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T EOLOGI CZNO- FI LOZOFI CZNY s i e r p i e ń  m s
„Posłannictwo” W A R S Z A W A

PIERW SZY S Y N O D  

S T A R O K A T O L IC K I

Przed 90 laty w dniach od 27 do 29 maja 1874 r. odbył się 
w Bonn pierwszy Synod starokatolików niemieckich. Sobór 
Watykański Pierwszy, ogłaszając nowe dogmaty papieskie, 
przyprawił dziesiątki tysięcy świadomych katolików o poważ
ny kłopot dlatego, że ich ekskomumkował za trwanie w daw
nej wierze katolickiej. W swoim zakłopotaniu kościelnym wy
klęci katolicy niemieccy złączyli się w parafie starokatolickie 
i przystąpili (prawie cztery lata po Soborze Watykańskim) do 
formalnego ukonstytuowania autonomicznego biskupstwa sta
rokatolickiego w Niemczech, które miało przestrzegać ciągłości 
starego przedwatykańskiego Kościoła katolickiego.

Na zebranie konstytucyjne w Bonn tj. na Pierwszy Synod 
98 starokatolickich parafii niemieckich, liczących około 40.000 
katolików jako członków, wysłało 30 katolickich duchownych 
i 59 wyznawców świeckich, należących do najznakomitszych 
przedstawicieli katolickiej teologii i inteligencji niemiećkiej. 
Przewodniczył profesor wydziału teologii katolickiej na Uni
wersytecie Wrocławskim, doktor teologii d filozofii, ks. biskup 
Józef Hubert Reinkens, który po legalnym wyborze i kanonicz
nej sankcji ze strony arcybiskupa i metropolity Utrechtu zo
stał konsekrowany w Rotterdamie 11 sierpnia 1873 r. na pierw
szego biskupa starokatolików w Niemczech. Synod w 1874 r.
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ratyfikował jednomyślnie starokatolickie ustawodawstwo 
kościelne, przez które przywrócono starókościelne zasady i tak 
dokonano formalnego ukonstytuowania katolickiego biskup
stwa dla starokatolików w Niemczech. Biskupstwo to do dziś 
istnieje. Poza tym Synod wprowadził katolicką reformę według 
norm starokościelnych w zakresie liturgii i dyscypliny kościel
nej.

Od tego czasu odbyło się 41 zwyczajnych synodów biskupich 
(41-szy w 1963 roku); wtenczas było 98 gmin, a dziś jest ich 
214, kapłanów w 1874 roku było 34, a teraz (1964 r.) jest 60 
duchownych; liczba wiernych pozostała prawie ta sama. Gło
szone wówczas zasady przejął teraz Kościół rzymski. Prawdzi
wa reprezentacja katolickich Niemiec przybyła w 1874 r. na Sy
nod do Bonn, wśród niej 13 katolickich profesorów teologii, 16 
jurystów i 17 wyższych urzędników państwowych.

USTAWODAWSTWO STARÓKOŚCIELNE 
ZNÓW PRZYWRÓCONE

Dnia 27 maja 1874 r. biskup Reinkens odprawił Mszę św 
w bońskiej kaplicy zamkowej i dokonał otwarcia Synodu od 
strony religijnej. W swoim przemówieniu nakreślił jego zada
nia. Scharakteryzował Kościół jako „zebranie tych, którzy są 
wezwani przez Ducha Bożego". „Lecz Kościół jest nie tylko ze
braniem wezwanych, którzy żyją obecnie, ale także zgromadze
niem wezwanych od dnia pierwszych Zielonych Świąt poprzez 
wszystkie czasy. Ta wspólna odpowiedzialność Kościoła Bożego 
przejawia się nie tylko w jednym jedynym momencie; jego si
ła polega na łączności ze świadomością czasów przeszłych w gó
rę aż do tego Jednego. Zadaniem naszego Synodu jest, aby się 
wżył w tę wspolność ze zgromadzeniem powołanych wszyst
kich czasów i oświadczył o tym, co zawsze i wszędzie i dla 
wszystkich było przedmiotem wiary. Nasz Synod wychodzi 
z założenia, że Duch Sw. w Kościele został dany wszystkim, 
jakkolwiek w bardzo różny sposób. Ta nauka zachowała się 
i istniała zawsze w chrześcijaństwie. Dalej wiemy również, że 
rozwój wewnątrz Kościoła chrześcijańskiego nie został zakoń
czony w pewnych okresach, lecz raczej że Duch Sw. działa 
przez wszystkie pokolenia z równą siłą. Jeżeli zatem w ciągu 
czasu zakorzeniły się pewne nadużycia, czy też ustawy ludzkie 
zaciemniły i zniekształciły w Kościele czynnik Boski, to norma 
dla przywrócenia pierwotnej czystości i piękności Królestwa
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Bożego nie może być zwyczaj, lecz prawda; wtenczas trzeba 
z odwagą i ufnością w pomoc Ducha Sw. przebywającego we 
wspólnocie przystąpić do odnowień w prawdzie".

Zaraz więc na pierwszej sesji Synod jednomyślnie przyjął 
ustawodawstwo 'kościelne oparte na zasadach starokatolickich, 
czyli tzw. porządek synodalny i gminny, 'który już w 1873 r. 
został zaaprobowany przez Trzeci Kongres Starokatolików 
w Konstancji. Przez ratyfikację tego podstawowego prawa sta
rokatolików dokonano również formalnego ukonstytuowania 
niezależnego od Rzymu starokatolickiego biskupstwa w Niem
czech, na czele którego stanął legalny biskup uznany za takie
go przez całe cesarstwo niemieckie a zwłaszcza przez państwo 
pruskie, badeńskie i heskie. Pozostawał on w ścisłej łączności 
kościelnej ze starokatolicką stolicą metropolitalną w Utrech
cie. W ten sposób skończyła się do pewnego stopnia bolesna 
i ciernista droga trwająca cztery lata. Zaledwie miesiąc później 
(dnia 15.VI.1874 r.) Ukazało się badeńskie prawo, które uznało 
starokatolików za pełnowartościowych członków Kościoła ka
tolickiego. Dnia 4.VII.1875 r. rząd Prus przyznał starokatolikom 
państwową opiekę prawną, a jak wiadomo państwo pruskie 
obejmowało 60% terenów cesarstwa niemieckiego.

Podstawą starokatolickiego ustawodawstwa kościelnego jest 
starokościelna zasada synodalna, według której biskup, kapła
ni i świeccy wspólnie regulują życie kościelne, a biskup i du
chowni obejmują swój urząd na mocy ogólnego wyboru i też 
wobec ogółu ponoszą odpowiedzialność. Zasadzie tej odpowiada 
zachowany po dziś dzień w Kościele Prawosławnym ustrój ko
ścielny.

Zasadnicze rysy starokatolickiego ustawodawstwa kościelne
go są następujące: Na czele i jako głowa Kościoła stoi biskup. 
Oprócz prawa ogólnego stanowisko jego normują ustawy syno
dalne i gminne. Przepisy te są zgodne ze starym prawem koś
cielnym, które uznaje władzę biskupa w stosunku do kapłanów 
i Synodu. Biskupa wybiera Synod, składający się z kapłanów 
i świeckich delegatów; również przepisy, odnoszące się do wy
boru biskupa, odpowiadają normom starokościelnym.

W kierowaniu starokatolicką wspólnotą kościelną ma biskup 
do pomocy radę synodalną, wybraną przez synod. Składa się 
ona z duchownych i świeckich i jest stałym przedstawicielem 
synodu względem Kościoła. W wypadku wakansu na stolicy bi
skupiej rada obejmuje kierownictwo i troszczy się o ponowne 
obsadzenie katedry biskupiej. Lecz współudział przedstawicieli
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synodalnych odnosi się jedynie do zakresu kościelnej admini
stracji; natomiast w swoich biskupich funkcjach jako pasterz, 
nauczyciel i 'kapłan biskup jest niezależny. Zebrany pod prze
wodnictwem biskupa synod stanowi organ kierowniczy i nad
zorczy. W zakres działania synodu wchodzi przede wszystkim 
przewodnictwo obejmujące wszystkie dziedziny życia wew
nętrznego, zwłaszcza dziedzinę liturgii i prawa. Poza tym synod 
stanowi najwyższą instancję odwoławczą.

Stosownie do tego kształtuje się organizacja w poszczegól
nych parafiach, których kierownikiem jest proboszcz (duszpa
sterz). W swoich duchownych czynnościach urzędowych pro
boszcz jest niezależny i jedynie wobec biskupa odpowiedzialny. 
We wszystkich innych sprawach każdą parafię reprezentuje 
rada parafialna i zgromadzenie parafialne. W skład rady para
fialnej wchodzi proboszcz i przynajmniej sześciu radnych, wy
branych na zgromadzeniu parafialnym. Rada parafialna jest 
organem stałym reprezentującym parafię i jest zarazem kom
petentna w ogólnych sprawach administracyjnych. Zgromadze
nie parafialne wybiera proboszcza, członków rady parafialnej, 
delegatów na synod i zatwierdza ważniejsze sprawy gospo
darcze.

To starokatolickie ustawodawstwo kościelne stoi w skrajnym 
przeciwieństwie do nowokatolickiego systemu papieskiego, 
ogłoszonego w 1870 r. jako dogmat. System rzymsko-katolicki 
bazuje na nieograniczonej wszechwładzy proboszcza, biskupa 
i papieża. Papież uzurpuje sobie prawo do nieomylnego decy
dowania w sprawach wiary i obyczajów oraz do wydawania sa
mowolnych zarządzeń regulujących życie całego Kościoła i każ
dego wiernego z osobna na mocy pełnej i najwyższej władzy 
jurysdykcyjnej nad całym Kościołem. Jest to zasada, której 
w zakresie świeckim odpowiada absolutystyczna forma rządze
nia. Ten absolutyzm nadal w Kościele rzymskokatolickim ist
nieje, jakkolwiek widoczne są pewne próby nawiązywania do 
ustroju starokatolickiego. Wskazywałby na to Drugi Sobór Wa
tykański, który — po 90 latach protestu starokatolickiego — pew
nego rodzaju współdziałanie biskupów i świeckich wprowadza 
z powrotem do świadomości Kościoła rzymskiego.

Przywrócenie przez pierwszy starokatolicki Synod 1874 r. 
pierwotnego ustawodawstwa kościelnego oznaczało najdalej 
posuniętą zmianę prawa Kościoła rzymskiego, ale było zara
zem w pełnej zgodzie z zasadą ustawodawstwa starokościel- 
nego.
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REFORMA KATOLICKA

Po załatwieniu sprawy podstawowego prawa starokatolickie
go Synod przystąpił do drugiego ważnego zadania, mianowicie 
do reformy w dziedzinie liturgii i prawa 'kościelnego na zasa
dach starego Kościoła.

I tak opublikował osiem tez o reformie w ogólności, które 
stanowią podwalinę wszystkich starokatolickich reform. Pierw
sza teza zawiera deklarację, że „przeprowadzenie odnośnych 
reform w dziedzinie dyscypliny i kultu pozostaje w kompeten
cji ustawodawczych organów Kościoła“. Tymi organami są sy
nody, częściowo powszechne, częściowo partykularne, do któ
rych należy uznawanie istniejących praw kościelnych czy też 
ich modyfikacja i ustanawianie nowych praw. „Obecny Synod 
może uważać się za upoważniony do wydawania takich zarzą
dzeń, jakie według starego prawa kościelnego mógł wydawać 
każdy synod partykularny11 (Teza 2). „Regularne odbywanie 
corocznych synodów jest najlepszym środkiem, który z jednej 
strony spełni wszystkie postulaty i wnioski co do reform, z dru
giej zaś strony powstrzyma zbyt pochopne i samowolne refor
mowanie przez poszczególnych duchownych i parafie1* (teza 6).

W tezach 8 Synod podkreślił, że szereg zbawiennych reform 
może być przeprowadzonych bez jakiejkolwiek zmiany istnie
jących praw kościelnych.

