do „odfeudalizowania" ‘
1 „odlatynizowania" rzymskich instytucji kościelnych, co zna
lazło m.in. wyraz w polemikach na temat przerostu znaczenia 
Kurii Rzymskiej i Świętego Officjum, niedowłady władzy bi
skupiej, niedoceniania roli laikatu i roli tzw. apostolstwa świe
ckich, błędnych założeń celibatu, biernego stosunku do ekume- 
nii i —  jak mówią Anglicy —  „last but not least (co na końcu, 
to nie najmniej ważne) —  lekceważenia języków narodowych 
w liturgii.

Czy można te nadzieje uznać za spełnione? Czy Druga Sesja 
Soboru przyniosła zasadnicze rozstrzygnięcia? Czy też była ona 
raczej potwierdzeniem innego angielskiego przysłowia: ,,In 
Rome do as Rome does“ (Bądź w Rzymie Rzymianiniem!)? 
Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania ustami samych Ojców 
Soboru.

BĄDŹ W RZYMIE RZYMIANINEM?

Na kilka dni przed otwarciem II Sesji Soboru obecny pa
pież —  Paweł VI —  w przemówieniu skierowanym do człon
ków Kurii Rzymskiej, będącej jak wiadomo ciałem wykonaw
czym papieża, podkreślił pilną potrzebę wyzbycia się przez 
Kurię niektórych funkcji kierowniczych, do których Kuria 
„przywykła w ciągu lat walki", i zapowiedział reorganizację 
Kurii „podług szerszej, ponadnarodowej koncepcji". Była to 
próba „odlatynizowania" władzy w Kościele, próba —  być 
może —  zastąpienia Kurii jakimś, szerszym, bardziej kolegial
nym i międzynarodowym cia.em biskupim. Inicjatorami tych 
dążeń byli przedstawiciele stosunkowo silnego skrzydła refor
my, m.in. kardynałowie: Koenig, Alfrink, Frings i patriarcha 
antiocheński Maximos IV. Papież w swym przemówieniu nie 
szedł aż tak daleko, ale niewątpliwie dał dyplomatycznie do
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zrozumienia członkom Kurii, a zwłaszcza ikard. Ottavianiemu —  
sekretarzowi Kongregacji Świętego Officjum, że piastowanie 
w Kurii władzy niemal wyłącznie przez Włochów budzi zbyt 
zasadniczą krytykę, aby można było nad tym przejść do po
rządku dziennego.

W czasie II Sesji Vaticanum II doszło do gwałtownej pole
miki na ten temat pomiędzy kardynałem Józefem Fringsem 
a 'kardynałem Alfredo Ottavianim. Pierwszy, arcybiskup z Koln, 
zaatakował metody pracy Kurii i Świętego Officjum, zapytu
jąc: „Czyż tak wielka zgodność dla pewnej teży może być bez 
znaczenia? Czyż Komisja może nie wziąć tej zgody pod uwagę
i działać tak, jak gdyby nigdy nie słyszała woli Ojców, przy 
dalszym opracowywaniu schematu (chodziło o pierwszy rozdział 
schematu „O biskupach i rządach diecezji")?.. Istnieje ryzyko, 
że schemat pozostanie czymś pustym i nie przyniesie praktycz
nych rezultatów, a to z uwagi na przesadnie ogólne sformuło
wanie jego zasad... Należałoby jasno podkreślić, że zasady te 
odnoszą się do wszystkich kongregacji rzymskich, włącznie ,ze 
Sw. Officjum, gdyż konieczne jest, aby i Sw. Officjum odno
wiło sposoby postępowania, a przede wszystkim aby nauczyło 
się dobrze rozróżniać drogę administracyjną od drogi sądowni
czej. Nikogo bowiem nie wolno potępiać, zanim się go nie wy
słucha i zanim mu się da możliwość obrony względnie popra
wy. Wydaje się również, że liczba biskupów w Kurii Rzymskiej 
jest zbyt wielka. Episkopat stanowi urząd sam przez się, a nie 
może służyć do tego, by dodawać splendoru i chwały innym 
urzędom".

Natychmiastowa replika wzburzonego kard. Ottavianiego 
mówi sama za siebie: „Protestuję z naciskiem i gwałtownie prze
ciw temu, co tu powiedziano na temat św. Officjum. Świadczy 
to o ignorancji, żeby nie użyć mocniejszych słów. Prefektem 
Kongregacji Świętego Officjum jest Ojciec Święty, więc kry
tyka Sw. Officjium kieruje się przeciw Ojcu Świętemu. Piotro
wi powierzył Pan swoje owce, a one chcą dziś rozkazywać Naj
wyższemu Pasterzowi... Usiłuje się zdefiniować kolegialność 
biskupów, gdy tymczasem dotychczas wcale nie udowodniono,, 
gdzie i kiedy kolegium apostolskie działało kolegialnie poza 
Soborem Jerozolimskim. Na pewno prowadziłoby to co naj
mniej do pomniejszenia wykonywania prymatu Piotra".

Ten ostatni zarzut odnosił się bezpośrednio do propozycji 
„progresistów", aby przedstawione w schemacie sformułowanie 
„Piotr i Apostołowie" zastąpić sformułowaniem „Piotr i inni
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Apostołowie". Postępowi kardynałowie proponowali ponadto, 
aby uznać władzę Kościoła za „służbę" a nie za „panowanie", 
uzupełnić orzeczenia I Soboru Watykańskiego na temat pry
matu i nieomylności, powierzyć zarządzanie i kierowanie Ko
ściołem więcej niż jednej osobie, powołać do Kurii również 
osoby świeckie, podnieść rangę godności biskupiej i w ogóle 
oderwać się od starych pozycji i starych dogmatycznych sfor
mułowań. Główną zawadą na tej drodze była Kuria Rzymska, 
toteż w sukurs kard. Fringsowi przyszedł kard. T. D. Roberts.

Uznał on mianowicie za „najbardziej naglącą sprawę" po
trzebę zreformowania opieszale działających sądów mażłeń- 
skich, „tak diecezjalnych jak i rzymskich". 70-letni arcybiskup, 
zabierając głos na konferencji prasowej, oświadczył m.in.: „Ty
siące młodych ludzi nie może się przez całe życie doczekać za
miany światła czerwonego na światło zielone". Roberts uznał 
opieszałość działania tych sądów za jedną z głównych przyczyn 
słabości Kościoła, mówiąc: „Osiągnęliśmy taki stan, że wiernym 
tłumaczy się najczęściej, iż zwłoka ze strony Rzymu stanowi 
wynik bezczynności Rzymu, podczas gdy Rzym oskarża o to 
samo miejscowe władze... Zwlekanie z wymiarem sprawiedli
wości na nieokreślony czas stanowi naruszenie sprawiedliwo
ści... Nagromadziło się tyle ustnych i pisemnych oskarżeń prze
ciwko pewnym praktykom w Kościele Katolickim —  tak ze 
strony katolików, jak i protestantów —  że bez względu na ich 
prawdziwość konieczna stała się inkwizycja przeciw inkwizy
cji, śledztwo przeciw śledztwu, gdyż tylko zdrowa opinia pu
bliczna w Kościele —  zarówno wśról 'kleru, jak i świeckich — 
zapobiec może nadużyciom władzy inkwizyeyjnej i w diece
zjach, i w Rzymie". Dodał on, że „śledztwo śledztwa" jest w Ko
ściele tak samo niezbędne jak w każdym państwie niezbędne 
są policja i sądy.

Okazało się jednak, że im rozsądniej brzmią czyjeś argu
menty, tym zacieklej przeciwstawiają im się konserwatywni 
książęta Kościoła. Antonio Castro Mayer z Campos, uważany 
za jednego z konserwatywnych biskupów brazylijskich, nie 
•osmies2ikał powiedzieć w jednym z wywiadów prasowych, udzie
lonych „Divine Word News Servioe" (25.X.1963) 00 następuje: 
,Wielu jest takich, którzy interpretują tę szczęgólną uwagę, 

jaką Sobór Watykański zwrócił na rolę świeckich w Kościele, 
jako na pewnego rodzaju demokratyzowanie się Kościoła. Ale 
to nieprawda. Kościół nigdy nie zarzuci swej przez Boga ustalo- 
mej struktury monarchicznej. Zawsze będą pasterze do kiero-
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warnia Kościołem pod rozkazami Najwyższego Pasterza, pa
pieża, zastępcy Jezusa Chrystusa".

Zacytujmy jeszcze głos antiocheńskiego patriarchy obrządku 
melchickiego —  Maximosa I Saigha, który uznał schemat sobo
rowy za „nieznaczną tylko i lękliwą reformę", dowodząc w Auli 
Soborowej, że: „Ani Ojciec Święty, ani żadna inna osoba na 
świecie... nie jest w stanie sama, bez niczyjej pomocy zarządzać 
domostwem, którym jest instytucja tak wielka, jak Kościół uni
wersalny, skupiający w sobie tak wiele różnorodnych intere
sów chrześcijan całego świata... Skoro następca nie może po
siadać większej władzy niż ten, od kogo ją dziedziczy, nie jest 
rzeczą właściwą mówić o Pasterzu Rzymskim jako o Głowie 
Kościoła... Fundamenty Kościoła opierają się nie na samym 
Piotrze, ale i na wszystkich innych opastołach, jak dowodzi tego 
wiele tekstów Nowego Testamentu".

Dodajmy pikantne określenie biskupa Ruppa z Monaco, który, 
żywo gestykulując, nazwał schemat „O Biskupach i rządach 
diecezji,, schematem „niedostatecznie jasnym, śmiałym i mę
skim". Dodajmy kuluarowy głos biskupa S’Souza, który stwier
dził, że „w Kościele musi nastąpić reorganizacja; nikt nie po
winien obawiać się tego, że my, biskupi, uzyskamy większą 
władzę: nie jesteśmy dziećmi!" Wydawałoby się, że na sali pra
wie sami zwolennicy reformy. A jednak prawie żaden z tych 
i temu podobnych głosów nie znalazł praktycznie odbicia 
w sformułowaniach projektów schematów, nie przyczynił się 
do zmiany składu soborowych komisji, nie doprowadził do 
uchwalenia przez Sobór 'tek niezbędnych zmian, szczególnie 
w dziedzinie teologii i dogmatyki. Chcąc nie chcąc, trzeba było 
być w Rzymie... Rzymianinem.

REFORMA LITURGII I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Właściwie tylko Komisja Liturgiczna Soboru może się wy
kazać konkretnym osiągnięciem: przegłosowaniem przez Ojców 
Soboru tzw. schematu „O liturgii1. Reforma wprowadza częścio
wo języki narodowe w liturgice mszalnej i ceremonialnej, ze
zwala —  w pewnych tylko warunkach —  na udzielanie Komu- 
ni Sw. pod dwiema postaciami, zezwala na zbiorową celebrację 
mszy św. ( na odprawianie mszy przez kilku księży), wprowadza 
czytanie większej liczby tekstów Pisma św., przeprowadza re
formę Brewiarza, zezwalając także w razie istotnej potrzeby na 
odmawianie Brewiarza w języku narodowym, i ponadto za po
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wiada zniesienie tzw. świąt ruchomych oraz reformę kalenda
rza. W szczególności chodzi o ustalenie —  w porozumieniu z in
nymi Kościołami —  stałej daty Wielkanocy. Najistotniejsze jest 
to, że ordynariusze uzyskują uprawnienia do udzielania zezwo
leń na odmawianie Brewiarza nie po łacinie, a w języku naro
dowym.

Reforma liturgii ma ułatwić prowadzenie dialogu z tzw. Ko
ściołami odłączonymi (wg terminologii Rzymu), a zwłaszcza 
z Kościołami Wschodnimi. Schemat ten został już zaakcepto
wany przez Pawła VI.