Do nich należą:

a) zniesienie stypendiów mszalnych, iura stolae, itd.;
b) traktowanie na równi biednych i bogatych przy posłu

gach kościelnych, ślubach, pogrzebach itd.;
c) unikanie nadużyć i przesady w sprawach odpustu, czci dla 

Świętych, szkaplerzy itp.;
d) trzymanie się ściśle chrześcijańskiej i starokatolickiej zasa

dy w wykonywaniu obowiązku głoszenia kazań i nauczania 
katechizmu zwłaszcza unikając wszelkich subtelności, wy
znaniowego rozgoryczenia, kościelno-politycznych wycie
czek itd.;

e) sprawowanie Sakramentu Pokuty w duchu ściśle chrześci
jańskim;

f) odprawianie publiczne służby Bożej w sposób odpowiada
jący religijnym potrzebom parafii;

g) regulowanie spraw parafialnych przez harmonijną współ
pracę duchownego i wybranej przez parafię rady.“

Na drugiej sesji, która jak wszystkie pięć posiedzeń zgodnie 
odbyła się w jednym z audytoriów uniwersytetu w Bonn, Sy
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nod przyjął 13 tez o tzw. spowiedzi usznej. Tezy te opracował 
profesor zwyczajny wydziału katolickiej teologii na uniwersy
tecie w Bonn i ówczesny rektor uniwersytetu, profesor Dr 
Reusch, który równocześnie był także wikariuszem general
nym starokatolików w Niemczech. Tezy te posiadają do dziś 
dnia moc obowiązującą w starokatolickim Kościele. W 1-szej 
tezie Synod podkreśla: „Sakrament Pokuty jest środkiem uświę
cenia o największym moralnym znaczeniu, który w istocie swej 
był w użyciu od samego początku Kościoła i którego prawidło
wy rozwój musiał stanowić jedną z głównych trosk Kościoła". 
Dogłębnie przeprowadzona reforma przyniosła zniesienie przy
musu spowiedzi, tj. rzymskiego przykazania kościelnego, że 
każdy dorosły raz do roku, pod karą mniejszej klątwy kościel
nej, musi się spowiadać; zostało to postanowione przez papie
ża Innocentego III na 4 rzymskokatolickim soborze laterańskim 
(1215 rok). Synod oświadczył (teza 5): „Tak zwane przykaza
nie kościelne, żeby przynajmniej raz do roku się spowiadać, nie 
obowiązuje tych, dla których nie istnieje wewnętrzna koniecz
ność przyjęcia Sakrametu Pokuty. Niedopuszczalne jest kon
trolowanie dorocznej spowiedzi i Komunii św. i rzucanie kar 
kościelnych na zaniedbujących się. Przy tym jednak synod pod
kreśla, że należy uważać za święty obowiązek jak najczęstsze 
przystępowanie do Stołu Pańskiego, zwłaszcza, zgodnie z daw
nym zwyczajem, w okresie wielkanocnym”. „Obowiązek reli
gijny odprawiania specjalnej spowiedzi istnieje tylko wtedy, 
gdy ktoś ma świadomość, że utracił łaskę Bożą“ (teza 7).

Na trzeciej sesji, dnia 28 maja rano, Synod po szczegółowej na
radzie przyjął siedem tez o poście i wstrzemięźliwości, które 
opracował profesor dr Langen, który również, jak profesor 
Reusch, był zwyczajnym profesorem na wydziale teologii ka
tolickiej na uniwersytecie w Bonn. Również i te oświadczenia 
usuwają formalną, na żadnym ogólnym prawie kościelnym nie 
opartą wstrzemięźliwość, a wskazują wyłącznie na jej wew
nętrzną wartość.

Odnośnie błogosławienia małżeństwa Synod stanął na stano
wisku, które hierarchia Kościoła wykazała za właściwe i które 
wynika z zadania Kościoła, a mianowicie: Ze strony etycznej 
i religijnej sprawy małżeństwa należą do Kościoła, zaś rodzin
ny porządek prawny należy do państwa, ponieważ małżeństwo 
jest podstawą społeczeństw. Obie władze powinny się więc na
wzajem popierać; Kościół może i powinien pobłogosławić każ
de małżeństwo, które zostało prawnie zawarte przed urzędni
kiem stanu cywilnego i u którego nie zachodzi żadna przeszko
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da religijna. Oznacza to zniesienie tych wszystkich przeszkód 
kościelnych, które równocześnie nie są uznane także przez pra
wo państwowe, które wyłącznie opierają się na pozytywnym 
prawie kościelnym, i od których z reguły także Kościół rzymsko
katolicki udziela dyspensy. Jako przeszkody religijne w błogo
sławieniu związku małżeńskiego pozostały jedynie jeszcze — 
jak już drugi synod 1875 r. podkreślił — różnorodność religii 
(małżeństwo między chrześcijaninem a nieochrzczonym) oraz 
istniejący związek małżeński. Do Synodu wpłynęły także już 
wnioski o zniesienie obowiązku celibatu dla duchownych, lecz 
zostały na razie odłożone. Po szczegółowych debatach na ten te
mat w czasie następnych synodów, nastąpiło w końcu zniesienie 
obowiązku celibatu przez Piąty Synod w 1878 roku.

WPROWADZENIE JĘZYKA LUDOWEGO 
DO LITURGII KATOLICKIEJ

Na trzeciej sesji przystąpił pierwszy starokatolicki Synod 
w Niemczech również do rozpatrywania reformy liturgii kato
lickiej. Chodziło tutaj o język podczas czynności obrzędowych, 
który wszędzie jeszcze był łaciński. Synod wydał deklaracje 
w sprawie wprowadzenia do liturgii języka narodowego. 
W pierwszym punkcie tego oświadczenia czytamy: „Jest rzeczą 
pożądaną, aby w publicznym nabożeństwie i przy udzielaniu sa
kramentów używano języka ludowego jako liturgicznego". 
„Taka reforma może być już z tego względu tylko bardzo po
woli i stopniowo przeprowadzona, że opracowanie potrzebnych 
ksiąg liturgicznych wymaga gruntownego przygotowania i sta
rannego zbadania" (punkt 3). Wyraźnie podkreślono, że „w mia
rę możności należy się trzymać przyjętych norm liturgicznych11 
(punkt 5).

Synod powołał do życia komisję, która miała opracować ry
tuał. W skład tej komisji weszli trzej zwyczajni profesorowie 
wydziału teologii katolickiej na uniwersytecie w Bonn, a mia
nowicie: Dr Reusch, Dr Langen i Dr Menzel, profesor katolic
kiego prawa kościelnego na uniwersytecie w Bonn, Dr von 
Schulte i proboszcz Ks. Dr Tangermann. Profesor Reusch opra
cował projekt, który przedłożono wszystkim duchownym i  pa
rafiom do wglądu, a który w następnym roku (po zatwierdze
niu przez drugi Synod starokatolicki) ukazał się jako „Rytuał 
Katolicki". Zawiera on opracowane w języku niemieckim for
mularze przy udzielaniu siedmiu sakramentów (z wyjątkiem 
święceń kapłańskich, które nadal udzielano po łacinie), oraz
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dalsze czynności liturgiczne Kościoła 'katolickiego. Dalej zawie
ra wstęp, oraz podano wyjaśniające uwagi do poszczególnych 
formularzy, gdzie każda zmiana znajduje swoje dokładne wy
tłumaczenie. Natomiast nie przystąpiono jeszcze do opracowa
nia niemieckiego mszału. Dopiero Dziewiąty Synod w 1885 r. 
zgodził się na wydanie tzw. „Liturgicznego Modlitewnika"; 
opracował go Prof. Dr Thiirlings przy współudziale komisji sy
nodalnej. Zawierał obok kompletnego mszału w języku nie
mieckim także formularze dla nabożeństw porannych i wieczor
nych. Jednakowoż istniał jeszcze wówczas wyraźny przepis, aby 
pewne części Mszy św. odprawiano nadal po łacinie.

KATOLICKA NAUKA WIARY

Jak Synod sam oświadczył, nie czuł się (jako synod party
kularny) upoważniony do wprowadzenia jakichkolwiek zmian 
w nauce wiary, która została powszechnie uznana i dogmatycz
nie ustalona. Starókatolicy już na swoim pierwszym kongre
sie 1871 r. w Monachium złożyli następujące oświadczenie: 
„Świadomi naszych obowiązków religijnych trwamy niewzru
szenie przy starej wierze katolickiej, jak ją nam podaje Pismo 
św. i Tradycja".

A zatem w dziedzinie nauki i wiary Synod miał jedynie za
danie ustalenia autentyczności nauki 'i starania się o jej właści
we rozszerzanie.

Wobec tego Pierwszy Starokatolicki Synod w Niemczech po
stanowił na trzeciej sesji dnia 28 maja, że możliwie jak naj
wcześniej ma zostać wydany starokatolicki katechizm i obszer
niejszy podręcznik do katolickiej nauki religii. Do utworzonej 
w tym celu komisji należeli czterej profesorowie teologii kato
lickiej przy uniwersytecie w Bonn: Dr Langen, Dr Reusch, Dr 
Henzel i Dr Knoodt, jak również proboszcz Dr Hochstein. Pro
fesor Dr Langen opracował dwa podręczniki do nauki religii, 
które jako jeszcze manuskrypt zostały rozesłane do wszystkich 
duchownych i rad parafialnych w celu przedłożenia ewentual
nych zmian, a przez Trzeci Synod w 1876 r. zostały definityw
nie zatwierdzone jako obowiązujące. Zawarta w tych dwóch 
urzędowo uznanych podręcznikach religii nauka wiary jest 
nauką starokatolicką, przed zmianami dokonanymi przez rzym
skokatolicki Sobór w Trydencie (1564 r.).

Wiele reform, które przed 90 laty przeprowadził starokato
licki Synod dziś podejmuje również Drugi Sobór Watykański 
(por. np. konstytucję liturgiczną). Lecz wówczas samo już sło
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wo „reforma", budziło w Kościele rzymskokatolickim najgor
sze wyobrażenia i wywoływało gwałtowne reakcje. Przed 90 la
ty, dnia 27 maja 1874 r. Pierwszy Synod starokatolicki w swoim 
składzie, w swojej pracy i w swoich decyzjach stanął w opo
zycji do I Soboru Watykańskiego z 1870 roku, dziś natomiast 
można stwierdzić, że II Sobór Watykański zdaje się wchodzić 
na tę samą drogę, którą wówczas obrał starokatolicki synod 
i która faktycznie oznacza odwrócenie się od I Soboru Waty
kańskiego.

KAMIENIE MILOWE NA DRODZE DO STAllOKOŚCIELNEJ 
AUTONOMII KATOLIKÓW NIEMIECKICH

Ponad 40 tysięcy katolików niemieckich, którzy przez całe 
swe życie byli wiernymi członkami Kościoła katolickiego i pra
gnęli nimi pozostać i którzy po większej części należeli do ka
tolickiej elity i inteligencji niemieckiej, mogło po odbyciu cier
nistej, prawie cztery lata trwającej drogi, w maju 1874 r. przy
stąpić pod przewodnictwem najznakomitszych przedstawicieli 
teologii katolickiej, do ukonstytuowania własnego autonomicz
nego biskupstwa katolickiego w obrębie Kościoła katolickiego 
w Niemczech. Biskupstwo to było w kościelnej łączności ze sta
rą katolicką stolicą metropolitalną w Utrechcie i zostało za ta
kie urzędowo uznane.

Z „AKID“-u Nr 9 (1964) tłumaczył Ks. dr St. Maćkowiak 

(AK ID — Alt-Katholischer; Internationaler Informations- 
dienst; Old Catholic International Information Seryice).



O. BARTEL

D Ą Ż E N IA  EKUM ENICZNE 

W  EUROPIE Z A C H O D N IE J 

W  XVI, XVII i XVIII STULECIU

Po wybuchu Reformacji i pierwszych starciach między Lu

trem i jego zwolennikami a obrońcami Kościoła rzymsko-kato

lickiego, nad chrześcijaństwem zawisło groźne niebezpieczeń

stwo nowej schizmy. Dojrzał to wielki chrześcijański humani

sta, Erazm z Rotterdamu. W swoich utworach, zwłaszcza 

w „Pochwale głupoty" piętnował złe praktyki i nadużycia 

w Kościele rzymsko-katolickim, lecz kiedy zarysowała się moż

liwość wybuchu nowej schizmy, począł nawoływać zwaśnione 

strony wyznaniowe do zgody i pojednania. Stał bowiem na sta

nowisku, że Kościół — to Jedność, w nim trzeba, jak pisał w „De 

sarcienda Ecclesiae concordia“ (1533), concorditer vivere. Aby 

utrzymać tę jedność Kościoła zachodniego, „książę humani

stów" proponował ustalić jako podstawę porozumienia i pojed

nania tzw. fundamentalne artykuły wiary konieczne do zba

wienia oraz przyjąć je. Erazm uważał za możliwe dopuścić 

w Kościele pewną różnorodność w wierze i nabożeństwie.

Kiedy między teologami katolickimi i protestanckimi 

wybuchł ostry spór o usprawiedliwienie, wielki humanista 

w celu pojednania zwaśnionych obozów wysunął tezę o „pod

wójnym usprawiedliwieniu1*. Przyjęli ją później niektórzy teo

logowie katoliccy i protestanccy. Aby pchnąć sprawę zgody,
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pojednania i utrzymania jedności w Kościele na tory praktycz

ne, Erazm z Rotterdamu i znany francuski humanista, Faber 

Stapulensis, zaproponowali powołać sąd rozjemczy, którego 

orzeczenie obowiązywałoby obie skłócone partie. Do tego sądu 

mieli wejść ces. Karol V i królowie: angielski Henryk V III i wę

gierski Ludwik II. Wysiłki jednak Erazma z Rotterdamu spełzły 

na niczym, jednak po jego śmierci (1536) teologowie katoliccy 

i protestanccy podejmowali próby porozumienia i pojednania 

na różnych zjazdach. Obu stronom niewątpliwie przyświecała 

szlachetna myśl: żadną miarą nie dopuścić do nowego rozbicia 

w Kościele chrześcijańskim. Toteż podejmowali oni rozmowy, 

odbywały się one w Hagenau (czerwiec 1540), w Wormacji (li

stopad 1540) i w Ratyzbonie (kwiecień — lipiec 1541). Na tych 

spotkaniach dyskutowano takie zagadnienia jak usprawiedli

wienie, grzech pierworodny, przeistoczenie, instytucja papie

stwa i inne. Z teologów protestanckich najbardziej pojednaw

czo byli usposobieni Melanchton i Bucer, podsuwali oni nie

kiedy „dwuznaczne'1 sformułowania np. w nauce o Komunii 

Sw., lecz do porozumienia nie doszło. Te uczciwe i szczere wy

siłki teologów katolickich, których wspierał kardynał Contari- 

ni oraz protestanckich nie doprowadziły do pojednania.

Nie udała się również próba „pojednania" Karola V przez 

wydanie Interimu Augsburskiego (1548); cesarz bowiem chciał 

zmusić obóz Reformacji do posłuszeństwa i poddania się. Ale 

i zwołany, gorąco oczekiwany i upragniony Sobór Trydencki 

(1545—1563) nie spełnił pokładanych w nim nadziei, ponieważ 

decydujące wtedy czynniki rzymsko-katolickie trwały nadal na 

stanowisku nieomylności swej doktryny i upierały się przy tym, 

iż „extra eccesiam Romanam nulla salus“. W tym zadrażniają

cym duchu prowadzone obrady oraz powzięte na soborze 

uchwały musiały doprowadzić do nowej schizmy w Kościele. 

Niektórzy historycy sądzą, że przyczyną niepowodzeń wysił

ków pojednawczych była słabość obozu Reformacji. Jest w tym 

pewna doza prawdy. Od 1529 r. w obozie Reformacji zaryso

wały się trzy kierunki ideologiczne: saski, szwajcarski i spiry- 

tualistyczno-anabaptystyczny.
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Oczywiście obrońcy Kościoła rzymskokatolickiego starali się 

tę sytuację wyzyskać, co więcej, niekiedy usiłowali pogłębić 

przeciwieństwa jakie zarysowały się w obozie nowowierczym. 

Na zjazdach teologowie rzymskokatoliccy bardzo często zaj

mowali stanowisko nieustępliwe i chcieli po prostu zmusić no- 

wowierców do podporządkowania nawet siłą Kościołowi rzym

sko-katolickiemu. Położenie obozu Reformacji jeszcze się po

gorszyło, kiedy zaczęła działać przemyślna i świetnie zorgani

zowana kontrreformacja. A jednak jeszcze w pierwszych sta

diach reakcji rzymsko-katolickiej wychodziły spod pióra kato

lickich erazmiańczyków pomysły kompromisowe, a to w celu 

zażegnania schizmy.

W tej mierze zasługują szczególnie na uwagę dzieła G. Wi- 

tzel‘a i G. Cassander‘a. Witzel (um. 1573) w swoich pracach: 

„M^thodus concordiae ecclesiae (1539) i ,,Via regia“ (1564) na

woływał papieża, monarchów, biskupów, doktorów i laików do 

zachowania pokoju religijnego oraz do zwołania soboru, który 

rozstrzygnie wszystkie sporne sprawy religijno-teologiczne.

Autor zrezygnował ze zdobyczy teologii scholastycznej, przy

wiązywał wagę do pism ojców Kościoła, — jednak uznawał, że 

głównym autorytetem w sprawach religijno-teologicznych ma 

być Pismo Święte. Poddając krytyce naukę Lutra, pragnął 

oprzeć reformę nauki Kościoła rzymsko-katolickiego na podsta

wie uchwał pierwszych 4 soborów powszechnych. Cassander 

(um. 1566) rozwijał swoje myśli ireniczne i zjednoczeniowe 

w dziełach: „De officio pii ac publicae tranquillitatis“ (1561) 

i „Consultatio de articulis fidei Inter Catholicos et Protestan- 

tes“ (1565). Autor idąc za Erazmem z Rotterdamu, pragnął 

utrzymania jedności zachodniego Kościoła chrześcijańskiego 

w oparciu o tzw. artykuły fundamentalne wiary, które są za

warte w Biblii, pismach Ojców Kościoła oraz w Składzie Apo

stolskim. Był on zdania, że przy ustalaniu zasad nauki chrze

ścijańskiej należy kierować się formułą Winceiltego z Lerinum 

(um. 450). „W co zawsze, wszędzie i wszyscy wierzyli1'.

Również i w obozie Reformacji wieku XVI żywa była idea 

jedności zachodniego Kościoła chrześcijańskiego. Nie była ona
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obca Lutrowi, ale najgoręcej wyznawał ją Filip Melanchton, 

ten wielki ekumenik humanistyczny i teologiczny wieku XVI.

Jako szczery irenik i unionista czynił w tym celu ogromne 

wysiłki na zjazdach i w rozmowach z teologami katolickimi, 

nie chcąc żadną miarą dopuścić do rozbicia łacińskiego świata 

chrześcijańskiego. Niekiedy w swoich pomysłach i posunięciach 

szedł za daleko — i to głośno zarzucali mu reprezentanci obozu 

Reformacji. Gorliwym i gorącym działaczem ekumenicznym 

wieku XVI był także reformator strasburski, Marcin Bucer 

(um. 1551). Uchodził on za mistrza w układaniu kompromiso

wych formuł teologicznych w celu zażegnania sporów i utrzy

mania jedności w Kościele łacińskim. Wysoko cenił jego wy

siłki Andrzej Frycz Modrzewski. Pragnęli pogodzenia i pojed

nania W. Farel i J. Kalwin. Kalwin współpracował w duchu 

jedności świata chrześcijańskiego i ewangelicznego z Bucerem 

i Melanchtonem. Jako teolog zajął on w sporze między Lutrem 

a Zwinglim o rozumienie Komunii Świętej stanowisko pośred

nie. Jako pierwszy uniwersalista protestancki proponował zwo

łanie powszechnego ewangelickiego zgromadzenia przedstawi

cieli obozu Reformacji, a to w celu obrony jej ideowego do

robku. Aby jednak sprostać temu zadaniu, świat protestancki 

według Kalwina musiałby przede wszystkim zewrzeć swoje sze

regi. Kiedy dowiedział się o niesnaskach i walkach w polskim 

obozie Reformacji, wraz z duchownymi zuryskimi opracował 

memoriał. W tym memoriale przesłanym polskim protestantom 

domagał się utrzymania jedności, aby skuteczniej przeciwsta

wić się kontrreformacji i zmusić szermierzy rzymsko-katolic

kich do opamiętania się.

W wielu XVII, kiedy zapanowała na dobre reakcja rzymsko

katolicka, Kościoły Reformacji poczuły się zagrożone. Były one 

zmuszone pomyśleć o swojej obronie, a później dopiero o reali

zacji ideału ekumenicznego. Mimo to mysi ekumeniczna była 

nadal pielęgnowana i szerzona. O ile w wieku XVII czyniono 

zabiegi o ustalenie jedności' w nauce, o tyle w XV III wieku 

przywiązywano wagę raczej do jedności w życiu chrześcijań

skim, a więc w pobożności, w obyczajach i życiu zborowym,
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W historii ekumenicznej wieku XV II można wyróżnić kilka 

kierunków: 1 — nadal żywotny humanizm chrześcijański, 2 — 

mistyczny spirytualizm, 3 — pietyzm i 4 — irenizm kalwiński. 

Za Erazmem z Rotterdamu, którego postawa ekumeniczna na

dal przyświecała zarówno reprezentantom Kościołów rzymsko

katolickiego i protestanckich, wyznawali ekumenizm chrześci

jański humanistyczny Hugo Grotius (um. 1645) i G. Calixl (um. 

1656). Grotius, ojciec prawa międzynarodowego, zajmował się 

również zagadnieniami religijno-teologicznymi. Uważał, że aby 

osiągnąć jedność w świecie chrześcijańskim, należy zrezygno

wać z jedności i jednomyślności w niefundamentalnych zasa

dach wiary, natomiast trzeba dążyć do zgody i jedności w prak

tycznym chrześcijaństwie, a normą i wskazaniem na tej drodze 

winny być pierwsze wieki chrześcijaństwa; wobec niej należy 

odsunąć sprawę dogmatu na plan dalszy. Rozróżniając podob

nie jak Erazm z Rotterdamu fundamentalne oraz niefundamen- 

talne zasady wiary, widział możliwość zjednoczenia chrześci

jaństwa na podstawie uchwał soborów pierwszych pięciu stu

leci chrześcijaństwa (Consensus quinquesaecularis). Mistycy — 

spirytualiści również nawiązywali w życiu i nauce do pierwot

nego chrześcijaństwa i tam szukali wskazań dla chrześcijan. 

Głosili oni, że „ci, którzy Go (Boga — O. B.) chwalą, winni Go 

chwalić w duchu i w prawdzie" (Jan 4. 24). Zamiast istniejących 

kościołów przez odrodzenie jednostki i prawdziwe życie chrześci

jańskie, które polega na naśladowaniu Chrystusa — ma pow

stać prawdziwe chrześcijaństwo. Głosili tak rozumiane chrze

ścijaństwo oraz jedność w nim między innymi, w wieku XVI, 

rycerz śląski SchwenCkfeld, Seb. Franek i D. Coornheert, 

w wieku zaś XVII: filozof J. Bdhme i G. Arnold, autor „Bez

stronnej historii Kościoła i kacerzy..." (1699), w której usiłował 

wykazać, iż „heretycy byli prawdziwymi chrześcijanami". 

Ośrodkiem tej mistycznej i spirytualistycznej ideologii ekume

nicznej w wieku XV II był Amsterdam. Reprezentował go i kie

rował nim wielki Brat Czeski, J. A. Komeński. W pewnym 

sensie i pietyści uważali siebie za spadkobierców mistycznego 

spirytualizmu. Wyznawali, że jedynie praktyczne życie chrze-.
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ścijańskie, osobiste doświadczenie odrodzenia religijnego może 

utorować drogę do jedności „Braci w wierze“. Takie zasady wy

znawał F. Spener (um. 1705). Widział on możliwość zawarcia 

unii z ewangelikami reformowanymi, miał dużo zrozumienia 

dla ideologii i postawy chrześcijańskiej baptystów, kwakrów 

oraz waldensów, natomiast ostro występował przeciw rzym

skim katolikom i socynianom. M. Zinzendorf (um. 1760) wska

zywał na Krzyż Chrystusa jako na jedyny symbol, który może 

zjednoczyć wszystkich chrześcijan, ideałem jego był Kościół 

„Święty i Żywy“. A. H. Frandke (um. 1727) zakładając swoje 

instytucje dobroczysności oraz oświatowo-wychowawcze w Hal

le, torował drogę praktycznemu ekumenizmowi.