Nie można tego natomiast powiedzieć o drugim przegłosowa
nym schemacie w czasie obrad II Sesji Soboru. Schemat „O środ
kach informacji" wzbudził wiele protestów w postępowej pra
sie katolickiej i wśród samych teologów. John Cogley, Robert 
Kaiser i Michael Novak —  trzej świeccy dziennikarze katoliccy 
z USA oraz O. Johu Courtnej Murray, S. J. z USA, O. Jean Da- 
nielou, S. J. z Francji, O. Jorge Mejia z Argentyny i O. Bernard 
Hearing z Niemiec —  czterej teologowie —  podpisali oświadcze
nie, w którym stwierdzają m.in.:

„Tam, gdzie ów dokument nie jest po prostu banalny, tam 
daje on wyraz 'beznadziejnemu oderwaniu i abstrakcyjności Ko
ścioła, jeżeli chodzi o jego stosunek do współczesnej kultury... 
Schemat zawiera uproszczenia, gdyż kładzie nacisk moralny na 
trudny problem sztuki, odrzucając wewnętrzną, specyficzną 
wartość dzieła sztuki, i usiłując nakłonić do kompromisu uczci
wego, rzetelnego artystę chrześcijańskiego... Schemat wiele 
mówi o „pierwszym" i „podstawowym" obowiązku moralnym, 
ciążącym na tych, którzy zajmują się przekazywaniem informa
cji, ale zupełnie przemilcza jakiekolwiek obowiązki u tych, 
którzy udzielają informacji lub którzy powinni być jej źró
dłem... Schemat zdaje się ustanawiać jakąś władzę zwierzchnią 
nad środkami informacji masowej... zdążając do podporządko
wania prasy katolickiej jakiemuś nieomylnemu urzędowi, „co —  
zdaniem autorów — nie przyczyni się do ukształtowania opinii 
publicznej w Kościele". Nic tu chyba dodać, nic ująć.

POKŁOSIE DRUGIEJ SESJI

A reszta? Czyżby pokłosie Drugiej Sesji Soboru miało się 
ograniczać tylko do tych dwu dokumentów, z których jeden 
wywołuje w dodatku tak zasadniczą krytykę? A ekumenizm? 
A problemy współczesnego świata? A próby „odlatynizowania" 
i „odfeudalizowania" Kościoła? Wszak nie tak dawno jeszcze
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austriacki działacz katolicki —  dr Wilfried Daim —  na łamach 
miesięcznika „Wart und Warheit:: proponował, aby pod słowem 
„odfeudalizowanie" Kościoła rozumieć m.in.: oczyszczenie Ko
ścioła z tego, co zupełnie obce duchowi pierwotnego chrześci
jaństwa, a -co rozpowszechiniło się w nim pod wpływem bizan- 
tynizmu i germańskiego feudalizmu, zniesienie formy „My“, 
używanej przez papieża, zniesienie zwyczaju przyklękania i ca
łowania pierścienia, rozwiązanie Zakonów Rycerskich, uniemo
żliwiających przyjęcie nawet apostołów w poczet ich członków 
w myśl klauzuli szlacheckiego pochodzenia, zniesienie praw 
specjalnych rzymskiej arystokracji w Watykanie, zniesienie pa
pieskich orderów i odznaczeń, zniesienie lub przynajmniej 
zhumanizowanie „Indeksu ksiąg zakazanych" itd. itp.

Podczas Drugiej Sesji Soboru padły znamienne słowa patriar
chy Antiochii, Aleksandrii, Jerozolimy i całego Wschodu w ob
rządku melchickim —  Maximosa IV : „To, co stanowi jedynie 
fakt właściwy chrześcijaństwu zachodniemu, nie powinno być 
szerzone po całym świecie w formie doktrynalnej i praktycz
nej... W Kościele Orientalnym biskupi są rządcami swoich die
cezji, o czym świadczy rozwój tego Kościoła od czasów apostol
skich... Kościół Orientalny tylko w rzadkich wypadkach korzy
stał z interwencji Stolicy Świętej w swym życiu sakramental
nym, liturgicznym, teologicznym i organizacyjnym11. „Gdy 
papież kieruje Kościołem uniwersalnym —  dodał —  to dzieli 
odpowiedzialność, jaka na nim ciąży, z Kolegium Biskupów, 
będących następcami Kolegium Apostołów, a nie z duchownymi, 
diakonami i klerykami Kurii Rzymskiej".

Za uporczywe trzymanie się „latynizmu" najostrzej chyba 
skrytykował „łacinników" 54-letni biskup koptyjsko-katolicki 
Teb-Izaak Ghattas, który zarzucił wielu duchownym w Kościele 
Łacińskim, że traktują Kościoły Orientalne jako „dziwolągi ko
ścielne lub egzotyczne stwory, zamiast uznać je za Kościoły 
Siostrzane". Ani Kościół Katolicki Wschodni, ani Kościół Orto
doksyjny —  dowodził biskup Ghattas —  nie może uznać i nie 
uzna takiego sposobu postępowania Kościoła Łacińskiego, z któ
rego wynikałoby, że tylko ten Kościół jest Kościołem Uniwersal
nym, który wręcza i rozdaje przywileje... Takie stanowisko Ko
ścioła Łacińskiego stanowi powód tylu niepotrzebnych -trudno
ści, radykalnie ucinających możliwość prowadzenia dialogu 
z naszymi braćmi odłączonymi... Widać, że wielu Ojcom Soboru 
wydawało się, iż Kościół Powszechny jest Kościołem Łacińskim, 
ustanawiającym za pomocą oddzielnego schematu tzw. przywi
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leje dla mniejszościowej grupy Kościołów Orientalnych4*. Wy
powiadając się przeciwko opracowaniu oddzielnego schematu 
dla Kościołów Obrządku Orientalnego (nieoficjalnie), Ghattas 
dodał, już oficjalnie, że „dyskutowany schemat o Kościele jest 
w swych intencjach uniwersalny, a w swej praktyce nadzwy
czaj łaciński".

„Wszyscy biskupi razem tworzą kolegium albo osobę mo
ralną. Odpowiedzialność biskupów nie ogranicza się do ich wła
snych diecezji, ale rozciąga się na cały Kościół" —  doradzał 
Ojcom Soboru inny przedstawiciel katolickiego Wschodu —  
bejrucki arcybiskup Filip Nabaa, mówiąc, że takie oświadczenie 
zostanie bardzo przychylnie przyjęte przez ortodoksów. Ale 
nawet ów „lękliwy i niezadawalający schemat", mówiąc słowa
mi Maximosa IV, nie został przez II Sesję przegłosowany. Spór
o władzę w Rzymie bynajmniej więc nie ustał. Jak dotychczas, 
właściwie wszystko, co osiągnęły na Soborze obrządki pozała- 
cińskie, sprowadza się do tego, co następującą określił biskup 
Willen N. Bekkers z Holandii, członek Komisji Liturgicznej: 
„Biskupi i zwierzchnicy obrządków pozałacińskich otrzymują 
teraz prawo udzielania tym duchownym, którzy nie rozumieją 
wystarczająco dobrze łaciny, zezwoleń na odmawianie Brewia
rza w swoim narzeczu czy języku". Nie wydaje się, żeby to było 
wiele. No i podróż Pawła VI do Palestyny oraz kurtuazyjne 
spotkanie z Athenagorasem. Ale to już poza Sesją.

W czasie obrad Drugiej Sesji wyraźnie zarysowała się linia 
dążenia do pewnego kompromisu przede wszystkim i w pierw
szej kolejności z Kościołami Ortodoksyjnymi Wschodu. Znalazło 
to nawet charakterystyczny wyraz w słownictwie soborowym. 
Określenie „Kościoły" zarezerwowano wyłącznie dla wyznań 
ortodoksyjnych, natomiast wyznania protestanckie zostały 
w projektach schematu określane powściągliwiej, jako „inne 
wspólnoty chrześcijańskie". Konserwatywny kard. Ruffini po
wiedział nawet otwarcie: „Kościoły Wschodnie są bardziej zbli
żone do Kościoła Katolickiego niż wszystkie sekty (podkr. na
sze —  W. T.) powstałe po Reformacji, gdyż zachowują hierar
chię, siedem sakramentów, prawdziwy kult Eucharystii, nabo
żeństwo do Matki Boskiej, podczas gdy poza chrztem i Pismem 
Świętym nie ma innych więzów łączących nas z protestantami". 
Za stosunkowo „najbardziej zbliżony do Kościoła Rzymskoka
tolickiego z uwagi na ustrój wewnętrzny" wśród „wspólnot pro
testanckich" uznano Kościół Anglikański.

Przedstawiany Soborowi do dyskusji schemat „O Ekumeni
zmie sikładał się z 5 rozdziałów: 1) O zasadach katolickiego eku-
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men izmu, 2) O wprowadzenie w życie ekumenizmu, 3) Chrześci
janie odłączeni od Kościoła katolickiego {a —  Kościoły Wschod
nie, fa —  wspólnoty chrześcijańskie, powstałe począwszy od X V  
wieku), 4) O postawie katolików względem niechrześcijan, 
a w szczególności Żydów, 5) O wolności i tolerancji religijnej. 
Przedyskutowano wstępnie tylko trzy pierwsze rozdziały' pro
jektu schematu, odkładając do Sesji Trzeciej dyskusję nad dwo
ma ostatnimi rozdziałami.

Czy owa wstępna dyskusja nad trzema pierwszymi rozdzia
łami schematu była owocna? Wystąpiły duże różnice zdań.

Cytowany już kard. Ruffini oświadczył pod koniec obrad. 
Drugiej Sesji: „Należy koniecznie powtórzyć niektóre stwier
dzenia: 1) Wszyscy Ojcowie Soboru uważają za pewnik, że Je
zus Chrystus ustanowił tylko jeden Kościół i głową ustanowioną 
przez Chrystusa Pana jest Papież... 3) Wyrażamy gorące życze
nie, aby drodzy Bracia, niestety jeszcze od nas odłączeni, wró
cili w ramiona Kościoła Apostolskiego Rzymskiego" idt. itp. 
Inny włoski biskup Compagnoe pragnął widzieć „podkreślenie 
prawdy o prymacie Papieża, gdyż jedność można jedynie stwo
rzyć wokół Piotra":

Nic dziwnego, że 'przeciwstawili się temu „progresiści". Bis
kup S. A. Leven z USA zauważył, że „dyskuspja wykazuje, iż 
konieczny jest nie tylko dialog z Braćmi Odłączonymi, ale tak
że wzajemny dialog między biskupami... Ojcowie przemawiają, 
w tej auli tak, jak gdyby nigdy nie słyszeli Jana XXIII cytują
cego św. Augustyna: „Veli, nili, fratres sunt" (Czy chcą, czy 
nie chcą, są 'braćmi). Niektórzy Ojcowie uważają, że uznanie 
charyzmatów Ducha Świętego u innych chrześcijan jest jakby 
zaparciem się wiary*. ‘Również kard. F. Koenig z Austrii i bis- 
skup S. Mendes z Meksyku uważali za niesłuszne nazywanie 
jednych „Kościołami", a innych tylko „wspólnotami chrześcijań
skimi". Jednakże wypowiedzi wielu kardynałów i biskupów, 
zwłaszcza hiszpańskich i włoskich, nie harmonizowały bynaj
mniej ze słynnym wyznaniem Pawła VI, który w przededniu ir 
Sesji powiedział: „Jeśli nas, katolików, obciąża jakaś wina za 
to rozdzielenie, pokornie błagamy Boga o przebaczenie, a samycłi 
Braci, którzy by mogli czuć się przez nas sikrzywdzeni, także
o przebaczenie prosimy".