Dużą rolę w rozwoju myśli ekumenicznej odegrała Reformo

wana Akademia Teologiczna w Saumur (Francja). Jej profeso

rowie byli irenikami i przodowali w dziele realizacji ideału eku

menicznego, mając na uwadze dobro, całej ludzkości. Pielęgno

wali oni tradycję humanistyczną, a jako teolodzy reprezento

wali tzw. kalwinizm filantropijny. Uczeni ci głosili m. in. uni

wersalizm łaski bożej i powszechną wolę miłości Boga wzglę

dem grzesznych, dostąpienie zaś zbawienia człowieka uzależ

niali jedynie od jego wiary. Teologowie reformowani, Francuzi 

i Niemcy, widzieli możliwość unii reformowanych z luteranami 

na podstawie tzw. artykułów fundamentalnych. Irenizm i eku

menizm miał zwolenników również w Szwajcarii. Do nich na

leżał tzw. Triumwirat Helwecki (S. Werenfels, J. Ostervald 

i Turrettini), w którym przewodził wybitny teolog J. A. Turret- 

fcini (um. 1737). Reprezentował on „ortodoksję liberalną i roz- 

sądną“, głosząc, że o postawie i życiu chrześcijanina świadczy 

nie tyle dogmat, ile pobożność i sam styl życia.

Osobne miejsce w historii ruchu ekumenicznego tych czasów 

zajmuje filozof Leibnitz (um. 1716). On przyczynił się do tego, 

że w końcu wieku XVII wzmogły i wzbogaciły się dążenia eku

meniczne przez udział w nich reprezentantów Kościoła rzym

skokatolickiego. Jego życie wypełniły w znacznym stopniu za

biegi o unię między chrześcijanami. Aby ją przygotować, Leib

nitz nawiązał bezpośrednie czy też pośrednie stosunki z papie-.
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stwem, władcami świeckimi, biskupami rzymsko-katolickimi, 

jak Bossuet (um. 1704) i Spinola (um. 1695) oraz z duchownymi 

ewangelickimi. Podstawą dla pertraktacji unijnych miały być 

przerobione przez Leibnitza „Regulae circa Christianorum 

omnium ecclesiasticam unionem (1683) S. Molanusa, ucznia Ca- 

lixta. Sprawę jednoczenia chrześcijan brał Leibnitz poważnie: 

często aby ją przygotować, modyfikował swój projekt, ponie

waż chciał zjednać dla swoich poczynań przede wszystkim 

głośnego Bossueta, wybitnego teologa, kaznodzieję, obrońcę 

gallikanizmu, a jednocześnie przeciwnika jansenizmu i prote

stantyzmu, dla którego w ogóle nie miał zrozumienia.

Dla Leibniza nie był przeszkodą w dziele jednoczenia świata 

chrześcijańskiego prymat papieski, odrzucany przez protestan

tów, ponieważ filozof ten ograniczał go i stawiał pod autorytet 

Pisma Sw. Leibnitz sądził, że największą przeszkodą do jedno

ści chrześcijaństwa był Sobór Trydencki, który wyklął nauki 

protestanckie. Dążył więc do tego, aby klątwę Tridentium na 

razie zawiesić aż do zwołania prawdziwego soboru ekumenicz

nego, jednak to się nie powiodło. Wtedy Leibniz oddał się cał

kowicie sprawie unii Kościołów protestanckich na podstawie 

Augustany. W tym celu nawiązał stosunki z D. E. Jabłońskim, 

wybitnym bratem czeskim i unionistą (um. 1741). Odtąd obaj 

podjęli pracę nad unią Kościołów Reformowanego i Luterań- 

skiego z Anglikańskim.

Kiedy i te plany zawiodły, Leibnitz próbował wpłynąć na ca

ra Piotra I, aby przy współdziałaniu Kościoła Anglikańskiego 

stojącego rzekomo w nauce i obrzędowości najbliżej prawosła

wia, — zwołać sobór ekumeniczny dla zjednoczenia świata 

chrześcijańskiego. W epoce Oświaty, która widziała we wszyst

kich wyznaniach twory historyczne, a więc względne, dążenia 

unionistyczne ogromnie osłabły, jeśli pominąć myśl ekumenicz

ną J. N. Hontheima, Febroniusa (um. 1790). Febronius, histo

ryk, kanonista i biskup rzymsko-katolicki napisał rozprawę pt. 

„De statu ecclesiae“. Miała ona służyć zjednoczeniu wszystkich 

wyznań chrześcijańskich, lecz temu według przekonania auto

ra na przeszkodzie stał przede wszystkim prymat papieski.
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Dążenia unijne między protestantyzmem i rzymskim katoli

cyzmem a Kościołami wschodnimi miały miejsce również w stu

leciach XV I—XVIII. Już w dobie Reformacji Melanchton i teo

lodzy tubińscy nawiązali stosunki z Konstantynopolem. Na po

czątku wieku XVII Cyryl Lukaris, patriarcha aleksandryjski 

(później konstantynopolitański) zrobił próbę zbliżenia między 

Kościołami grecko-ortodoksyjnymi oraz reformowanym. Wyda

na przez niego „Konfesja" trąciła kalwinizmem, co wywołało 

olbrzymie oburzenie wśród ortodoksów. Padł on ofiarą spisku 

w 1638 r.

Co się tyczy stosunku między Kościołem rzymsko-katolickim 

a Kościołami grecko-ortodoksyjnymi, to w wieku XVI znany 

jezuita Possevino probował nawiązać (1551) rozmowy z Mo

skwą. W 1596 r. doszła do skutku unia brzeska, która sprowa

dziła pewną część prawosławnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

zwłaszcza z wyższego duchowieństwa, na łono Kościoła rzym

sko-katolickiego. Na początku wieku XV III rzymskokatoliccy 

teolodzy“Sorbony nawiązali rozmowy z carem Piotrem I, pod

czas jego bytności w Paryżu i proponowali unię dogmatyczną 

z prawosławnymi, jednak nic z tego nie wyszło.

Dążenia ekumeniczne ujawniały się również w Kościele 

anglikańskim w XVI w. Znalazły one wyraz w pismach i dzia

łalności Tomasza Cranmera (um. 1556), arcybiskupa kantuaryj- 

skiego. Wielbiciel Erazma z Rotterdamu, nawiązywał on sto

sunki z wybitnymi przedstawicielami obozu Reformacji na kon

tynencie Europy, Bucerem, Melanchtonem, Kalwinem i Łaskim. 

W sprawach ustrojowych Kościoła „katolickiego" był soborow- 

cem, ale ta jego soborowość była najściślej powiązana z jego 

poglądami ekumenicznymi. Dla niego Kościół był jeden, świat 

chrześcijański — to Respublica Christiana, Anglia zaś i Kościół 

anglikański były ze sobą najściślej powiązane. W 1552 r. wy

stąpił Cranmer z planem zwołania Synodu wybitnych uczonych 

protestantów w Anglii lub gdzie indziej, a to w celu pogodze

nia i zjednoczenia protestantów różnych odcieni. W wieku XVII 

orędownikiem ekumenii był Szkot J. Dury (um. 1680). W la

tach 1625—1630 przebywał on w Elblągu, gdzie był duszpaste
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rzem ewangelickim kolonii angielskiej. W Polsce zapoznał się 

z ekumenicznymi dążeniami protestantów polskich i to zachę

ciło go do pracy irenistycznej i unionistyeznej w świecie pro

testanckim. Chwalił Zgodę Sandomierską, cieszył się z uzgod

nienia liturgii przez Braci Czeskich oraz kalwinistów, radował 

się z ostatecznego ich połączenia na Synodzie włodawskim (1634) 

Z największym uznaniem wyrażał się o ,,Exhortatio Fraterna et 

Modesta“ B. Bythnera. W wieku XV III wyznawał zasady eku

meniczne arcybiskup kantuaryjski W. Wake (um. 1737). Nawią

zał on kontakty z Jabłońskim i Turretinim, snując daleko idące 

plany unii chrześcijaństwa nierzymskokatolickiego.

Ks. Red.
EDW ARD NARBUTT -  N AR BUTTO W IC Z

Proboszcz parafii polskokatolickie j w W a r

szawie przy ul. W ilczej 31, opatrzony Sw. 

Sakram entam i zm arł nagle w W arszaw ie 

w dniu 5 lipca 1965 r. przeżywszy lat 54. 

M S Z A  ŚWIĘTA za spokój duszy zm arłe 

go kapłana została odpraw iona w dniu 

9 lipca o godz. 10 w kościele przy ul. 

Szwoleżerów, po której nastąpiło w ypro

wadzenie zw łok na cm entarz Komunalny 

na Powqzkach w W arszawie. 

N iech odpoczywa w pokoju wiecznym.

P R Y M A S ,  P R E Z Y D I U M  R A DY  K O Ś C I O Ł A  P O L S K O K A T O L I C K I E G O  
I W Y D A W N I C T W O  L I T E R A T U R Y  R E L I G I J N E J



Ks. S. WŁODARSKI

R ZYM SKO KATO LIC KI 

P R O B LE M  L A IK A T U

Drugi Sobór Watykański na trzeciej sesji omawiał schemat

o apostolacie ludzi świeckich, zwany popularnie schematem

o laikacie. Jak stwierdzają korespondenci oraz naoczni świad

kowie, schemat ten, tak pozornie drugorzędny i nieważny, wy

wołał nieoczekiwanie bardzo żywą, a chwilami wręcz burzliwą 

dyskusję. Dlaczego?

Ażeby odpowiedzieć na to pytanie możliwie wyczerpująco, 

należy najpierw stwierdzić, że problem laikatu w chrześcijań

stwie nie jest bynajmniej drugorzędny i mało ważny. Następ

nie trzeba sobie przypomnieć, jak doszło w Kościele Rzymsko

katolickim do kompletnego zapomnienia o wyznawcach świec

kich jako o istotnym elemencie Kościoła Powszechnego.

RYS HISTORYCZNY PIERWSZEGO TYSIĄCLECIA

Chrześcijaństwo to religia laikatu. Innymi słowy, tak Zało

życiel chrześcijaństwa, Jezus Chrystus, jak i Jego pierwsi ucz

niowie czy naśladowcy za istotną część społeczności chrześci

jańskiej czyli Kościoła uważali przede wszystkim wiernych 

świeckich — laików.

Wprawdzie w Kościele Jezusa Chrystusa są dwie grupy: hie

rarchia i zwykli chrześcijanie, lecz w pierwszym tysiącleciu 

hierarchia była więcej władzą „świętą“, a nadto nie była tak 

odizolowana od wiernych świeckich ani tak wyniosła, jak to się 

stało w drugim tysiącleciu w Kościele Rzymskokatolickim.



212 (20) RZYM SK O K A T O LICK I PROBLEM

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa zdawano sobie spra

wę z tego, że nie ma Kościoła bez ludzi świeckich, że sama hie

rarchia bez laikatu to rząd bez narodu, to król bez państwa. 

Dlatego w chrześcijaństwie niewypaczonym ludzie świeccy by

li Kościołem, czuli się z nim związani, współodpowiedzialni za 

jego losy.

Współodpowiedzialność sięgała nawet samej doktryny, po

nieważ nie byli rzadkością ludzie świeccy znający teologię, wy

kładający ją w szkołach katechetycznych, piszący traktaty teo

logiczne i broniący prawowierności chrześcijańskiej ramię 

w ramię z duchowieństwem. Słynny pisarz kościelny, biskup 

z IV wieku, św. Grzegorz z Nysy, stwierdził, że o arianizmie 

dyskutowali nawet piekarze i właściciele łaźni.

Sw. Hilary z Poitiers (zm. 367 r.) widząc niektórych bisku

pów sprzyjających arianizmowi, podczas gdy prosty lud chrze

ścijański zachowywał wiernie naukę prawowierną, nie wahał 

się napisać: „Uszy ludu świętsze są niż serca kapłanów11 (Prze

ciw Auxencjuszowi nr 6). Sw. Augustyn z Hippony wciągał do 

walki z pelagianizmem wierzący lud, gdy na kazaniu w Karta

ginie wołał: „Bracia moi, pomóżcie mi. Gdzie tych (pelagian) 

znajdziecie, nie ukrywajcie, nie kierujcie się niewłaściwą li

tością... Karćcie opornych i niechętnych przyprowadzajcie do 

nas...“ (Kazanie 131 nr 10). Tenże Augustyn, uzasadniając po

trzebę chrztu niemowląt, powołał się na praktykę laikatu: „Bo

gaci, biedni, wielcy i mali, uczeni i nieuczeni, kobiety i męż

czyźni wiedzą, co chrzest odpuszcza. Dlatego też i matki na ca

łym świecie biegną z dziećmi nie tylko do Chrystusa jako Po

mazańca, lecz i do Chrystusa Zbawiciela11 (Przeciw Julianowi 

ks. 1, nr 31).

Przejawem znaczenia laikatu w pierwszym tysiącleciu było 

wybieranie biskupów przez lud. Stwierdzają to „Didache11 

(rozdz. 15, 1—2) i List Klemensa Rzymsk. (rozdz. 42) z I wieku, 

stwierdza to historia wszystkich Kościołów lokalnych, a więc 

i Kościoła w Rzymie. Wszak jeszcze wielki pogromca laikatu, 

reformator i twórca Rzymskokatolickiego Kościoła, papież Hil-
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debrand (Grzegorz VII) zóstał wybrany na biskupa rzymskie

go 22 kwietnia 1073 r. przez świecki lud Rzymu (Ph. Jaffe, 

Regesta pontif. Rom. ed. II, Graz 1956, t. 1, s. 598). Pierwszym 

protestem przeciwko prawu laików do wyboru biskupów był 

kan. 22 anulowanego później soboru ignacjańskiego, który się 

odbył pod presją Rzymu w Konstantynopolu w 869 70 roku. 

Na ten głównie kanon soborowy powoływał się m. in. wspom

niany już papież Hildebrand, gdy w ramach swej reformy od

bierał ludziom świeckim to prawo i nazwał tę akcję „walką 

z inwestyturą świecką11. Nawiasem dodajmy, że kan. 22 wspom

nianego „soboru“ stał się głównym powodem uznania przez 

Rzym w X II wieku tegoż ,,soboru“ za „Ósmy Sobór Ekume- 

niczny“.

W pierwszym tysiącleciu jedność całego „ludu Bożego“ (du

chowieństwa i laików) była w całym chrześcijaństwie podtrzy

mywana dobrowolnym (a nie przymusowym) cclibalem du

chownych oraz praktyką liturgiczną. Duchowny mógł mieć żo

nę i rodzinę a przez to mógł na co dzień bliżej współżyć z lai

katem, dawać mu przykład wzorowego życia rodzinnego. Żyli 

duchowni pośród spraw i obowiązków świata i w zwyczajnych 

warunkach ludzkich. Bezpośrednio a nie pośrednio przyczynia

li się do uświęcania świata. Ukazywali innym Chrystusa sami 

a nie „za pomocą“ chrześcijan świeckich.

W praktyce liturgicznej wyznawcy świeccy brali udział czyn

ny, a nie bierny. Działo się tak dlatego, że obrzędy sprawowa

no w sposób dla nich zrozumiały. Przyczyniało się do tego 

używanie przy ołtarzu języka zrozumiałego, codziennego. Wia

domo, że cesarz Justynian I w VI wieku wydał specjalne pole

cenie, by celebrans nigdy nie mówił słów liturgicznych cicho, 

by odmawiał je głośno na całą świątynię. Dlatego zwłaszcza na 

Wschodzie tłumaczono stale księgi liturgiczne na inowe języki 

narodowe, jak ormiański, chazarski, awarski, słowiański i in. 

Stąd i obecnie Kościoł Wschodu nie zna tzw. Mszy cichej z jed

nym księdzem i jednym ministrantem. Każda Msza św. jest 

śpiewana lub głośno czytana. Biorą w niej udział wszyscy 

przez śpiew. Organów się nie stosuje. Poprzez liturgię fellach
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egipski czy chłop syryjski czuł się związany z wyznawaną 

Wiarą. Starożytny zwyczaj pozwalał mu przyjmować Komunię 

św. pod dwiema postaciami, pozwalał mu zabrać do domu, prze

chowywać Eucharystię i komunikować się nią. Umiejętność 

przywiązywania ludzi świeckich do wiary poprzez liturgię za

chował po dziś dzień Kościół Wschodni. Stąd wielkie znacze

nie dla laikatu prawosławnego takich spraw jak cześć obra

zów, śpiewanie lub opuszczenie Alleluja, przaśny czy kwaszo

ny chleb do Eucharystii. Świecki wyznawca Kościoła Wschod

niego jest poprzez liturgię Wierny dogmatom chrześcijańskim. 

Dla niego dogmat jest nie tylko systemem intelektualnym opra

cowanym przez duchownych, ale światopoglądem, w którym 

wszystkie sprawy ziemskie w odniesieniu do niebiańskich, roz

patruje się zasadniczo poprzez obrzędy liturgiczne.

Inną formą aktywności laikatu w pierwszym tysiącleciu był 

udział w synodach i soborach ekumenicznych. Na synodzie bi

zantyjskim w listopadzie 448 r. • rozpatrującym błędną naukę 

(monofizytyzm) mnicha Eutychesa sprawę rozstrzygnął człowiek 

świecki, patrycjusz Florens, który Eutychesowi rzucił pytanie: 

„Czy ludzka natura Chrystusa była taka sama jak nasza, czy 

nie?“ Czwartemu Soborowi Ekumenicznemu przewodniczył ce

sarz albo sam (na kilku sesjach), albo poprzez swoich sześciu 

komisarzy. (Hefele-Leclereq, Histoire des concils, Paris 1907 n., 

t. 2, cz. 2, s. 668). Również wspomnianemu wyżej soborowi igna- 

cjańskiemu w 869/70 r. przewodzili ludzie świeccy, faktycznie 

patrycjusz Baanes. Podobna praktyka była tak na Wschodzie 

jak i Zachodzie. Rzymskokatolicki historyk, ks. J.. Umiński, 

stwierdza, że „W ogóle element świecki1' odgrywał w Kościele 

Zachodnim dużą rolę, co się „uwidaczniało zwłaszcza na syno

dach". Pisze: „zwoływali je poza Państwem Kościelnym kró

lowie, którzy też najczęściej przedkładali względnie aprobowa

li dla synodów krajowych materiały do rozpraw, a potem uchwa

ły publikowali (capitularia). Obok duchownych brali udział 

w synodach i świeccy panowie, było to więc tzw. concilia mix- 

ta albo synody — zjazdy, mające jednocześnie charakter pań

stwowy. Chociaż z drugiej strony bywały obok nich także i eon-
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cilia wyłącznie duchowne. Wyrazem oraz przejawem wspólnoty 

i wzajemnego przenikania się elementu kościelnego i świeckie

go w owych czasach były w państwie frankońskim wizytacje 

kościelne i świeckie zarazem dokonywane przez tzw. missi do- 

minici, którymi za Karola Wielkiego bywali z reguły dwaj: du

chowny i laik... Objeżdżali oni razem co roku określone okrę

gi... wizytując równocześnie stan świecki i duchowny, karząc, 

reformując i zdając z dokonanych wizytacji sprawę królowi11 

(Historia Kościoła, Opole 1959, t. I, s. 330).

Wyznawcy świeccy organizowali parafie, budowali świątynie, 

wyposażali duchowieństwo w majątki ziemskie, obsadzali pa

rafie. Było to tzw. prawo patronatu, któremu ces. Justynian I 

(w VI wieku) nadał charakter prawa państwowego. Podobnie 

zresztą było na Zachodzie z biskupstwami. Król lub książę 

udzielny fundował katedrę biskupią, mianował biskupa spośród 

oddanych sobie duchownych i obdarzał go wielkim majątkiem 

ziemskim. Uroczystość tego rodzaju nazwano z łacińska inwe

styturą, gdyż połączona była z przyodzianiem (investire — 

odziewać, wdziewać, ubierać) w nowe szaty, wręczeniem cho

rągwi wasalnej i pierścienia.

REFORMA GREGORIAŃSKA

Odsuwanie laikatu od współudziału w życiu kościelnym roz

poczęło się na Zachodzie w IV wieku a zakończyło pełnym choć 

żałosnym w skutkach sukcesem w X II wieku.

Pierwszym aktem tego procesu wstecznego i anty chrześcijań

skiego było niechrześcijańskie traktowanie małżeństwa jako zła 

koniecznego, jako czegoś poniżającego godność ludzką i rozno

szącego grzech pierworodny. Poczęto narzucać duchowieństwu 

celibat, gdyż za świętokradztwo uznawać poczęto wyjście księ

dza z objęć żony i stawanie przed ołtarzem. Szczyt owych wy

siłków poniżania Sakramentu Małżeństwa będzie widać w XI 

wieku, gdy fanatyczny kardynał Humbert de Silva Candida, 

zwłalczając małżeństwa księży prawosławnych, będzie złośli
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wie pisał: „Bez wątpienia chlubą Greków jest to, że u nich żo

naty kapłan przystępuje do ołtarza jeszcze dysząc rozkoszą po 

wyjściu z małżeńskiego łoża, by znowu tuż po Mszy wrócić i od

dać się pieszczotom swej żony“ (Mignę, PL, t. 148, kol. 930).

Jak ongiś w VI wieku niektórzy biskupi frankońscy mieli 

wątpliwości, czy kobieta jest człowiekiem i czy ma duszę (Mignę 

PL t. 71, kol. 462), tak z czasem duchowieństwo poczęło wątpić, 

czy laik jest (i czy w ogóle może być) pełnym chrześcijaninem. 

Miało przeświadczenie, że co najwyżej jest laik chrześcijaninem 

drugiej klasy. Sławny kanonista z X II wieku, kameduła Gra

cjan, stwierdził w związku z tym co następuje: „Są dwa rodza

je chrześcijan: pierwszy rodzaj to ci, którzy się poświęcają służ

bie Bogu polegającej na kontemplacji i modlitwie, którzy wyz

bywają się wszelkiego pożądania rzeczy ziemskich: są to księ

ża i mnisi. Drugi rodzaj to laicy, którym zezwala się pojmować 

żony, uprawiać ziemię, sadzić, składać ofiary na ołtarzu, płacić 

dziesięciny; mogą oni być zbawieni, jeśli unikną nieprawości 

czyniąc dobrze". (Corpus iuris canonici, c. 7, s. 12, q. 1).

Innym przejawem poniżania laikatu było wyłączenie wier

nych świeckich z liturgii. Pod tym względem na pierwszym 

miejscu należy położyć językowy szamanizm czyli wprowadze

nie zasady, że święte czynności należy sprawować w języku dla 

laików niezrozumiałym. Stąd wszelkie wysiłki wprowadzenia 

do liturgii języków ludowych uznano na Zachodzie za herezję. 

Heretykami aż do X IX  w. byli w oczach papiestwa Apostoło

wie Słowian, święci Cyryl i Metody.

Wbrew liturgicznym formułom mszalnym (np. „Módlcie się, 

bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmo

gący — czyli łacińskie Orate fratres) w liturgii przestał brać 

udział cały „lud Boży“ przez wprowadzenie tzw. Mszy prywat

nych (cichych) odprawianych przy jednym ministrancie i przy 

ołtarzach „bocznych" — przez praktykę śpiewania podczas „su

my" pieśni niezwiązanych z liturgią — przez odmówienie laikom 

Komunii św. pod dwiema postaciami — przez odsunięcie ich od 

częstej Komunii św. teorią o niegodności ludzkiego serca i za
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stąpienie jej adoracją Hostii wystawionej w monstrancji. Z li

turgiczną, praktyczną ekskomuniką laików wiąże się postawie

nie balasek przed prezbiterium i odwrócenie się celebransa ple

cami do ludu. Średniowieczny Kościół Zachodu kierowany przez 

papiestwo odsunął też laików od Pisma św., oczywiście tych 

laików, co umieli czytać, a robiono wszystko, by nie umieli.

Największy jednak mur pomiędzy duchowieństwem a laika

tem postawił Kościół Rzymskokatolicki przez tzw. walkę z in

westyturą świecką. Za przełomową w tym względzie datę ucho

dzi rok 1058, w którym wspomniany już pogromca małżeństw 

księżowskich, kard. Iiumbert de Silva Candida. opublikował 

osławione „Libri adversus simoniacos“ (Mignę PL t. 143, kol. 

1139—1212). W trzeciej księdze rozprawy rozwinął frontalny 

atak na udział w życiu kościelnym, zabronił im uczestniczyć 

w synodach i wyborze biskupów, odebrał prawo patronatu i ob

sadzania parafii, zwolnił z jakiejkolwiek odpowiedzialności za 

losy Kościoła. Teoretyczne wskazania Humberta podchwycił pa

pież Hildebrand — Grzegorz VII i wprowadził na swoich osła

wionych „synodach postnych". Tak rozpoczęła się znana w dzie

jach „reforma gregoriańska", która faktycznie położyła funda

menty pod dzisiejszy ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego, 

ustrój wybitnie feudalny.