Z wyznaniem tym kontrastują nie tylko wypowielzi wielu 
hiszpańskich dostojników Kościoła, ale i —  o dziwo —  przed
stawiciela polskiej hierarchii kościelnej, ks. arc. Baraniaka, któ
ry Skrytykował schemat za to, że —  jego zdaniem —  „jakoś bo-
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jaźliwie unika określenia ich właściwą nazwą, tz. kalwini, me
todyści, protestanci itp... Nie wolno zapominać o tych Kościo
łach, które nie mają swoich przedstawicieli w Auli, a których 
liczba jest 'bardzo wielka... A więc trzeba strzec się przesady 
w  jednakowym traktowaniu Braci Odłączonych, gdyż nie wszy
scy śą godni pochwały".

Jak dotychczas, nadzieje ekumeniczne spełzły więc właściwie 
na niczym. Druga Sesja Soboru, nazywanego niesłusznie „Pow
szechnym" ( z powodu obecności obserwatorów?) nic tu właś
ciwie nie wniosła. Tyle że poważne różnice zdań co do zakresu, 
treści i formy prowadzenia dialogu zarysowały się wyraźniej, 
a termin „bracia odłączeni" postanowiono zastąpić w oficjalnym 
słownictwie wygodniejszym terminem „bracia rozłączeni". 
Trudno natomiast powiedzieć, na ile ten nowy termin wyraża 
i kontynuuje intencje zmarłego papieża Jana XXIII, właściwe
go twórcy obecnego Soboru i propagatora idei ekumenicznej.

Niewiele też dała dyskusja na temat celibatu 'księży i diako
nów. Jedni zalecali celibat, ini się temu gorąco przeciwstawia
li, a jeden z kardynałów, dramatycznym gestem, dał do zrozu
mienia, że temat jest zbyt wstydliwy, aby go było warto po
ruszać. Wątpliwe również, czy II Sesja dokonała przełomu w 
innej wstydliwej dziedzinie życia, o której dyskutowano na 
Sesji. Chociaż o zagadnienie 'bogactw Kościoła i wymogu ubós
twa jako fundamentalnego warunku powołania do świętości.

50-letni biskup jugosłowiański diecezji Split-Nakarska —  
Franc Franie, członek Komisji Teologicznej Soboru, oświadczył 
w tej kwestii m. in. co nastąpuje: „Moim zdaniem, ubóstwo 
stanowi niezbędny warunek świętości biskupów i w Kościele 
dzisiejszym odczuwa się jego brak... Ubóstwo stanowi też fun
dament wszelkiej świętości. Gdy Kościół był ubogi, był zara
zem święty. Gdy stał się bogaty, zmalała jego świętość".

Biskup Franie wskazał na biskupów jako na tych, 'którzy po
winni w pierwszym rzędzie ubiegać się o ,powołanie do świę
tości" (tak brzmi tytuł czwartego 'rozdziału schematu „O Koś
ciele"), „ponieważ będąc biskupami, musimy uświęcać innych". 
Wykazując, że od czasów średniowiecza większość świętych wy
wodzi się spoza 'kręgu biskupów, biskup Franie dał wyraz swe
mu przekonaniu, że powodem tego jest „brak ewangielicznego 
ubóstwa". Nawołując do „odrodzenia zasady ubóstwa w życiu 
biskupów, duchownych, świeckich i w życiu całego Kościoła", 
jugosłowiański biskup apelował do „utrzymywania się z ofiar 
naszego ludu, wzorem św. Piotra" lusb „utrzymywania się z pra
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cy fizycznej, wzorem św. Pawła". „Biskupi nie powinni posia
dać żadnej własności prywatnej" —  dowodził.

Opracowania „teologii ubogich" domagał się od Soboru kar
dynał francuski —  Gerlier i kard. Lercaro. Biskup Sahary —  
Mercier —  podkreślił, że „świat chrześcijański jest w większoś
ci bogaty". Inni dyskutanci przeciwstawiali przepychowi, bo
gactwu Kościoła i wspaniałej oprawie samego Soboru nędzę: 
głodujących rzesz ludności „trzeciego świata", a kard. de Bar- 
ros Camara z Brazylii apelował nawet lo Ojców Soboru, aby 
biskupi zrezygnowali z tytułów „ekscelencji" i „eminencji" 
oraz herbów, aby zamienili swoje luksusowe limuzyny i wy
stawne apartamenty na bardziej skromne, aby złożyli u stóp 
papieża swoje złote i srebrne krzyże, łańcuchy oraz kosztowne 
pierścienie... Powiedzmy jasno, że chcemy podnieść poziom ży
cia biednych".

Skończyło się oczywiście na słowach, bardzo przekonująco 
i szlachetnie nieraz brzmiących, ale tylko na słowach, bo na 
czymże więcej mogło się skończyć? „In Rome do as Romę do- 
es!“

PRZED TRZECIĄ SESJĄ

Druga Sesja Soboru ujawniła jak silny jest obóz reformy 
w Kościele Rzymskokatolickim i jak zarazem przerażająco bez
silny jest Sobór wobec konieczności gruntownych zmian i prze
obrażeń. Zmiany te są dla Kościoła konieczne, z czego zdają 
sobie doskonale sprawę wszyscy najwybitniejsi jego przedsta
wiciele. Skoro jednak układ sił w Auli Soborowej nie może 
znaleźć należytego odzwierciedlenia w składzie Komisji Soboro
wych i w redakcjach projektów schematów, to widać, że na 
szybkie i gruntowne zmiany nie ma co liczyć. W szczególności 
zaś trudno liczyć na szczerą tolerancję i życzliwy stosunek do 
ludzi innych wyznań czy przekonań ze strony Kościoła, który 
w krajach, gdzie stanowi mniejszość liczebną, opowiada się za 
współistnieniem i tolerancją, a w krajach, gdzie ma za sobą 
większość, nie chce na ogół słyszeć o tolerancji i o poszanowa
niu cudzych przekonań. Nie znaczy to, że członkami i duchow
nymi tego Kościoła nie są m. in. światli i szlachetni ludzie, wy
bitne umysły, wielcy teologowiei reformatorzy. Na owoce dal
szych reform pozostaje więc tylko czekać do Trzeciej Sesji.

Władysław Tarowski
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W A T Y K A N  
A

Z I E M I E  Z A C H O D N I E

vv ielokrotnie już pisaliśmy o negatywnym — żeby nie po
wiedzieć wręcz wrogim — stosunku Watykanu do Polski, 
a zwłaszcza do Ziem Zachodnich. Nieprzychylny stosunek pa
piestwa na przestrzeni wieków dość dobrze jest znany narodo
wi polskiemu. Inaczej ma się sprawa, jeżeli chodzi o ostatnie 
dwudziestolecie. Społeczeństwo na ogół słabo się orientuje 
w stanowisku Watykanu. I trzeba tu od razu stwierdzić, że za 
taki stan rzeczy wyłączną winę ponosi episkopat polski, który 
od bez mała 20 lat, tj. od zakończenia wojny, konsekwentnie 
i zdecydowanie opowiada się po stronie Watykanu, wszelkimi 
siłami zaciemniając prawdziwe stanowisko papieży. Toteż do
brze się stało, że nakładem Wydawnictwa MON ukazała się 
książka Stanisława Markiewiczia „Watykan i NRF wobec spraw 
polskich". Autor, świetny publicysta, zajmuje się zasadniczo 
aktualnymi stosunkami między Watykanem a NRF, ale rozpa
truje je pod kątem spraw polskich. Dlatego też wiele miejsca 
na kartach tej publicystycznej książki — jeżeli można ją tak 
nazwać — zajmują zagadnienia dotyczące bezpośrednio powo
jennego stosunku papieży do Polski, a przede wszystkim do 
Ziem Zachodnich.

Watykan — jak wiadomo — me uznał dotychczas przynależ
ności Ziem Zachodnich do Polski, lecz uparcie określa je jako 
„Niemcy wschodnie", chociaż fakt zasiedlenia ich przez Pola
ków „Kuria Rzymska — jak pisze St. Markiewicz — powinna 
konstatować z zadowoleniem1', gdyż na ziemiach tych „zdecy
dowaną większość ludności wierzącej stanowią katolicy11. Je
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żeli uświadomimy sobie, że ówczesnym papieżem był Pius XII, 
jeżeli przypomnimy sobie jego powiązania z episkopatem nie
mieckim, nie możemy być zaskoczeni jego negatywnym stosun
kiem do postanowień poczdamskich. Ten negatywny stosunek 
odzwierciedla doskonale list Piusa XII do episkopatu niemiec
kiego z 1.111.1948 r., w którym to liście wyrażał nadzieję, że 
uchwały poczdamskie zostaną cofnięte, i jednocześnie „opowia
dał się za zwrotem tych ziem państwu niemieckiemu1', co wy
raźnie widać z następującego fragmentu wspomnianego listu:

„Czy jest się dalekim ,od prawdy, gdy się pragnie i ma na
dzieję, że wszyscy zainteresowani mogą się spokojnie porozu
mieć i to, co się stało, odrobić, o ile się da jeszcze odrtobić?“ .

To proniemieckie stanowisko papieża nie zostało zakwestio
nowane przez episkopat polski, który — wręcz przeciwnie — 
próbował wmówić wiernym, że polityka Kurii Rzymskiej nie 
jest wroga Polsce.

Warto przypomnieć, że początek tej „obrony" Watykanu dał 
kardynał A. Hlond, który w orędziu do katolików na Ziemiach 
Zachodnich m. in. stwierdził:

„Nie dajcie się wprowadzić w błąd i nie dopuszczajcie do du
szy rozterki, jakoby Kościół mógł mieć zastrzeżenie cb do pol
skiej przyszłości Ziem Odzyskanych. Nie ma bowiem racji, dla 
których Kościół miałby pragnąć uszczuplenia obszaru Rzeczy
pospolitej. Bezpodstawne są twierdzenia, jakoby Kościół po
pierał myśl rewizji granic państwa polskiego... Wbrew prze
ciwnym pogłoskbm zapewniam was również, kochani bracia, że 
Polska nie potrzebuje się obawiać obojętności, a tym mniej uj
my ze strony Stolicy Świętej... Ojciec św. Pius XII mimo po
zorów i wykładni pragnie Polski politycznie, kulturalnie i mo
ralnie wielmożnej. Nie myśli o umniejszeniu państwa polskie
go.

Jakby na ironię losu, biskup monachijski, Schamagl, na ła
mach „Mittelbayrische Zeitung“ iz 27.VII.1948 r., a więc w tym 
samym mniej więcej czasie co kardynał A. Hlond, pisał:

„Zwróciłem się do czynników kompetentnych i w odpowie
dzi zostałem upoważniony do stwierdzenia, że wbrew jakim
kolwiek komunikatom i relaćjom odmiennej treści w kraju lub 
za granicą, możemy Oświadczyć na podstawie dokładnych in
formacji, uzyskanych od kompetentnych czynników, iż papież 
Pius XII nigdy ani jednym słowem nie wyraził aprobaty gra
nic na Odrze i Nysie“ .
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Nie bez żenady należy skonstatować, że
„komentarze polskich i niemieckich dostojników kościelnych — jak 

pisze St. Markiewicz — dotyczące stanowiska Piusa XII były jaskrawo 
sprzeczne ze sobą: w oświadczeniach «kompetentnych czynników» ko
ścielnych, skierowanych w stroną niemiecką, podkreślano, iż Pius XII 
nie uznał granicy na Odrze i Nysie. Te same czynniki, kierując oświad
czenia w stroną polską, stwierdzały, że Pius XII nigdy nie kwestiono
wał granic Polski, przy tym nie określały bliżej, o jakie granice cho
dzi” .