Wyrazem feudalizmu kościelnego jest nauka pap. Piusa X  

(1903—1914). który w encyklice „Vehementer Nos“ (z 11 lutego 

1906 r.) pisał podobnie jak kanonista Gracjan: „Kościół jest ze 

swej istoty społecznością nierówną, to znaczy społecznością 

obejmującą dwie kategorie osób: pasterzy i trzodę. Jedynie ko

legium pasterzy ma prawo i władzę, by prowadzić wszystkie 

członki do celu właściwego społeczności. Większość nie ma in

nego prawa, jak tylko przyjąć to przewodnictwo i iść za swy

mi pasterzami, jako uległa im trzoda“ (Acta Ap. Sedis 1906 

t. 39, s. 8 n.). Tę naukę poparł pap. Pius X II, który w swoim 

przemówieniu do uczestników Światowego Kongresu Apostola

tu Świeckich odbytego w 1951 r. stwierdził, że „stan ludzi 

świeckich1* jest tylko „instrumentem w rękach hierarchii1* 

(Orbis catholicus, grudzień 1951, t. 3, s. 122).
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WOKÓŁ VATiCANUM II

Kościół Rzymskokatolicki uświadomił sobie swój błąd 

w kwestii laikatu dopiero w ostatnich kilku latach, konkretnie 

po śmierci pap. Piusa X II w 1958 r. Wyrazem troski o naprawę 

istniejącego stanu „dewaloryzacji" laikatu jest ogromnie szero

ka dyskusja na łamach wszystkich niemal rzymskokatolickich 

czasopism. Wyrazem tej troski jest również dyskusja na Dru

gim Soborze Watykańskim przeprowadzającym „przystosowa

ną odnowę“ (renovatio accomodata) swego Kościoła.

Zadaniem „dowartościowania" laikatu zajął się Sobór w dwóch 

dokumentach: w „Konstytucji o Kościele" i w schemacie 

„O apostolacie świeckich".

Dogmatyczna Konstytucja o Kościele (zaczynająca się słowa

mi „Lumen gentium“) mówi o wyznawcach świeckich aż 

w dwóch rozdziałach: w rozdz. drugim „Lud Boży“ i w rozdz. 

czwartym „Świeccy" i dlatego niektórzy szumnie nazywają ten 

dokument „kościelną kartą laikatu".

W nauce o „ludzie Bożym" słusznie Sobór scalił dwie gru

py: duchowieństwo i świeckich w jeden zespół, przekreślił ka

non Gracjana i encyklikę Piusa X o „dwóch rodzajach" spo

łeczności w Kościele, z mocą stwierdził: „Jeden jest lud Boży". 

Odpadły przez to rzekomo postępowe kombinacje tych, co — 

jak austriacki laik, August M. Knoll — głosili, że dwustanowy 

podział „obszaru kościelnego jest specyficznie katolickim wyo

brażeniem Kościoła" i że „rozumienie Kościoła jako społeczno

ści bezstanowej, jako miasta ludzi świeckich albo narodu ka

płańskiego jest ideałem protestantyzmu" (Kościół i przyszłość, 

Warszawa 1964, s. 96).

Wyjaśnijmy, że zapewne pod jednością „ludu Bożego" nie 

należy rozumieć anulowania różnicy płynącej z władzy świę

ceń. Nie ma w ogóle mowy o absolutnym zrównaniu laików 

z księżmi tak, że laicy mogliby odprawiać Mszę św. i inne spra

wować sakramenty. Chodzi o jedność w znaczeniu równej od

powiedzialności za losy Kościoła.
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„Konstytucja o Kościele" nakreśla też prawa i obowiązki 

laikatu. Jego celem jest „sprawowanie posłannictwa w Koście

le i w świecie" przez kierowanie się w życiu „duchem ewan

gelicznym" oraz „ukazywanie światu Chrystusa". Specyficznym 

zadaniem laików jest „czynić obecnym i aktywnym Kościół 

w takich miejscach i w takich okolicznościach, gdzie jedynie 

przy ich pomocy stać się on może solą ziemi". Mają oni otwie

rać „bramy Kościoła, 'którymi wyjść ma w świat orędzie po

koju".

Jakie są prawa wiernych świeckich? Otóż wolno im „przed

stawiać pasterzom swoim potrzeby i życzenia... mają możność 

ujawniania swojej opinii" w sprawach kościelnych. Konstytu

cja zachęca „świętych pasterzy" czyli hierarchię do chętnego 

korzystania z rady laików, do powierzania im różnych „zadań 

w służbie Kościoła", dawania swobody i pola do działania, tak 

by laicy nawet „z własnej inicjatywy przystępowali do pracy". 

Biskupi „pilnie mają rozważać" przedkładane przez laików 

„przedsięwzięciu, życzenia i pragnienia". Chodzi bowiem Sobo

rowi o „umocnienie w świeckich poczucia własnej odpowie

dzialności".

Ostatnie zdanie Konstytucji o laikacie brzmi następująco: 

„Czym dusza jest w ciele, tym niechaj będą w świecie chrześci
janie".

Z powyższego strzeszczenia Konstytucji w kwestii laikatu 

wynika, że zadania i prawa wiernych świeckich zostały zaled

wie naszkicowane, a przecież to nie wystarcza. W dokumencie 

poza tym nie postawiono jasno wykonania obowiązków hie

rarchii w stosunku do laikatu. Są tylko słodkie zachwyty, z któ

rymi nikt nie musi się liczyć. W świetle tego prawa laików do 

inicjatywy i krytyki wyglądają wyłącznie na pobożne życze

nia. Potrzebne są szczegółowe przepisy i sankcje. Na razie ich 
nie ma.

Schemat „O apostolacie świeckich*' ma być przyjęty na IV 

sesji Soboru. Trudno przewidzieć dokładnie jego tekst w re

dakcji ostatecznej, są przecież pewne wskazówki co do jego 
treści.
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Wiadomo na pewno, że w schemacie będzie mowa wyłącznie

o aktywności laików „na wewnątrz" Kościoła. Konkretnie oma

wiane będą takie sfery działania jak liturgia, katecheza, wy

chowanie, dzieła dobroczynne. Podstawowym źródłem takiego 

ustawienia laików jest katastrofalny brak powołań kapłańskich, 

czego znowu podstawową przyczyną jest przymusowy celibat. 

Chodzi o to, by stworzyć sobie kadrę zastępczą, pracującą za

miast księży z radością w przeświadczeniu, że wolno już jej to, 

co dotychczas było zarezerwowane duchowieństwu: prowadze

nie nauki katechizmu, prac kancelaryjnych, dopilnowanie akcji 

charytatywnej itp. Praktycznym objawem „wolności laikatu" 

ma być język zrozumiały w liturgii, Komunia św. pod dwiema 

postaciami, dopuszczenie laików żonatych do diakonatu, pozwo

lenie na czytanie Pisma św., itd.

Schemat „O apostolacie świeckich" przewiduje też pewne for

my organizacyjne pracy laików, ale formy te ma tworzyć hie

rarchia, która we wszystkim posiada głos decydujący. Są oczy

wiście wśród członków Soboru ludzie, którzy stanowczo temu 

się sprzeciwiają. Twierdzą, że laikatowi nie można narzucać 

„zbyt ciasnych form", jest on już „wystarczająco dojrzały" (Tak 

kard. Suenens). Ich zdaniem pierwszorzędnym zadaniem Soboru 

jest uwolnienie Rzymskokatolickiego Kościoła od klerykalizmu. 

Stąd arcybiskup D‘Souza z Indii — przy oklaskach soborowej 

auli — wołał w październiku 1964 r.: „traktujmy świeckich jako 

braci, gdyż w oczach Boga jako ludzie są oni równi nam, bisku

pom. Pozostawmy im prawdziwą wolność co do ich przekonań 

doczesnych".

Te głosy jednak nie zostaną usłyszane przez nieomylnego pa

pieża. Oto już po III Sesji Soboru, w czasie audiencji udzielo

nej Komitetowi Centralnemu Włoskiej Akcji Katolickiej Pa

weł VI odrzucił wszelkie sugestie odklerykalizowania Kościoła, 

zaprzeczył, jakoby bezpośrednie interwencje hierarchii w spra

wy apostolatu świeckich były wyrazem klerykalizmu. Wynika 

z tego. że piękne myśli rzucone w Konstytucji o Kościele pozo

staną pustymi frazesami propagandowymi podobnie jak rzeko

mo rewolucyjna myśl o kolegialności episkopatu.
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. * * *

Obserwując z boku wysiłki Kościoła Rzymskokatolickiego 

w kwestii „dowartościowania" laikatu, widzi się przedziwną 

impotencję wypływającą z wewnętrznych sprzeczności tegoż 

Kościoła.

Z jednej strony struktura tej instytucji przypomina żywo 

średniowieczny feudalizm, z drugiej strony ta sama instytucja 

chce wkroczyć na nową drogę wskazaną przez nowoczesne wa

runki ogólnoludzkiego bytu, ale Wkroczyć ze starym, feudal

nym balastem. Mówi się o służbie Kościoła dla ,,świata“, jed- 

_ nocześnie jednak temu „światu“ bezpośrednio nie może służyć 

cały „lud Boży“ a więc i hierarchia, lecz tylko laiKat posiadają

cy od hierarchii łaskawy mandat.

W takiej sytuacji problem laikatu w Kościele Rzymskokato

lickim nie zostanie nigdy rozwiązany do końca. Należy wybrać 

albo feudalizm, albo demokrację. Półśrodki i kompromisy nie 

zaadzą się tu na nic.

Kościołowi Polskokatolickiemu wolno w tym względzie 

udzielać rad. Wybrał od początku demokrację i u niego problem 

laikatu nie istnieje. Ja'k'to wygląda w praktyce pokaże m. in. 

Synod Powszechny w przyszłym roku. Wyznawcy świeccy we

zmą w nim udział na podstawie stardkościelnych tradycji zna

nych chrześcijaństwu pierwszego tysiąclecia i powtórnie pro

mulgowanych przed stu laty przez Pierwszy Synod Starokato

licki. Sprawy te przypomina artykuł następny.



Ks. dr EDWARD BAŁA KIER

Ś W IA D O M E  M A C IE R ZY Ń S TW O  
I R E G U L A C J A  U R O D Z I N

(Część I)

Aktualność problemu

Cały prawie świat jest obecnie zainteresowany problemem 

świadomego macierzyństwa i regulacji urodzin. Zagadnienia te 

nie schodzą ze szpalt miesięczników, tygodników i dzienników. 

Wyczuwa się jakiś niepokój w świecie, obawę, aby zbyt szybki 

przyrost ludności nie przyniósł równocześnie głodu, nędzy, a w 

konsekwencji — wojny. Pisze się dzisiaj o „eksplozji demogra

ficznej", o „wybuchu urodzin", o „autoagresji", o bombie „P" 

(populacja) grożącej niektórym krajom poważniej niż agresja 

nieprzyjaciela.

I rzeczywiście, akcja dziennikarska nie jest podyktowana chę

cią wywołania sensacji, znalezienia nowego, atrakcyjnego tema

tu, lecz opiera się na poważnym materiale dowodowym wielu 

statystyków, socjologów, demografów, którzy zwracają uwagę 

na groźne skutki w przyszłości obecnego tempa przyrostu natu

ralnego.

Stany Zjednoczone za 40 lat podwoją ilość mieszikańców; Indie 

za 25 lat będą liczyły 800 milionów, a pod koniec XX  wieku 

dosięgną miliarda; w Chinach rodzi się około miliona ludzi mie

sięcznie, a za lat 40 kraj ten może osiągnąć fantastyczną liczbę 

1,5 miliarda; Filipiny, Malaje, Japonia, Indonezja, Ameryka Po

łudniowa, Ameryka Środkowa, Azja i Afryka są również cen

trami gwałtownego przyrostu urodzin. W Europie np., w ostat

nich latach, urodzenia kształtowały się w ilości 19 na 1000,
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w Afryce współczynnik urodzin wynosił 47 na 1000. Co roku 

więc przybywa na świecie 50 milionów ludzi, a jeśli stan ten 

utrzyma się w dalszym ciągu, to w 1980 r. zaludnienie Ziemi 

z 2,0 miliardów podwoi się do 4 miliardów, a w 2000 r. do 6 mi

liardów.

Socjologowie, ekonomiści nie bez słusznej więc obawy zapy

tują, jak będą żyły te nowe miliardy, skoro stopa życiowa obec

nej generacji jest w wielu krajach b. niska? Kto zapewni wszyst

kim ludziom dach nad głową — skoro całe miliony już teraz te

go dachu nie mają? Kto dostarczy tyle żywności, aby obronić 

przed klęską głodową? Kto uruchomi tyle fabryk, by dać wszyst

kim pracę i odpowiednią płacę? Czy można odsuwać te pytania 

bez odpowiedzi, zwalając wszystko na barki Opatrzności Bożej? 