Nie przypłaszczamy, aby wystąpienia zarówno biskupa 
Schamgla, jak i całego episkopatu niemieckiego nie były znane 
biskupom polskim, którzy uparcie wstrzymywali się od kryty
ki papieża — ze szkodą dla Polski. Zresztą, nie odbiegali tym od 
przyjętego z dawien dawna zwyczaju opowiadania się zawsze 
po stronie Rzymu, a przeciw własnemu narodowi.

Mało znany jest prawdopodobnie fakt, że Pius XII ustanowił 
specjalny urząd „biskupa dla wysiedlonych", co również świad
czy o nieuznawaniu przez Watykan układów poczdamskich. 
Episkopat zaś niemiecki mianował w 1953 r. specjalnego „peł
nomocnika do spraw opieki duszpasterskiej nad przesiedleń
cami". I tym razem biskupi polscy milczeli.

Milczą również i nie protestują po każdorazowym ukazaniu 
się rocznika papieskiego „Annuario Pontificio". Jak „wiadomo, 
w „Annuario Pontificio" jednostki administracji kościelnej na 
Ziemiach Zachodnich podawane są w rubryce „Niemcy“. Do 
1954 r. ignorowano w ogóle przynależność tych ziem do Polski. 
Dopiero w 1955 r. jedynie przy diecezji gdańskiej po raz 
pierwszy obok nazw „Danzice, Danzig“ znalazła się polska naz
wa „Gdańsk" oraz adres kurii w języku polskim. Jednakże ja
ko biskup ordynariusz został wymieniony osławiony polako
żerca Carl Maria Spletit, a samą diecezję ulokowano w „Wol
nym Mieście Gdańsku". Natomiast przy diecezji wrocławskiej 
nie wprowadzono żadnych zmian. Równocześnie stwierdzono 
w notce wyjaśniającej, że „obecne okoliczności jeszcze nie po
zwalają dokonać całkowitej aktualizacji... z punktu widzenia 
przynależności poszczególnych jednostek administracji kościel
nej do różnych państw".

Przez następne dwa lata nic się nie zmieniło.
W „Annuario Pontificio" z 1958 r. widzimy duże zmiany na 

lepszę. Przy diecezjach wrocławskiej, gdańskiej i warmińskiej 
umieszczono nareszcie polskie nazwy, zamiast „Germania" po
dano „Polska" oraz aktualne adresy biskupów w języku pol
skim. Po raz pierwszy nie wymieniono biskupa Spletta. Radość 
jednak nie trwała długo. Już wkrótce — zapewne pod naciskiem
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episkopatu niemieckiego — włączono korektę wyjaśniającą, że 
zmiany w roczniku nie mają charakteru politycznego, lecz zo
stały wprowadzone jedynie dlatego, aby usprawnić ruch pocz
towy. Jednocześnie jako biskup ordynariusz, Gdańska został po
nownie wymieniony Splett.

Rocznik 1959 — wydany w początkach pontifikatu Jana 
XXIII — przyniósł nową falę rozczarowania. Nie tylko że nie 
utrzymano stanu z poprzedniego roku, lecz cofnięto się częścio
wo na uprzednie pozycje. Archidiecezja wrocławska, diecezja 
warmińska i prałatura w Pile tym razem nie zostały wymie
nione w rozdziale „Distributione geografica“ pod hasłem „Pol
ska". Wspomniany już St. Markiewicz, komentując te zmiany, 
słusznie uważa, że

„chociaż sposób podania informacji w 1958 r. nie oznaczał uznania 
przynależności tych diecezji do Polski, to jednak wmiejscanmał je 
w pewnym sensie w granicach państwa polskiego” .

Jednocześnie przy archidiecezji wrocławskiej Rocznik 1959 
wyjaśnia, że

„Stolica św. nie ma zwyczaju dokonywać definitywnych 
zmian giimic diecezjalnych, dopóki tereny nie zostaną uregu
lowane ■przez prawa, międzynarodowe i zawarcie traktatu, któ
ry o ich losie zadecyduje ostatecznie. W takich warunkach Sto
lica św., w celu wypełnienia swojej misji kanonicznej, powie
rzyła obowiązek J. E. kardynałowi Wyszyńskiemu, arcybisku
powi Gniezna i Warszawy, tptoczenia opieką religijną tych licz
nych wiernych, którzy osiedlili się na tych terenach

A dalej:
„Kapłani inkardynowani do tych diecezji, którzy znajdują 

się w Niemczech, podlegają w myśl norm, prawa kanonicznego 
odpowiednim wikariuszom kapitulnym, rezydującym w Gór- 
litz, w Berlinie i w Osnarbruck“.

Natomiast biskup E. Nowicki, rezydujący w Gdańsku, został 
biskupem sufraganem ordynariusza Spletta. Aby osłodzić mu 
tę gorzką pigułkę, otrzymał godność koadiutora, co daje mu 
prawo następstwa w wypadku śmierci lub rezygnacji ordyna
riusza.

Widzimy więc, że jedynie problem diecezji gdańskiej został 
rozwiązany, ale tylko połowicznie 1). Sprawa administracji na

d) Już po napisaniu powyższego artykułu agencje prasowe doniosły
o śmierci bpa Spletta. Zachodnioniemieccy rewizjoniści, pragnąc w y-
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Ziemiach Zachodnich nadal nie została uregulowana, a nawet 
jeszcze bardziej zagmatwana. To uparte i dziwne postępowa
nie Watykanu St. Markiewicz opatrzył mocnym, ale słusznym 
komentarzem:

„Z rocznika papieskiego wynikało, że diecezje — wrocławska i war
mińska mają podwójny charakter: terytorialny — i w  tym zakresie 
podlegają niemieckim wikariuszom kapitulnym zamieszkałym w Niem
czech, oraz charakter personalny — odnoszący się do katolików pol
skich, osiedlonych na tych terenach, których biskupem misyjnym jest 
kardynał Wyszyński” .

Natomiast
„...tymczasowe ordynariaty opolski i gorzowski nie są uznane przez 

Kurię Rzymską za kościelne jednostki administracyjne, skoro w rocz
niku za rok 1959 w ogóle nie zostały wymienione. Istnieją na tych — 
według Watykanu niemieckich — terenach tylko katolicy polscy".

I dlatego
„Biskupi polscy wyznaczeni dla tych terenów pełnią jedynie funkcję 

wikariuszy generalnych kardynała Wyszyńskiego, sprawujących w jego 
imieniu opiekę duszpasterską. Są biskupami tytularnymi bez upraw
nień w zakresie jurysdykcji terytorialnej...” .

A zatem są
„...formalnie rzecz biorąc — biskupami misyjnymi, rozwijającymi 

działalność duszpasterską wśród ludności polskiej, zamieszkałej na te
rytorium Niemiec” .

Czyż do wypowiedzi St. Markiewicza trzeba jeszcze coś do
dawać? Sprawa jest jasna i prosta — Watykan nie honoruje po
stanowień poczdamskich, neguje przynależność Ziem Zachod
nich do Polski, nie widzi lub nie chce widzieć, że są one niero
zerwalnie związane z Macierzą.

Ta uparta polityka Watykanu wywołała tym razem niezado
wolenie nawet polskiej emigracji, czemu dał wyraz na swoich 
łamach reakcyjny tygodnik „Orzeł Biały“, wychodzący w Lon
dynie, który dość trudno posądzić o antywatykańskie nasta
wienie. Pisał on:

„Wbrew pogłoskom, nie ziściły się nadzieje na właściwe 
określenie sytuacji kościelno-prawnej ziem odzyskanych. Prze
ciwnie.. dostrzegamy zmianę w niepożądanym kierunku“ .
wrzeć nacisk na Watykan i uprzedzić decyzje papieża, spowodowali 
wybór przez tzw. kapitułę katedralną diecezji gdańskiej, rezydującą 
w  NRF — „wikariusza generalnego diecezji gdańskiej” . Pośpiech ten 
nie przyniósł im spodziewanego efektu. W połowie marca br. nadeszły 
wiadomości z Watykanu, że papież mianował biskupem rezydencjalnym 
diecezji gdańskiej bpa E. Nowickiego. W ten sposób przynajmniej pro
blem diecezji gdańskiej doczekał się rozwiązania, zgodnego z interesa
mi polskiego społeczeństwa.
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A jak powitano ukazanie się rocznika 1959 w NRF? Otóż 
prasa zachodnioniemiecka nie kryła swojego zadowolenia. Tak 
np. „Frankfurter Rundschau" z 22.XII.1958 r. tę radosną — 
oczywiście dla rewizjonistów niemieckich — nowinę zatytuło
wał: „Życzenia Polski nie spełnione — Granice diecezji nie bę
dą dostosowane do linii Odra-Nysa“. A następnie pisze:

„Papież Jan X X III nie przychylił się do życzenia prymasa Polski,, 
kardynała Wyszyńskiego, aby granice diecezji polskich przystosowane 
zostały do granicy Odra—Nysa, co  oznaczałoby, że niemieckie tereny 
wschodnie zostały podporządkowane nie tylko de facto, lecz również, 
de jure polskiej administracji kościelnej".

Roczniki 1960, 1961 i 1962 nie przyniosły specjalnych zmian. 
Co prawda przy nazwach niemieckich podano również polskie,, 
ale w dalszym ciągu nie zdecydowano się na akceptowanie nie
odwracalnego stanu faktycznego, jaki istnieje na Ziemiach Za
chodnich.

Toteż kiedy w 1962 r. papież mianował 2 nowych biskupów 
pomocniczych, zachodnioniemiecka „Kirchenzeitung fur das. 
Bistum Aachen“ z 11.11.1962 r. tak komentowała ten fakt:

„Kardynał Wyszyński wysłał za zgodą Stolicy Apostolskiej na zajęte 
przez Polskę niemieckie wschodnie obszary okupowane, dla zwiększe
nia tam opieki duszpasterskiej, dwóch przydzielonych mu biskupów po
mocniczych” .

A miała prawo tak pisać, gdyż „Osservatore Romano“ z 3. II. 
1962 r. niedwuznacznie interpretowało te nominacje:

„Przewielebny ks. prałat Paweł Latusek, rektor Seminarium- 
Wyższego we Wracławiu, został mianowany biskupem pomoc
niczym arcybiskupa gnieźnieńskiego...“

oraz
„...ks. Jan Obłąk, prof. historii Kościoła Seminarium W yż

szego w Olsztynie, został mianowany biskupem pomocniczym 
arcybiskupa gnieźnieńskiego.

Zaiste, oficjalny organ Watykanu otwarcie pisze, że miano
wani biskupi są właściwie sufraganami archidiecezji na zie
miach dawnych, a na Ziemiach Zachodnich występują w cha
rakterze misjonarzy. „Misjonarzy działających w Niemczech" — 
jak stwierdza SŁ Markiewicz. Dlatego też „Deutsche Zeitung 
mit Wirtschaftszeitung" z 22.11.1962 r. mogła napisać, że „nic 
chwilowo nie wskazuje na to, by Stolica Apostolska gotowa 
była pójść na... koncepcje" podporządkowania tych ziem bez
pośrednio polskiemu duchowieństwu.

Dzień zaś wcześniej „Kólnische Rundschau" donosił:
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„Dziś w Watykanie słyszy się dwie wersje. Z jednej strony w kolach 
-dobrze poinformowanych stwierdza się, że wszystkie zabiegi kardyna
ła Wyszyńskiego w sprawie niemieckich diecezji na wschodzie będą 
przyjaźnie ale stanowczo odrzucone... Z drugiej strony koła również do
brze poinformowane dają powód do zastanowienia się nad tym, że na
wet przy pryncypialnym przestrzeganiu dotychczasowych zasad pew
ne; sprawy praktyczne i technicznie mogłyby być rozwiązane w sposób 
wychodzący Polakom bardziej naprzeciw”.