Czy przypadkiem nie stanęlibyśmy wówczas w kolizji właśnie 

ze Stwórcą samym, który dał nam tę ziemię w zarząd i polecił 

gospodarzyć na niej mądrze — tak, jak nam to rozum dyktuje? 

Politycy, poważni mężowie stanu, po głębszej analizie sytuacji 

dochodzą niemal wszyscy do jednakowego stwierdzenia: należy 

stanowczo zatrzymać ten spontaniczny potok życia przez ro

zumną, godną człowieka regulację urodzin. Jest ona konieczna 

— mówią — w skali światowej!

Nic też dziwnego, że rządy krajów o największym zasileniu 

zaludnienia oceniają sytuację całkiem realnie jako niebezpiecz

ną i przez propagandę świadomego macierzyństwa, starają się 

powstrzymać nadmierną rozrodczość.

Pierwsza rozwiązała ten problem Japonia, czyniąc to jednak

że tak drastycznie, że wiadomość o ułatwieniu na wszelkie spo

soby przerywania ciąży wraz z propagandą, zakrojoną na skalę 

państwową tego z samej natury złego procederu, budzi wstręt 

w ludziach o wrażliwym i delikatnym sumieniu. Zresztą zbyt 

gwałtowne zahamowanie przyrostu naturalnego może mieć opła

kane skutki. Demografia — jak ktoś mądrze powiedział — nie 

znosi gwałtownych skoków.

W Stanach Zjednoczonych toczy się obecnie zacięty spór, czy 

regulacja urodzin wchodzi w zakres kompetencji rządu, który
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mógłby kierować rozrodczością narodu przy pomocy odpowied

nich ustaw, czy też należy oddziaływać na społeczeństwo środ

kami wychowawczymi, czy wreszcie pozostawić tę dziedzinę 

spontanicznemu biegowi wypadków. Dyskusja nad zagadnienia

mi populacji, kontroli urodzin zatacza coraz szersze kręgi. Biorą 

w niej udział specjaliści w dziedzinie demografii, medycyny, so

cjologii, ekonomii, teologii, pedagogiki i prawa.

W Europie nastąpiła pewna stabilizacja liczby mieszkańców, 

a nawet niektóre kraje, jak Czechosłowacja, Węgry, Bułgaria, 

NRD należą do krajów o niskiej stopie wzrostu. Są jednak i ta

kie kraje, w których polityka populacyjna jest nieodzowna. Do 

nich należy Polska.

W Polsce obserwujemy również żywe zainteresowania w tym 

kierunku, a nawet wyraźnie dał się odczuć rozdźwięk między 

postawą socjologów, ekonomistów, naukowców przestrzegają

cych przed niebezpieczeństwem pogorszenia się sytuacji gospo

darczej Polski z powodu coraz wyższego przyrostu naturalnego, 

a propagandę Kościoła Rzymskokatolickiego, który usiłuje pod

ważyć tezę fachowców o konieczności regulacji urodzin. Hie

rarchia tego Kościoła wydaje się nie rozumieć i nie widzieć spo

łecznej wagi problemu nadmiernej populacji. A jednak problem 

ten istnieje. Widzą go ekonomiści, socjologowie, demografowie

i lekarze. Przyrost naturalny w Polsce jest bowiem czterokrotnie 

wyższy niż w bogatyćh krajach Europy Zachodniej. Do 1960 r. 

około 1/2 miliona dzieci przybywało w Polsce w stosunku rocz

nym. Ostatnio przyrost ten nieco zmalał, nie mniej wskaźnik 

przyrostu jest dość wysoki. Równocześnie z tak szybkim przy

rostem naturalnym narasta do katastrofalnych wprost rozmia

rów problem ekonomiczny: trzeba wszystkich nakarmić, dać no

we mieszkania, budować nowe domy, żłobki, przedszkola, szko

ły, szpitale, fabryki, biura itd. Ogromny wysiłek Państwa Ludo

wego, aby zapewnić wszystkim obywatelom choćby średni do

brobyt, może być unicestwiony przez nieustanny potok urodzin. 

W tej sytuacji nie uniknie się błędnego koła bezustannego obra

cania się w kręgu elementarnych potrzeb życiowych.
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Jednym ze sposobów uniknięcia skrajnej nędzy, bezrobocia, 

pogorszenia się sytuacji materialnej, jest świadome macierzyń

stwo i złączona z nim regulacja urodzin.

Istota świadomego macierzyństwa

Obowiązek zrodzenia i wychowania potomków wypływa z sa

mej natury małżeństwa jako stanu życiowego, przeznaczonego 

przez Stwórcę do utrzymania i rozkrzewienia rodzaju ludzkie

go. Taka jest już natura kobiety, że zarówno jej ciało, jak i psy

chika cała i serce, nastawia się na macierzyństwo; macierzyń

stwo jest dla niej rozkwitem i ubogaceniem, osiąga w nim peł

nię dojrzałości fizycznej i równowagę psychiczną. Dlatego nor

malna kobieta, która nie jest matką, a nie umie instynktu ma

cierzyństwa skierować na inne pole działalności, zawsze będzie 

odczuwała pewien niedosyt życiowy, doprowadzający ją niekie

dy do stanów chorobowych. Podobnie i mężczyzna, choć 

w mniejszym stopniu od kobiety, i on jednak ubogaca swe ży

cie przez ojcostwo i najczęściej ojcostwa tego usilnie pragnie.

Zaspokojenie tych naturalnych skłonności daje kobiecie i męż

czyźnie — małżeństwo. Pan Bóg tak stworzył naturę kobiety

i mężczyzny, aby razem mogli zapoczątkować nowe życie. Na

turalne uposażenia do małżeństwa poparł Stwórca osobnym, po

zytywnym przykazaniem, ogłoszonym pierwszej parze: „Rośnlj- 

cie i mnóżcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie podda

ną" (Rodz. I, 28). Stąd też osoby, które wybierają sobie małżeń

stwo jako stan życia, przyjmują równocześnie na siebie obo

wiązek prokreacji.

W świetle katolickich i chrześcijańskich zasad moralności po

siadanie dzieci w małżeństwie jest organicznie związane z sa

mym pojęciem małżeństwa. Moraliści katoliccy podtrzymują 

w dalszym ciągu twierdzenie o pierwszorzędnym i drugorzęd

nym celu małżeństwa. Celem pierwszorzędnym jest zrodzenie

i wychowanie dzieci; celem drugorzędnym jest wzajemna przy

jaźń i wzajemna pomoc małżonków w życiu oraz tzw. „reme

dium concupiscential“, czyli środek na zaspokojenie namiętno
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ści seksualnej. W ostatnich czasach w pojęciach moralistów 

katolickich dają się zauważyć pewne zmiany, przesunięcie 

akcentów co do celu małżeństwa. Wprawdzie cel pierwszorzęd

ny pozostał nadal nienaruszony, ale nie podkreśla się już z ta

ka siłą, że małżeństwo jest tylko instytucją dla zrodzenia i wy

chowania potomstwa. W małżeństwie zaczyna się dostrzegać 

związek mężczyzny i kobiety, służący również im samym, bę

dący wyrazem ich miłości, stanowiący pomoc w rozwoju ży

cia duchowego, w przezwyciężeniu samotności itp. W związku 

z tym seksualna miłość małżonków nie jest już tylko środkiem 

do zaspokojenia namiętności płciowej („remedium concupis- 

cential), lecz wyrazem najbardziej intymnego, osobistego kon

taktu, wyrazem miłości, którą podtrzymuje i pogłębia. Nastę

puje więc waloryzacja, a nawet swego rodzaju sakralizacja sto

sunków seksualnych. Akt seksualny w małżeństwie rozumie 

się jako wyraz najlepszych uczuć, jako oddanie samego siebie 

drugej osobie.

Te zmiany zachodzące w pojęciach moralnych dotyczących 

spraw seksualnych, pomagają w podtrzymaniu i ugruntowaniu 

pojęcia świadomego macierzyństwa, gdyż małżeństwo przesta

je być jedynie instytucją nieustannej prokreacji. Drugorzędny 

cel małżeństwa został podciągnięty do równej linii z celem 

pierwszorzędnym.

Nie mniej jednak cel pierwszorzędny nie został bynajmniej 

wyeliminowany i małżeństwo w pojęciu katolickim jest zobo

wiązane w dalszym ciągu do zrodzenia i wychowania potom

stwa. Zrodzenie potomstwa winno opierać się na świadomym 

macierzyństwie.

Czymże jest świadome macierzyństwo?

Jest to rozsądne, przemyślane i zaplanowane rodzenie dzieci.

Dzieci, według Pisma św., są dla rodzin chrześcijańskich „ła

skawym darem Bożym“ (Rodz. 33, 5), „dziedzictwem Pańskim*4 

(Ps. 126, 3) mającym przynieść rodzicom wielką radość, choć 

czasem przynoszą też smutek i zmartwienie. „Mądry syn roz

wesela ojca, a syn głupi smutkiem jest matce swojej“ (Przyp. 
10, 1).
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Ponieważ dzieci są pomyślane przez Pana jako błogosławień

stwo i nagroda, każde dziecko ma prawo oczekiwać od rodzi

ców miłości, opieki, wyżywienia i wychowania. Aby rodzice 

byli zdolni zapewnić dzieciom odpowiednią opiekę, otoczyć je 

miłością i przyjąć jako błogosławieństwo i dar, powinni tak 

układać swe pożycie małżeńskie, by każde dziecko było dziec

kiem upragnionym, przychodzącym na świat w odpowiednim, 

przewidzianym przez rodziców czasie. I to jest właśnie „świa

dome macierzyństwo'1. Istota jego polega na tym, że każdy akt 

dawania życia jest aktem świadomym i- aktem odpowiedzial

nym. Przeciwstawieniem świadomego i odpowiedzialnego po

woływania nowych istot do życia będzie bezmyślne i lekko

myślne płodzenie, oparte na nieopanowanej i niekontrolowanej 

namiętności.

Racje świadomego macierzyństwa

Poważne racje przemawiają na korzyść świadomego macie

rzyństwa. Mogą one zwolnić małżonków na czas dłuższy, a na

wet na cały okres pożycia małżeńskiego od obowiązku prokrea- 

cji. Mogą też wpłynąć na ilość dzieci w rodzinie, a nawet wpro

wadzić obowiązek stanowczego ograniczenia liczby potomstwa.

Racja pierwsza: Pismo św.

Na tę teologiczną rację świadomego macierzyństwa opartą

o Pismo św. zwrócił uwagę człowiek świecki, znany publicy

sta rzymsko-katolicki, Tadeusz Żychiewicz („Współczesne ży

cie rodzinne", Znak, Nr 70 1960). Wywody jego są bardzo cie

kawe i słuszne. Pan Bóg powiedział do pierwszych rodziców: 

„Rośnijcie i mnóżcie się i napełniajcie ziemię11 (Rodz. I, 28). 

Słowo „rośnijcie11 wskazuje, że Panu Bogu chodziło zapewne

o „rośnięcie w człowieczeństwie" (pierwsi rodzice byli dorośli, 

gdy P. Bóg powyższe słowa do nich wypowiedział). W człowie

czeństwie człowiek „rośnie11 wtedy, gdy staje się lepszy, roz

tropniejszy i mądrzejszy. Ta mądrość i roztropność potrzebna
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mu jest do wykonywania drugiego członu nakazu: „napełniaj

cie ziemię". W nakazie tym jest zawarta wyraźna granica, 

gdyż ziemia jest wielkością stałą i nie można jej napełniać bez 

końca. Przy zachowaniu obecnego tempa populacji musi przyjść 

moment, gdy ziemia stanie się za ciasna. Jeśli więc zapełnimy 

ją tak, że nie potrafi nas wyżywić, wtedy przekroczymy nakaz 

Boży zawarty w Biblii.

Racja druga:-nadmierna populacja

Na rację tę zwróciłem uwagę w części pierwszej artykułu. 

Wiąże się ona ściśle z racją teologiczną, która również zaka

zuje przepełniania ziemi. Fakt ogromnej rozrodczości w świe- 

cie jest faktem niezaprzeczalnym i budzącym obawy ekonomi

stów i socjologów. Powinno to stać się momentem ostrzegaw

czym dla wszystkich par małżsńskich w świecie i zmusić je do 

ograniczenia liczby potomstwa, a więc do świadomego macie

rzyństwa. Wydaje się, że istnieje moralny obowiązek słuchania 

w tym względzie ustaw, czy tylko sugestii państwowych. Pań

stwo ma prawo wkraczać w dziedzinę nadmiernej prokreacji. 