Ale — żeby nie było jakichś niedomówień — zaraz dodaje:
, „Te koła na pytanie, czy w postawie Watykanu odnośnie niemieckich 
diecezji wschodnich nastąpiła jakaś zmiana, udzielają odpowiedzi: Nie 
komentujemy tej postawy".

Jak widzimy, prasa zachodnioniemiecka świetnie sekunduje 
episkopatowi niemieckiemu w jego nacisku na Watykan. 
A trzeba przyznać, że wpływy niemieckie są, a przynajmniej 
były (?), dość duże. Można jednak śmiało stwierdzić, że winę 
za taki stan rzeczy ponosi również episkopat polski, który swo
im milczeniem, i to uporczywym, ośmiela stronę przeciwną 
i zachęca do coraz nowych, wrogich wystąpień. Gdyby stano
wisko jego było bardziej stanowcze, bardziej patriotyczne — 
struktura administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich 
z  pewnością byłaby już dawno przystosowana dO' stanu fak
tycznego.

Tymczasem episkopat polski ciągle milczy. Czyż nie czas 
przerwać to milczenie?

mgr Leszek Wilczyński

P. S. Niepełny byłby obraz stosunku Watykanu do Ziem Zachodnich, 
gdybyśmy nasze rozważania urwali w tym miejscu, tym bardziej, że 
znana wypowiedź Jana XXIII z 8.X.1962 ar. była — jak na dotychcza
sowe „tradycje” Watykanu — wręcz szokująca i wywołała ożywione 
dyskusje w kuluarach II Soboru Watykańskiego. Zagadnienie to omó- 
"wimy w osobnym artykule.

L. W.
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S K A Z A N I  
NA DO ŻY W O C IE

W  jednej z cel sztumskiego więzienia odbywa karę młodocia
ny przestępca Wojciech K., skazany za matkobójstwo przez: 
Sąd Wojewódzki w Poznaniu na dożywocie. Gdy odwiedziłem 
go, był bardzo przygnębiony, nieufny do świata i ludzi, ostroż
ny w rozmowie. Pisał listy do brata, który mu dopomagał,, 
czytał lekką beletrystykę, uczył się w celi języka angielskiego 
z wypożyczonego podręcznika. Mówił, że chciałby w więzieniu 
zdobyć świadectwo dojrzałości, wyuczyć się jakiegoś zawodu 
i pracować odpłatnie w przedsiębiorstwie przywięziennym. 
Czasem głos jego urywał się i w oku błysnęła łza. Tak. O tam
tym nigdy się nie zapomina. — Tylko brat mi wybaczył, podał 
rękę, ale ja na to na pewno nie zasłużyłem. I to cierpienie 
moralne jest o wiele cięższe od samej zbrodni, od krat, oku
tych drzwi i małej celi zastawionej pryczami po sufit. Potem, 
rozmawiałem o Wojtku z pracownikami więzienia. Oczy
wiście, możemy go zatrudnić, skierować do technikum więzien
nego, ale... Dalszy ciąg relacji mam zapisany w notesie: „kto 
zagwarantuje, że Wojtek jako groźny przestępca nie skorzysta 
z lada okazji i nie ucieknie? Trzeba więc najpierw poznać jego 
charakter, zamiary, usposobienie, odróżnić pozory od rzeczy
wistości, obserwować dłuższy czas jego stosunek do współ
więźniów i funkcjonariuszy, aby oddawszy co należne wzglę
dom bezpieczeństwa i ochrony, przystąpić do wychowawczego 
oddziaływania na Wojtka”. Ostrożność nie zawadzi —  mówią 
mi —  bo kto wie, jakim naprawdę jest Wojtek? Ogromna, 
większość „dożywotniaków” zasługuje na ulgi, pracuje, zdo
bywa zawód. Są jednak i tacy, którzy stwarzają pozory popra
wy, byle się wkręcić w łaski administracji, bądź wprost de
moralizują innych. W oczach psychologa i administracji są to
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•więźniowie trudni, psychopaci. Jednakże u „dożywotniaków” 
negatywny stosunek do otoczenia i cechy psychopatyczne wy
nikają nie tylko z predyspozycji psychicznych, indywidual
nych przeżyć lub umysłowego niedorozwoju; szczególny wpływ 
na ich osobowość i sposób reagowania wywiera stosunek do 
nich ludzi z zewnątrz. Tym czym dla Wojtka jest brat, który 
nie zerwał z nim kontaktu, tym dla „dożywotniaka” Stani
sława Z. (Strzelce Opolskie, skazany z art. 225 § 1 kk) żona, 
z którą zawarł ślub w więzieniu. —  Dzięki jej pomocy i sło
wom zachęty — dodaje —  wykształciłem się w więzieniu na 
•wysoko kwalifikowanego zegarmistrza. Uczę teraz innych 
i pracuję zarobkowo, aby dopomóc żonie. Ci, którzy utrzymują 
więź rodzinną, bądź z którymi rodzina chce sama więź utrzy
mywać, mają otuchę, nadzieję przetrwania i perspektywę ży
cia. Dlatego wydaje mi się, że obok zatrudnienia i szkolenia 
-więźniów dożywotnich, w pracy wychowawczej i obserwacyj
nej należy szczególną uwagę zwracać na przełamywanie trud
ności w ustalaniu ich kontaktów z rodziną, kształtować w nich 
poczucie moralnej odpowiedzialności i przydatności społecznej, 
aby w ten sposób m. in. zapobiegać rozwojowi psychozy i de
presji więziennej.

Przypominam sobie Stanisława Z. z więzienia w Nowogar
dzie, skazanego na dożywocie przez Sąd Wojewódzki dla woj. 
•warszawskiego za zabójstwo żony i dziecka pod wpływem za
mroczenia alkoholowego. Początkowo sprawiał on dużo kło
potu wychowawcom i administracji: wpadał w głębokie stany 
•depresyjne, maltretował innych więźniów w celi, próbował za
machów samobójczych.

Akta jego pęczniały od raportów karnych. —  Długo zastana- 
nawiałem się nad obraniem właściwej metody postępowania —  
opowiadał naczelnik więzienia. Ścisła izolacja i kary nie wy
dały mi się najszczęśliwszym wyjściem z sytuacji. Ostatecznie 
skierowałem go do pracy odpłatnej i do nauki w technikum. 
Były liczne obiekcje, faktem jest jednak, że więzień zaczął się 
wyżywać w pracy i nauce, uspokoił się wewnętrznie, aż któ
regoś dnia, przyszedł do mnie z prośbą: —  Panie naczelniku —  
powiada —  rodzina nie chce znać takiego mordercy jak ja. 
Może i mają rację. Ale, proszę mi wierzyć, mam 30. lat i jeżeli 
po 15 latach więzienia sąd zwolni mnie warunkowo, chciałbym 
się przed społeczeństwem zrehabilitować uczciwą pracą. Słu
chałem, a on mówił dalej — ledwie tamując wzruszenie: Chcę 
zaopiekować się kilkoma sierotami. Mam trochę grosza w de
pozycie... dopomogę im. —  Zgodziłem się. Wychowawca uła
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twił nawiązanie kontaktu z domem dziecka i od tego czasu 
między więźniem B. a dwoma sierotami rozpoczęła się kore
spondencja, wymiana zdjęć, rysunków. B. kupił dla nich odzież, 
zaprosił aby odwiedziły go wspólnie z wychowawczynią i opła
cił koszty podróży. Nazywają go swoim tatusiem. —  Zauwa
żyliśmy teraz, że staje się on zupełnie innym człowiekiem, od
zyskuje w sobie siłę przetrwania, budzą się w nim szlachetne 
uczucia, przytłoczone dawniej ciężarem zbrodni.

Nawiedziły mnie te więzienne reminiscencje, gdy czytałem 
pracę Józefa Wąsika ł). Mam trochę żalu do autora, że tak pa
sjonujący, zrośnięty z prawem i z życiem temat omówił w spo
sób Akademicki, obracając się głównie w sferze abstrakcyjnych 
norm i pojęć prawnych. Zabrakło w książce przykładów z ży
cia. Pozostało jednak prawo i jego stosunek do kary doży
wotniego więzienia. Zatem problem niebagatelny, mający swo
ją genezę historyczną i swoich licznych komentatorów. —  
Czemu służy kara dożywotniego więzienia w oczach ustawo
dawcy —  stawia kwestię autor i odpowiada z właściwym uza
sadnieniem prawnym i historycznym: wymiar bezterminowej 
kary więzienia spełnia cele ogólnoprewencyjne i odstraszające, 
jest poniekąd aktem obrony koniecznej. To wszystko prawda, 
ale „nie surowa sankcja powstrzymuje od popełnienia prze
stępstw —  konkluduje w toku rozważań —  lecz świadomość ich 
wykrywalności oraz prawość i siła charakteru człowieka” 
(str. 177).

Powołując się na przykłady ZSRR, Bułgarii, Węgier, CSRS, 
które w ostatnich latach zlikwidowały u siebie karę dożywot
niego więzienia zastępując ją karą terminową (od 15 do 25 lat) 
oraz na polski projekt kodeksu karnego z 1963 r. ustalający 
obok kary śmierci górną granicę kary —  25 lat więzienia, autor 
w związku z tym wysuwa kilka postulatów, przemyślanych 
i z gruntu słusznych. Chodzi więc o całkowite wyeliminowanie 
kary dożywotniego więzienia sprzecznej z pojęciem humani
zacji i z założeniami ustroju socjalistycznego i wprowadzenie 
w miejsce niej kary terminowej, nie sztywnej jak sugeruje 
projekt kodeksu (25 lat więzienia), lecz wymierzanej za szcze
gólnie ciężkie przestępstwa w płynnych granicach od 16 do 
20 lat więzienia. Autor postuluje umożliwienie sądowi w szcze
gólnie uzasadnionych przypadkach przekroczenia wymaganego

*) Józef Wąsik: Kara dożywotniego więzienia w Polsce. Wydawnic
two Prawnicze, str- 190, Warszawa, 1963 r.
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minimum 2/3 kary przy udzieleniu warunkowego zwolnienia 
(w przypadku „dożywotniaków” tym sztywnym minimum jest 
15 lat więzienia).

„Wprowadzenie w życie proponowanych zmian nie spowo
duje — pisze na zakończenie autor —  nadmiernego złagodze
nia systemu karnego. Zmiany te mogą nawet w pewnym sen
sie wzmocnić prewencyjną sferę oddziaływania kary oraz 
wzmóc działanie bodźców skłaniających skazanego do pracy 
nad sobą i poprawy. Gdy zniknie kara dożywotniego więzienia, 
a pozostaną —  jako najsurowsze — kara śmierci i więzienie 
oznaczone na czas, wówczas możliwość wymierzenia kary bez
względnej eliminacji będzie prawdopodobniejsza niż w dzi
siejszej sytuacji” (str. 179).

Równolegle z wzmocnieniem prewencji w przypadkach 
szczególnie groźnych i nagminnych przestępstw, powinny ulec 
dalszemu rozwojowi walory pracy wychowawczej i obserwa
cyjnej nad skazanymi na dożywocie, zgodnie z podstawowym 
celem kary, którym jest nie odwet, lecz wychowanie. Potrzeb
ne tu są zarówno badania ankietowe, jak i gruntowne studia 
dla wyznaczenia kierunków i określenia metod wychowaw
czych w długotrwałym procesie reedukacji.

Franciszek Oszmiańsk



Ks. dr O. GASTPARY

Chrześcijaństwo współczesne (7)

K O Ś C I Ó Ł  
E W A N G E L I C K O -  
- A U G S B U R S K I  
W P O L S C E

(Wywiad z Ks. Dr W. Gastpary’m, Prezesem Synodu K o
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL)

ościół Ewangelicko-Augsburski jest najstarszym i najlicz
niejszym wyznaniem protestanckim w Polsce. Polscy luteranie 
biorą czynny udział w życiu politycznym, społecznym i kultu
ralnym w kraju, a ich działalność na polu ekumenicznym, za
równo w kraju, jak i za granicą budzi powszechne uznanie. 
Świetne tradycje historyczne, bogata przeszłość, imponujący 
dorobek w dziele myśli religijnej i teologicznej — oto co koja
rzy nam się z wyznaniem ewangelicko-augsburskim. Należeli 
i należą do tego wyznania zasłużeni Polacy, wybitni uczeni 
i artyści, znakomici myśliciele, teologowie, działacze, prawdzi
wi patrioci i obrońcy naszej mowy ojczystej. W latach okupacji 
i niewoli hitlerowskiej Kościół Ewangelicko-Augsburski w Pol
sce odegrał rolę niezłomnego obrońcy polskości i dóbr ducho
wych narodu, będąc jednocześnie jednym z głównych inicjato
rów ekumenii i szeroko pojętej działalności na rzecz jedności 
i braterstwa chrześcijan w duchu wzajrannego zrozumienia, 
szacunku i tolerancji.

A oto pytania, z którymi udaliśmy się do Prezesa Synodu te
go Kościoła — Ks. Dr W. Gastpary‘ego:

Jak w chwili obecnej przedstawia się rozwój Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego w Polsće? Ilu skupia on członków, jaka
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jest liczba duchownych, zborów i innych instytucji oraz jaką 
rozwija on działalność wydawniczą?

Kościół Ewangelicko-Augsburski jest tym Kościołem w Pol
sce, który bodajże najbardziej ucierpiał podczas drugiej wojny 
światowej. W następstwie wojny i systemu polityki hitlerow
skiej w stosunku do Kościoła w ogóle, a Kościoła Ewengelicko- 
-Augsburskiego w szczególe, musieliśmy po wojnie przystąpić 
do odbudowy od samych podstaw naszego życia organizacyjno- 
-kościelnego, które należało dostosować do nowych warunków 
geograficznych i społecznych. Polska odzyskała Pomorze, Śląsk 
i Mazury; wszędzie tam, szczególnie na Mazurach byli ewange
licy. Terytorialny zasięg działania powiększył się. Przybyły no
we parafie, gdy liczba duchownych naszych wynosiła zaledwie 
57 ocalałych po wojennym katakliźmie. Obecnie mamy w pra
cy parafialnej 101 księży prócz profesorów i emerytów. Wy
dział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, a od 
1954 r. Chrześcijańska Akademia Teologiczna kształcąc kadry 
duchownych pozwoliły nam osiągnąć ten stan i coroczny do
pływ nowych absolwentów gwarantuje zapewnienie duszpa
sterskiej obsługi wszystkich naszych wyznawców.

Niemniej Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest Ko
ściołem o charakterze diaspory. Jedynie na Śląsku Cieszyńskim 
znajdują się liczebnie poważniejsze skupiska ewangelików. 
Owych 101 księży obsługuje około 110.000 wiernych w 217 pa
rafiach i 180 stacjach kaznodziejskich. Gdy uwzględni się 
ogromne odległości, które trzeba .przemierzyć, a czasem brak 
nawet dogodnych połączeń kolejowych czy autobusowych, aby 
dotrzeć do celu i odprawić nabożeństwo, nauczać dziatwę 
i młodzież, udzielać chorym Komunii Świętej czy grzebać 
zmarłych, można w przybliżeniu ocenić tę trudną pracę.

Należy tu podkreślić ofiarność naszych zborowników, ogrom
ne przywiązanie do swego Kościoła i wszystkich jego poczy
nań. Parafianie nasi nie tylko łożą na utrzymanie swego Ko
ścioła, ale również nader ofiarnie popierają działalność chary
tatywną Kościoła. Mamy bądź co bądź pięć domów opieki dla
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dorosłych. Jedyny diakonat w Dzięgielowie kształci i wycho
wuje siostry diakonisę, które są zawsze mile widziane jako 
pielęgniarki w szpitalach, kierowniczki domów opieki czy sio
stry zborowe, opiekujące się specjalnie ludźmi biednymi, cho
rymi i niedołężnymi.

A z czego szczególnie jesteśmy dumni i co należy podkreślić* 
to nasza działalność wydawnicza. Nasz „Zwiastun" dawniej 
„Strażnica Ewangeliczna" dociera wszędzie. W ostatnich czte
rech latach wydano szereg nowych cennych pozycji ewange
lickiej literatury religijnej.

Mimo ciężkich doświadczeń wojennych, odpływu części na
szych wyznawców na zachód, szczególnie Mazurów, wierzymy,, 
że Kościół nasz najliczniejszy z kościołów ewangelickich w Pol
sce, potrafi dać i daje swój wkład nie tylko w materialną od
budowę kraju, ale również wkład wartości duchowych do kul
tury naszego narodu. Ewangelicy luteranie dowiedli, gdy trze
ba było, że potrafią dla Polski umierać, dowiodą, że potrafią 
również dla niej żyć i działać.

Jakie jest miejsce Kościoła w Światowym Związku Luteran. 
i wkład polskich luteran w działalność na polu międzynarodo
w ym ?

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest członkiem 
Światowej Federacji Luterańskiej. Przedstawiciele naszego Ko
ścioła brali czynny udział w światowych spotkaniach delegatów 
kościołów luterańskich już od r. 1923 i również w okresie mię
dzywojennym jako Kościół byliśmy członkiem Światowego 
Związku Luterańskiego. Po drugiej wojnie światowej ożywiła, 
się działalność Światowej Federacji Luterańskiej i również 
udział naszego Kościoła, zwłaszcza od 1955 r. Światowa Fede
racja Luterańska ceni sobie bardzo współpracę z kościołami 
luterańskimi państw socjalistycznych, jako czynnik zbliżenia 
między narodami i koegzystencji państw o różnych ustrojach 
politycznych i społecznych. Trzeba tu podkreślić, że czołowe 
osobistości Światowej Federacji Luterańskiej szczerze pragną
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tego zbliżenia, bez względu na ustrój społeczny i ideologię spo
łeczną panującą w danym państwie.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest Kościołem 
mniejszościowym, a wśród luterańskich Kościołów mniejszo
ściowych wcale nie największym. Mimo to zajmuje poczesne 
miejsce w Światowej Federacji Luterańskiej. Właśnie u nas 
w  Polsce odbyły się dwie poważne konferencje luterańskie. We 
wrześniu 1958 r. odbyła się w Gdyni konferencja teologiczna 
luterańskich kościołów mniejszościowych, która zgromadziła 
delegatów z całej Europy, również i spoza Europy. W końcu 
czerwca 1961 roku obradowała w Warszawie Egzekutywa Świa
towej Federacji Luterańskiej. Należy na to patrzeć nie tylko 
pod aspeiktem wyróżnienia w rodzinie Kościołów luterańskich 
Polski, ale również i pod aspektem następstw, jakie to ma 
w traktowaniu Polski Ludowej i jej stosunków wewnętrznych, 
zwłaszcza stosunku państwa socjalistycznego do Kościołów 
i związków religijnych.

W konferencjach tych uczestniczyli przecież liczni delegaci 
z państw kapitalistycznych, również takich, które szczególnie 
są uprzedzone do Polski. Mogli na miejscu stwierdzić i przeko
nać się, jak się toczy u nas życie, że wolność życia religijnego 
i działania Kościołów, równouprawnienie wyznań są rzeczywi
stością nie frazesem. Obalona została niejedna legenda i nieje
den mit nieprzyjaznej Polsce propagandy na zachodzie. Fakt, 
że przekonano się o prawdziwej sytuacji życia kościelnego i re
ligijnego w Polsce, o bezstronnym ale życzliwym stosunku 
władz państwowych do Kościoła naszego w Polsce, zaważył
i na tym, że Kościół nasz w Światowej Federacji Luterańskiej 
jest traktowany nader poważnie. Świadectwem tego jest, że na 
ostatnim Walnym Zgromadzeniu delegatów wszystkich kościo
łów luterańskich latem ubiegłego roku w Helsinkach biskup 
Kościoła naszego, ks. dr A. Wantuła, wybrany został drugim 
wiceprezydentem (na trzech) Federacji. Jest to wyróżnienie dla 
polskiego luteranizmu ale jest również wyróżnienie dla Polski 
Ludowej.
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Jaki jest stosunek Kościoła do aktualnych prądów współcze
sności oraz do idei chrześcijańskiego zbliżenia w braterstwieT

Pytanie jest trochę niejasne; o jakie prądy współczesne cho
dzi? — polityczne, społeczne, naukowe? Nie mogę więc na nie- 
odpowiedzieć.

Natomiast gdy chodzi o id etę chrześcijańskiego zbliżenia, 
w braterstwie, to jest ona nam polskim luteranom szczególnie 
bliska. Przedstawiciele Kościoła naszego czynnie uczestniczyli 
we wszystkich poczynaniach, które miały na celu wzajemne 
zbliżenie różnych wyznań.

Przy naszym czynnym poparciu doszło do zjazdu wileńskie
go w r. 1926 i stworzenia Rady Kościołów w Polsce. Również 
podczas drugiej wojny światowej obecni w Warszawie polscy 
księża ewangeliccy przedsięwzięli prace przygotowawcze dla 
połączenia protestantów polskich w jedną organizację kościel
ną. Tworzono również pierwsze zręby przyszłej Polskiej Rady 
Ekumenicznej. Kościół nasz jest członkiem Polskiej Rady Eku
menicznej i mogę chyba bez przechwałki powiedzieć, że jest 
filarem polskiej ekumenii. Współpracę na prawach wzajemne
go poszanowania i lojalności zawsze gorąco popieramy i sami 
uprawiamy.

Innym nieco problemem jest ekumenia w rozumieniu rzym
skokatolickim, do której, niestety, nie możemy się przekonać. 
Póki musimy prowadzić procesy z Kościołem Rzymskokato
lickim o zwrot zabranych nam świątyń, póki braterskie zbliże
nie i jedność chrześcijaństwa rozumie się jako powrót do Ko
ścioła Rzymskokatolickiego, póty nie możemy traktować eku
menicznych dążeń Kościoła Rzymskokatolickiego jako szczere.

Które tradycje luteranizmu w Polsce zachowują największą 
aktualność i żywotność orfaz powód do szczególnej chluby?

Tradycje luteranizmu w Polsce? Luteranizm w Polsce będąc 
zawsze mniejszością, swoje wysiłki koncentrował na zachowa
niu ideałów, które na przestrzeni jego dziejów utrwalały się 
wśród jego wyznawców. Reformacja dała ludowi do ręki Biblię 
w ojczystej mowie, w ojczystym języku. Czytanie i wykład
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Pisma Świętego zawsze dominowały w religijnym życiu luteran 
polskich i to pozostało. Istotą kościelnego życia luteran pol
skich jest obcowanie z Pismem Świętym, objawionym Słowem 
Bożym i jego zwiastowaniem. Nie pozostało to bez wpływu na 
kształtowanie się ewangelickiej moralności. Jej cechami są ucz
ciwość, solidność, prawdomówność. My się nimi nie chlubimy, 
nawet nam to nie raz zarzucano: za mało podkreślacie waszą 
ewangelicką prawość i uczciwość. Uważamy je za normalny 
pirzejaw i skutek religijnego i kościelnego wychowania na 
gruncie Biblii. Ostatnia wojna, stanowisko luteran polskich, 
świadczą dostatecznie, że uczciwie i rzetelnie traktowali swoje 
moralne obowiązki wobec ojczyzny i narodu. A cena, którą mu
sieliśmy uiścić, była wysoka; dla nas nie była i nie jest wyso
ka, gdy chodzi o największe skarby: wiara, Słowo Boże, Ko
ściół, Ojczyzna, Naród.

Jak ks. Prezes ocenia dotychczasowy dorobek Polskiej Rady 
Ekumenicznej, któtej członkiem jest m. in. także Kościół Pol- 
skokatolicki?

Polska Rada Ekumeniczna, której członkiem jest Kościół 
.Ewangelicko-Augsburski w Polsce, jak również i Kościół Pol- 
skokatolicki, zrzesza siedem Kościołów w Polsce. Sądzę, że 
w tych skromnych warunkach, na jakie nas stać, Polska Rada 
Ekumeniczna uczyniła bardzo wiele w kierunku wzajemnej to
lerancji, poszanowania odrębności wyznaniowej i kultowej, 
-a nawet wzajemnej pomocy. Szczególnie należy podkreślić dą
żenia zjednoczenia wszystkich sił w kierunku zapewnienia na
rodowi polskiemu i wszystkim narodom pokoju. I tu Polska 
Hada Ekumeniczna może się poszczycić poważnymi osiągnię
ciami. Jej głos nie pozostaje bez echa, a jej wkład w dążeniu 
zapewnienia ludzkości pokoju w ramach Praskiej Chrześcijań
skiej Konferencji Pokojowej jest chyba znaczny.

Ks. dr W. Gastpary
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#  9 kwietnia 1964 r. ks. bp Julian Pękala erygował parafię polskoka- 
tolicką w  Koszalinie przy ul. Mickiewicza pw. św. Marka.

#  12.IV. br. Ks. Biskup Prymas Dr M. Rode w towarzystwie ks. dr E. 
Bałakiera wizytował parafie łodzie: „Sw. Rodziny" i „Matki Boskiej Nie
ustającej Pomocy". Administratorem parafii pw. „Św. Rodziny" jest ks. 
prob. Muchewicz, pw. „Matki Boskiej Nieustającej Pomocy" ks. prob. 
Zygmunt Gnyp.

0  14.IV.1964 r. ks. biskup Julian Pękala, ordynariusz Diecezji Wroc
ławskiej Kościoła Polskokatolickiego, erygował parafię pols kokatolicką 
w  Bukowie Morskim pow. Sławno, w oj. koszalińskie,pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Otwarcie parafii nastąpiło 19 kwietnia. Administra
torem parafii jest iks. Jan Materet.

#  17 kwietnia 1964 r. przybył do Polski Pierwszy Biskup Polskiego 
Narodowego Katolickiego Kościoła w  USA i Kanadzie Ks. Bp Leon 
Grochowski, wprost z konferencji Kościołów Episkopalnych, która od
była się w  pierwszej połowie kwietnia br. Na lotnisku Okęcie witali Do
stojnego Gościa Ks. Biskup Dr Maksymilian Rode, Prymas Kościoła Pol
skokatolickiego w  towarzystwie ks. dra Edwarda Bałakiera, Sekretarza 
Rady Kościoła, oraz ks. bp Julian Pękala, ordynariusz Diecezji Wroc
ławskiej, ks. inf. Tadeusz Majewski, wikariusz generalny Diecezji Kra- 
kawskiej i ks. kam. Tadeusz Gotówka.

19 kwietnia Ks. Biskup Grochowski odprawił pontyfikalną Mszę św. 
w  kościele prokatedralnym w  Warszawie przy ul. Szwoleżerów, a 3 ma
ja  odprawił sumę w  asyście ks. inf. T. Majewskiego i ks. kanclerza T. 
Gorgola w  parafii Warszawa-Śródmieście, przy ul. Wilczej.

Ks. Biskup Dr Grochowski zwiedził kilka parafii i odleciał z lotniska 
na Okęciu do USA w  dn. 4 maja 1904 r.

9  2 maja 1964 r. w  kościele prokatedralnym w  Warszawie Ks. Biskup 
Prymas Dr Maksymiliian Rode udzielił święceń subdiakonatu, diakona
tu i prezbiteratu klerykom Wyższego Seminarium Duchownego i Chrześ
cijańskiej Akademii Teologicznej. Subdiakonat pTzyjęli: Eligiusz Cellmer, 
Alojzy Kazimierski, Romuald Niziołek; diakonat otrzymali: Eligiusz Cel
lmer, A lojzy Kazimierski; prezbiterat przyjęli diakoni: Bronisłow Janow
ski, Marian Kania, Mieczysław Klekot, mgr Zachariasz Olejnik, Edward 
Paruszczak, Jan Sołtykiewicz, Czesław Siepetowski, Sylwester Tadla 
i Waldemar Telejko. W uroczystościach wziął udział Pierwszy Biskup 
Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w  USA i  Kanadzie Ks. Bp 
Dr Leon Grochowski, Ks. biskup Julian Pękala, ks. inf. T. Majewski, 
kapituła, profesorowie WSD, iksięża zatrudnieni w  Kurii Arcybiskupiej, 
księża przybyli z terenu, wierni wraz z członkami rodzin nowo wyświę
conych.

9  3 maja 1964 r. ukazał się 200-jubileuszowy numer KTI „Rodzina". 
W liście skierowanym do zespołu redakcyjnego Ks. Biskup Prymas Dr 
Maksymilian Rode pisał m. in. „Ukazuje się dwusetny numer „Rodziny".
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W moim najgłębszym przekonaniu „Rodzima" od pierwszego numeru po
cząwszy służyła, służy i służyć będzie Bogu i Ojczyźnie.

W zakresie służby Bogu „Rodzina" na swoich łamach krytykując ciem
notę religijną, niezdrową, przesadną dewocję, piętnując często spotykany 
rozdźwięk między głoszoną doktryną a życiem praktycznym ludzi wie
rzących świeckich jak i duchownych, stara się pokazać prostą drogę do 
Boga. Drogę, której nauczył Chrystus, którą głosili Apostołowie i Koś
ciół pierwszych wieków, propagując język polsik w liturgii nie tylko 
szerzymy umiłowanie własnego, ojczystego języka, ale przybliża wie
rzącym bogactwo liturgii i ułatwia zrozumienie istotu świętych, nadprzy- 
rodzanych tajemnic i czynności.

W zakresie służby Ojczyźnie „Rodzina", krzewiła i krzewi umiłowanie 
Polski, zwłaszcza Polski Ludowej, która daje nam pracę i chleb. Głosi 
konieczność uczciwej pracy, zgodnego współżycia, zachowania pokoju".

Tygodnik „Rodzina" ukazuje się od połowy r. 1960. Pierwszym naczel
nym redaktorem „Rodziny" był Ks. Biskup Prymas, nasłęjpmie ks. red. 
Edward Narbutowicz, a od końca r. 1961 do chwili obecnej ks. mgr Ta
deusz Gorgol.

9  5 lipca br. obchodzono V rocznicę sakry Ks. Biskupa Prymasa Mak- 
symiliiana Rodego. 5 lipca 1959 r. w katedrze św. Gertrudy w Utrechcie 
Ks. Biskup Dr Maksymilian Rode otrzymał sakrę biskupią z rąk Ks. Bi
skupa Dr L. Grochowskiego, przy współudziale Ks. Arcybiskupa Dr A. 
Rinkla i Ks. Biskupa Dr U. Kiiry‘ego. (g)

*
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WIZYTACJA EKUMENICZNA W RUMUNII

Na zaproszenie patriarchy Rumunia — Justyniana — udała się do tego 
kraju delegacja z Światowej Rady Kościołów w połowie marca br. De
legaci zwiedzili uczelnie teologiczne protestanckie i prawosławne w Cley
i Sibiu. Nastąpnie udali się do słynnego klasztoru (w którym znajduje 
się również uczelnia teologiczna) iw Neanttu (Mołdawia). Dwa dni spę
dzili delegaci w Bukareszcie na konferencji teologicznej w Instytucie 
Prawosławnym. Teologowie rumuńscy: protestanccy i prawosławni wyra
zili głębokie zadawolenie ze spotkania z przedstawicielami Światowej 
Rady Kościołów.

NACJONALIZM KOŚCIOŁÓW AFRYKI

M. Tom Mboyą, minister sprawiedliwości i spraw konstytucyjnych rzą
du Kenya, zażądał od Kościołów Afryki Wschodniej przyspieszenia „afry- 
kanizacji" hierarchii kościelnej. Afiykańczycy pragną mieć głębokie 
przeświadczenie — oświadczył — że Kościoły ich do nich należą i nie
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są kierowane przez obcych tym bardziej, że w przeszłości misjonarze 
■wszelkich denominacji wyznaniowych mieli tendencję do łączenia się 
z  siłami kolonialnymi. Teraz jest rzeczą konieczną, aby Kościoły Afryki 
Wschodniej podtrzymywały nacjonalistów afrykańskich w ich walce 
przeciw panowaniu białych w Angoli i Mozambiku, w Połudn, Rodezji
i Afryce Połudn.

TEOLOG KATOLICKI O MAŁŻEŃSTWACH MIESZANYCH

Słynny teolog rzymskokatolicki Tomasz Sartory, prof. dogmatyki i teo
logii ekumenicznej na uniwersytecie w Salzburgu, wystąpił ma publicz
nej konferencji z żądaniem, aby Kościół Rzymskokatolicki zmienił swoje 
poglądy odnośnie małżeństw mieszanych z rygorystycznych na 'bardziej 
tolerancyjne. Małżeństwo między katolikiem rzymskim a stroną nieka
tolicką nie powinno być uważane za konkubinat, choćby nie zostało za
warte według liturgii katolickiej. Należy na tego rodzaju małżeństwa pa
trzeć nie tyle ze strony dogmatycznej, ile raczej z punktu widzenia dusz
pasterskiego. Duszpasterz katolicki winien otaczać troską zarówno stonę 
katolicką jak i akatolicką i odwrotnie. A już w żadnym wypadku nie 
można doradzać rozwodu, gdyż nie może on wiedzieć, jak Pan Bóg pa
trzy na tego rodzaju małżeństwa.

PROJEKT BUDOWY ŚWIĄTYNI W DACHAU

Pastor Kurt Scharf, prezes Rady Kościoła Ewangelickiego w Niem
czech, zwrócił się z apelem do protestantów niemieckich, aby poparli 
projekt budowy świątyni w Dachau. Kościół ma być poświęcany pamięci 
ofiar narodowego socjalizmu. „Tam, gdzie ludzie byli prześladowani — 
głosi apel — poniżani, torturowani, będzie się głosiło Ewangelię o Chry
stusie, który jest bratem wszystkich cierpiących i nieszczęśliwych*.

BISKUP LICHTENBERGER USTĘPUJE ZE STANOWISKA

Biskup naczelny Kościoła Episkopalnego w USA — Artur Tj fłrtfnber- 
ger powiadomił o swej decyzji ustąpienia ze stanowiska we tna-jjiia 
1964 r. z powodu złego stanu zdrowia. Bp Lichtenberger został wyteasły 
biskupem naczelnym w r. 1958 i 'miał spełniać tę funkcję do r. 1971 Po
nieważ od kilku miesięcy cierpi na chorobę Parkinsona, dlatego zdecydo
wał się na wcześniejsze odejście na emeryturę. Biskup ma obecnie 64 
lata.

RZĄD TURCJI A PATRYARCHAT EKUMENICZNY

W związku z wystąpieniami rząjdto Turcji przeciw patriarchatowi eku
menicznemu w wielu ośrodkach Kościoła Prawosławnego rozpoczęto s i 
eję protestacyjną. I tak: Międzynarodowa Organizacja Młodzieży Prawo
sławnej opublikowała deklarację, w 'której podkreśla, że aczkolwiek Pa
triarchat bierze swóij początek z Grecji, to jednak nie jest jedynie z Gre
cją i Kościołem Grecji związany, lecz jest uważany za miejsce promienio
wania Prawosławia na cały świat. Wszystkie Kościoły prawosławne: Eu
ropy, Ameryki, Azji, Afryki i Australii uznają jego centralną pozycję 
w łonie Prawosławia. Patriarchat odgrywa rolę „ściśle duchową" i wcale
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nie miesza się w sprawy Cypru. Dlatego władze tureckie postępują nie
sprawiedliwie prześladując święty patriarchat. Z podobnymi protestami 
wystąpili: Synod Generalny Kościoła Ewangelickiego Grecji, Rada Koś
ciołów Australii, Kościoły w Europie itd. Rada Kościołów w Australii 
zwróciła się z prośbą do swego rządu, aby podjął się roli mediatora w tym 
sporze, gdyż wszelkie zagrożenie patriarchatu jest szkodliwe dla całego 
Prawosławia a nawet dla pokoju wśród chrześcijan.

LIST PAPIEŻA PAWŁA VI DO PATRIARCHY ATHENAGORASA

„Osservatore Romano“ opublikowało list, który papież Paweł VI wy
stosował do patriarchy Athenagorasa z okazji Świąt Wielkanocnych, któ
re w Kościele Prawosłownym obchodzono w tym roku w maju. W liście 
tym papież podkreślił, jak żywo zachowało się w jego pamięci spotkanie 
w Jerozolimie, które zapoczątkowało nową erę w stosunkach między „sto
licą świętą“ a „wielebnym patriarchatem ekumenicnym". List od papie
ża wręczyła patriarsze delegacja, w skład której weszli: Mgr Martin, 
arcybp Rounevin, Mgr Willebrands i R. P. Duprey z sekretariatu waty
kańskiego do spraw jedności chrześcijan.

STANOWISKO KOŚCIOŁA LUTERSKIEGO SZWECJI 
W SPRAWIE SEKSUALNYCH STOSUNKÓW PRZEDMAŁŻEŃSKICH

Kościół Luterski Szwecji powołał specjalną komisję do przeanalizowania 
stanowiska Kościoła r. 1951, potępiającego wszelkie stosunki seksualne 
przedmałżeńskie. Komisja ma ustalić, czy stanowisko to nie powinno być 
zmodyfikowane w obliczu opinii publicznej rozpowszechnionej w Szwe
cji. M. Carl Gustaf Boethius, red. naczelny tygodnika „Nasz Kościół", 
głosił w konferencjach telewizyjnych, że stosunki przedmałżeńskie nie 
powinny być potępiane jako grzech, jeśli narzeczeni mają szczerą wolę 
zawarcia małżeństwa, a 80% młodych małżeństw — jak wykazały statys
tyki — stosunki te praktykowało.

EKUMENICZNE „OBOZY PRACY“ W 1964 R.

Departament Młodzieży Ekumenicznej stworzył nawe perspektywy pra
cy dla młodzieży w okresie wakacyjnym. Tysiące młodzieży uda się 
w tym roku do krajów: Azjd, Afryki, Bliskiego Wschodu, Europy, obu 
Ameryk, by pracować dobrowolnie i bez wynagrodzenia na powierzo
nych sobie odcinkach.

Młodzież będzie pracowała w grupach ok. 30 osób. „Obozy pracy'1 pro
wadzi się na zasadach międzynarodowych, międzyrasowych i międzywy
znaniowych. Większość młodzieży rekrutuje się z Kościołów: protestanc
kiego, prawosławnego, anglikańskiego i starokatolickiego.

KONFERENCJA EPISKOPATU FRANCUSKIEGO

W wykonaniu postanowienia II Soboru Watykańskiego ustanawiające
go konferencje episkopalne we wszystkich krajach świata, odbyła się pod 
koniec maja br. pierwsza konferencja episkopatu francuskiego, na którą 
przyjechało 113 kardynałów, arcybiskupów i biskupów. Kard. Lienart, 
arcybp Lille, otwierając konferencję przypomniał, że od r. 1918 episko
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pat francuski tylko parę razy zbierał się na tego rodzaju konferencji a od' 
tej pory będzie się zbierał każdego roku. Na konferencji wybrano stałą 
Radę Episkopatu, która ma odbywać posiedzenia trzy razy do roku pod 
przewodnictwem kardynała, ale właściwym kierownikiem będzie wice
przewodniczący z wyboru. W br. wiceprzewodniczącym Rady Episko
patu francuskiego został arcybp Tuluzy — Gabriel Garonne.

CHRZEŚCIJAŃSKA KONFERENCJA POKOJOWA W PRADZE

Drugie Zgromadzenie Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej w Pra
dze odbyło się w dniach od 28 czerwca do 3 lipca. Główny temat Kon
ferencji był następujący: „Moje przymierze jest przymierzem życia i po
koju". Uroczystość otwarcia Konferencji odbędzie się w kaplicy Betle
jemskiej. Kazanie wygłosi pastor Marcin Niemoller.

Na płosiedzeniach w 10 sekcjach roboczych przedyskutowano na
stępujące tematy: pokój i sprawiedliwość, pokój i wolność, pokój i zim
na wojna, pokój a młode narody, pokój i sprawa niemiecka, pokój i nad
użycia chrześcijan, pokój1 i rozbrojenie, młodzież w służbie pokoju, po
kój a ruch ekumeniczny, pokój i katolicyzm.



Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (z siedzibą w Chy- 
łicach) powiadamiając, że zostały ogłoszone drukiem Roczniki Teolo
giczne:

pierwszy jubileuszowy z okazji 70-Iecia urodzin ks. prof. dra Jana 
Szerudy za rok 1959

oraz następne za lata 1960-1963 i powielone niżej wymienione skrypty, 
-zwraca się do duchowieństwa Kościoła Polskokatolickiego z apelem, by 
zaopatrzyło się samo w wydawnictwa Akademii i spowodowało ze swej 
.strony rozpowszechnienie zarówno Roczników, jak skryptów pośród ak
tywnie zaangażowanych i zainteresowanych wyznawców swojej społecz
ności religijmo-kościelnej.

Roczniki teologiczne, zawierające przyczynki naukowe samodzielnych 
:i pomicniczych pracowników naukowych Chrześcijańskiej Akademii Te
ologicznej, rozpatrują problemy teoretyczne w zakresie nauk teologicz
no-filozoficznych i usiłują dać ich rozwiązanie z aspektu ideologii oraz 
potrzeb Kościołów* reprezentowanych w uczelni akademickiej przez sek
cje: ewangelicką, starokatolickąi prawosławną, mają na celu — poza 
rozważanianiem zagadnień teoretycznych — zgodną koegzystencję, jed
ność i chwałę Powszechnego Kościoła Chrystusowego.

Skrypty, wydane przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną, służą — 
oczywista — przede wszystkim studiującej młodzieży akademickiej, ale 
ze względu na swoje walory dydaktyczne mogą być przydatne zarówno 
dla duchowieństwa, jak też dla rozbudzonego teologicznie laikatu: orien
tują bowiem w problematyce teologicznej, naświetlają zagadnienia nauk 
teologicznych z różnych aspektów: biblijnego, dogmatycznego oraz histo
rycznego i dają pewne teoretyczne i praktyczne wskazówki co do sposobu 
postępowania i działania w pracy kościeloo-duszpasterskiej.

I. ROCZNIKI

1. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin ks. prof. dra J. Sze
rudy, zł 18.—.

2. Bocznik Teologiczny na .rok 1960, zł 25.—.
3. Bocznik Teologiczny na rok 1961, zł 25.—.
3. Rocznik Teologiczny na rok 1962, zł 25.—.
5. Bocznik Teologiczny na rok 1963, zł 26.—.

KOMUNIKAT

II. SKRYPTY

1. Ks. Bp. Dr Maksymilian Rode. Dogmatyka starokatolicka, zł 12.—.
2. Ks. dr Edward Bałakier. Teologia moralna, zł 8.—.
3. Ks. dr Szczepan Włodarki. Patrologia, zł 20.— .
4. Ks. dr Antoni Naumczyk. Palestynologia, zł 10.— .
5. Ks. dr Antoni Naumczyk. Wstęp do ksiąg Starego Testam. cz. 1, 

z ł  25.—.
6. Ks. dr Antoni Naumczyk. Wstęp do ksiąg Starego Testam. cz. 2, 

zl 8.—.
7. Dr Jan Sulowski. Wybrane zagadnienia filozoficzne, zł 15.— .

Roczniki i skrypty są do nabycia w Bibliotece Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej w Chylicach, ul. Długa 43, poczta Skolimów.
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Dr Jan Sulowski — CURSE OR SOVEREIGNTY OF WORK?
The publication deals with the man-work telation, beginning with 

ancient times, Christianity until nowadays sińce the subject under 
discussion, thoroughly analyzed by Our Comtributer, has ibeen perceived 
and sińce work itself has been rehabilitated.

Professor Dr O. Bartel — BARTŁOMIEJ BYTHNER — POLISH OUT- 
STANDING ECUMENICAL WRITER OF THE 17TH CENTURY AND 
HIS „FRATERNAL ADMONITION".

This is a splendid Idea to remind us, who are living in days of the 
unity tendencies so advenced in modem Christendom, o£ good men 
of past who severa1 centuries ago supported reconcilliation and confor- 
mity and agreement. Such a figurę was Bartłomiej Bythner, an outstan- 
ding Polish ecumenical writer of the 17th century. Professor O. Bartel 
who is one of the best experts on Reformation and Renaissance in Po- 
land presents us Mr Bythnert writings.

Rev. Dr S. Włodarski — ESSENCE AND HISTORICAL REVIEW OF 
THE OLD-CATHOLIC MOVEMENT.

First of ałl, the essence of the Old-Oatholic Movement is defined. Pa
pai Catholicusm’s origin, 01d-Catholicism’s brief history and present 
conditions of Old-Catholicism in Poland and in the U.S.A. is then repor- 
ted. How Polish and American Old-Catholic Churches have become the 
members of the Utrecht Union of Churches? This question is alse then 
answered.

Wladislaw Tarowski — SECOND SESSION OF THE VATICAN COUN- 
CIL II.

Now, just before the Illd Session of the Vatican Council II the last 
Session’s course is ińdoubtedly worth of remembrance. Mr. Wl. Tarow
ski in his article on it presents us the origimal statements taken out the 
first-hand sources. Commenting these issues he peints out that so called 
Reformatory Group in the Roman Church is still remarkably weak 
though apparently numerous. The publication is ą summary of the Coun
cil disputes and. discussions and resumed commentary as well. Prospects 
and perspectives od the Session to come are alse considered.

Leszek Wilczyński — VATIĆAN AND OUR WESTERN TERRITORIES.
Recently issued here Stanisław 'Markiewicz’? book — „Vatican and 

the German Federal Republic Attitude Towards Poland" is a base of 
Our Contributor — Mr. L. Wilczynskrs considerationś. The persona! Po- 
pes’a attitudes toward so,called Western Territories, regained by Poland 
after last war, has been partićularly emphasized.

Franciszek Oszmianski — FOR LIFE SENTENCED.
Education, prisoners and criminality problems are systematically 

discussed by Our Contributor. This publication deals with the educatio- 
nal problems of the prisoners sentenced for life annuity.

WL Tar. — EVANGELICAL-AUGSBURGIAN (LUTHERAN) CHURCH 
IN POLAND.

Rev. dr Gaspary is dnterviewed on the Lutheran Church in Poland. 
The interviewer — as usual — Władysław Tarowski.

FROM THE UNIYERSAL CHURCH.
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