Przedstawiciele władzy państwowej, kierujący całą gospodarką 

'kraju, muszą liczyć się z realnymi warunkami społecznymi 

i ekonomicznymi. Jeśli więc stwierdzą, że nieroztropna dziet

ność spowoduje nadmierną pauperyzację społeczeństwa, będzie 

przyczyną kryzysu ekonomicznego, wtedy mogą i powinni ape

lować do swych obywateli, aby ograniczyli liczbę potomstwa. 

Państwo ma etycznie uzasadnione prawo wydać nawet odpo

wiednią ustawę dotyczącą rozrodczości. Obywatele mają obo

wiązek podporządkować się takiej ustawie w sumieniu. Natu

ralnie bierze się pod uwagę jedynie ustawę, która nie prze

kracza prawa natury, stworzonej przez Boga.

Racja trzecia: eugeniczna, społeczna i medyczna.

Rodzice albo jedno z rodziców, chorzy na choroby przewlek

łe i ciężkie, jak np. gruźlica, choroby weneryczne, choroby
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psychiczne, nałogowi pijacy lub narkomani nie mogą w góle 

mieć dzieci, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że cho

roba ta zostanie przekazana potomstwu. Niektórzy nie mogą 

mieć dzieci przynajmniej w okresie trwania choroby. Rodzenie 

dzieci przez takich rodziców byłoby aktem w najwyższym stop

niu nieodpowiedzialnym, czynem antyeugenicznym i antyspo

łecznym. Byłby to grzech, grzech ciężki, jedno z najpoważ

niejszych wykroczeń przeciw Bogu i przeciw człowiekowi, 

przeciw cnocie roztropności i miłości. A jednak zdarzają się 

takie fakty. To zaprzeczenie świadomego macierzyństwa, naj ■ 

wyższa nieroztropność, głupota ogromna, która daje życie isto

tom chorym, skazuje ich na cierpienie od kolebki aż do grobu. 

Kalectwo jest ich chlebem powszednim, chlebem nieustannie 

zraszanym łzami.

Również zdrowie kobiety — matki — wymaga tego, aby po

rody nie były zbyt częste, wypadające rok za rokiem. Nie dają 

one organizmowi matki czasu na odpoczynek, wycieńczają mat

kę fizycznie, wpływają ujemnie na jej samopoczucie. Lekarze 

stawiają zasadę, że dla zdrowia matki jest najlepiej, gdy dziec

ko nowe przychodzi na świat co trzy lata tak, by rok pierw

szy przeznaczony był na poród, drugi na karmienienie i pielęg

nację, a trzeci na odpoczynek dla matki.

Racja czwarta: ekonomiczna

Środki materialne rodziców wskażą również, ile mogą mieć 

dzieci. Chodzi przecież o to, by dzieci nie były głodne, obdarte, 

by je było można odpowiednio przygotować do życia w spo

łeczeństwie, zapewnić wykształcenie takie, które pozwoli dalej 

samodzielną pójść drogą. Jeśli zasoby materialne rodziny są 

skromne, ilość dzieci nie może być duża. Rodzice bardziej bied

ni, a mimo to wykazujący nadmierną żywotność w prokreacji, 

postępują nie tylko nieroztropnie i naiwnie, lecz zaciągają 

w dodatku winę moralną za brak opanowania swych namięt

ności, za uległość ślepym instynktom, które znamionują raczej 

czynności zwierzęce, nie zaś rozumne czyny człowieka. Naj
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częściej winę w tym wypadku ponosi mąż, zamęczając wprost 

żonę koniecznością corocznych poiodów, nie zostawiając jej 

chwili wytchnienia. Ileż takich rodzin spotkać można na wsi 

i w miejskich środowiskach o niskiej kulturze moralnej. Cza

sem aż żal patrzeć na kobiety na wsi, przedwcześnie postarzałe, 

zaharowane pracą o'd świtu do nocy, manewrujące ustawicznie 

między kołyską, a pracą w polu.

Taka niepohamowana rozrodczość, nie bacząca na odpowie

dzialność za zapewnienie dzieciom wychowania i wykształce

nia, jest aktem grzesznym. Pan Bóg z pewnością nie oczekuje 

od rodziców rodzenia dzieci aż do ostatecznych granic ich wy

trzymałości biologicznej. Siła twórcza małżonków ma być ich 

błogosławieństwem a nie karą i pi'zekleństwem.

Lecz nie tylko mąż i sami rodzice ponoszą tu winę. Wycho

wawców społeczeństwa trzeba też częściowo obciążyć. Kto kie

dy starał się umiejętnie zwrócić na to uwagę? Kto usiłował 

pouczyć człowieka prostego, jak powinien pokierować swym 

małżeństwem? Księża, nie wszyscy naturalnie, ustawicznie po

budzali do wielodzietności, straszyli w konfesjonałach potępie

niem wiecznym tych nawet małżonków, którzy, po urodzeniu 

kilkorga dzieci, wystrzegali się dalszej prokreacji. „Nie można 

żyć tak, aby dzieci nie było...“ Słowa te do dziś słyszą i skarżą 

się na to matki, mające po troje i czworo dzieci. W końcu do

chodzą do wniosku, że ksiądz nie może mieć racji w tym wy

padku i... żyją tak, jak uważają za zgodne ze swoim sumie

niem. Znamy takie rodziny, nawet zacne, wierzące i prakty

kujące w Kościele rzymskim. Wprost trudno zrozumieć, jak 

księża mogą być tak nieroztropni, nie znający zasad etyki 

Chrystusowej. Przecież powoływanie do życia istot, których ro

dzice nie mogą ani pielęgnować, ani wychować, ani wyżywić — 

jest grzechem! Wciskanie sześciorga, ośmiorga dzieci do jedne

go pokoju, do poddasza, sutereny, we wstrętną wspólność co

dziennego życia, w odrażający brud mieszkania, zabijając w 

nich godność i poszanowanie dla siebie samych — było i jest 

czynem niemoralnym". Tak pisze człowiek świedki (G. Williams 

„Świętość życia a prawo karne“). Pisze słusznie. Mądrzej od
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teologów, zwłaszcza tych nieodpowiedzialnych teologów, pro

pagatorów „rodzin dzietnych" bez względu na okoliczności.

Przedstawione powyżej racje: teologiczne, populacyjne, euge- 

niczne, społeczne, medyczne, ekonomiczne wskazują niezbicie, 

że świadome macierzyństwo i wynikająca zeń regulacja uro

dzin była, jest i będzie zawsze problemem aktualnym. Można 

śmiało powiedzieć, że i Pan Bóg i państwo i społeczeństwo 

obarczają rodziców odpowiedzialnością za decyzję o ilości i czę

stotliwości przychodzenia dzieci na świat. Rodzice sami -

w oparciu o rozważenie własnych zasobów materialnych, wy

mogów społecznych kraju, w którym żyją, ustaw państwowych, 

po zasięgnięciu porady u lekarzy i ludzi poważnych, a je

śli są wierzący również u mądrych kapłanów — powinni zade

cydować, ile mogą mieć dzieci.

Rozumni, świadomi swych obowiązkow rodzice, nie będą 

kierować się w prokreacji ślepym instynktem, nieopanowany

mi namiętnościami, lecz macierzyństwo ich i ojcostwo będzie 

macierzyństwem i ojcostwem świadomym.

Uwaga:

Na temat regulacji urodzin napiszę w następnym numerze. 

Będzie to część II artykułu.



M. KOLEDYNSKI

J A N  H U S
Patriota i reformator

Reformację w Kościele Rzymskim w wieku XV—XVI i w 

wyniku niej wojnę religijną rozpoczyna plemię słowiańskie. 

Kielich, religijny symbol wyznawców nauki Husa, staje się 

w Czechach i na Morawach znakiem przynależności do naro

dowości słowiańskiej — wtedy, kiedy przy Kościele Rzymskim 

stoją niemieccy koloniści i sfery bratające się z Niemcami. Spot

ka wszy się z sympatią w krajach słowiańskich: na Słowaczyż- 

nie, w Polsce i na Rusi, ruch husycki wyzywa przeciwko sobie 

Europę zachodnią, a zdławienie go jest dla Niemiec kwestią 

bytu. Pochody krzyżowe przeciw husytom (1420—1431 r.) noszą 

w pełni charakter wojny Niemców ze Słowianami. Chodzi 

w niej o istnienie Słowian w Czechach i na Morawach. Kiedy 

Czesi, wyszedłszy z nierównego boju zwyciężeni, zmusili Euro

pę zachodnią do uznania nauki Jana Husa, Słowianie zachodni 

dochodzą w swych dziejach do szczytu potęgi. Nigdy, ni przed

tem ni potem narody słowiańskie nie osiągnęły takiego apo

geum historii. Czechy pod rządami husyty Jerzego z Podiebra- 

du (1458—1471) kierują przez swoje wpływy sprawami Niemiec, 

a Polska w tymże czasie podporządkowuje sobie Zakon Krzy

żacki.

Zazwyczaj husytów uważa się za prekursorów protestantyz

mu. Tezę tę uprawdopodobnia fakt, że Hus wcześniej niż ewan

gelicy zaatakował autorytet rzymskiego Kościoła w imię wol

ności religijnej. Luter uznał Husa za swojego poprzednika, a po
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pojawieniu się niemiecko-helweckiego protestantyzmu, husyci 

zaczęli łączyć się z wyznawcami Lutra i Kalwina. Jednakże- 

należy pamiętać, że synod patriarszy w Konstantynopolu dnia 

18 stycznia 1452 r. uznał naukę husycką za naukę prawosław

ną. Dokument pochodzi z czasu, kiedy husytyzm znajdował się 

w pełnym rozkwicie i zmierzał do wyjaśnienia zasad swojej 

nauki. Również trzeba zaznaczyć i to, że na akt przyjęcia Koś

cioła Husyckiego do Cerkwi Prawosławnej konsysiorz w Pra

dze odpowiedział dziękczynnie dnia 29 sierpnia 1452 r. Na pod

kreślenie zasługuje uwaga, iż Kościół Wschodni z wielką wni

kliwością badał doktryny ewangelićkie, a nigdy żadnej z sekt 

protestanckich nie uznał za prawosławną. A więc husytyzm 

w czystej postaci nigdy ni formą, ni też treścią nie mógł odpo

wiadać późniejszym teoriom teologii protestanckiej, a zlanie 

się po stu latach skrajnych husytów z sektami protestanckimi 

należałoby przypisać raczej historycznemu przypadkowi.

Wiadomości o pierwszych próbach zbliżenia husytów do 

Cerkwi Prawosławnej toną w mroku dziejów. Zdaje się, że ini

cjatywa wyszła początkowo od tej części partii utrakwistów, 

która od 1437 r. rządziła przez wybranych do praskiego kon- 

systorza administratorów, mającego siedzibę w klasztorze sło

wiańskim Emaus, założonym na Nowym Mieście przed stu laty 

przez Karola IV. Jedyna pozostałość słowiańskiej liturgii 

w Czechach: ewangelie, pisane podobno ręką św. Prokopa 

i ozdobione złotem, drogocennymi kamieniami i relikwiami 

świętych, zostały w tym czasie przesłane w darze-cesarzowi grec

kiemu do Konstantynopola, skąd po upadku Bizancjum dosta

ły się do Francji, gdzie uważano' je za ,,texte du sacre“ i strze

żono jako najdrogocenniejsze ozdoby korony francuskiej. Prze

słanie ewangelii do Konstantynopola wskazuje, że z klasztoru 

słowiańskiego w Pradze wyszła, jeżeli nie pierwsza myśl o po

łączeniu husytów — utrakwistów z Kościołem Wschodnim, to 

w każdym razie zachęta do tego, chociaż jest rzeczą niewątpli

wą, że propozycja połączenia Kościoła czeskiego z Cerkwią 

Prawosławną była bardzo żywa w narodzie. Wskazuje na to 

groźba wypowiedziana w Rzymie dnia 27 maja 1447 r, przez
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posłów czeskich w imieniu całego królestwa czeskiego, że Cze

chom, nie mającym zaszczytu uzyskania uwagi i odtrąconym 

przez Kościół Łaciński, nie pozostaje nic innego, jak wyrzec się 

Rzymu i zwrócić się w drugą stronę — do Konstantynopola.

Układy husytów z Cerkwią Prawosławną zostają przerwane 

po zajęciu przez Turków Konstantynopola w 1453 r. W taki 

sposób przerywa się więź moralna tradycji kościelnej, łączącej 

niezależnego ducha słowiańskiego z opoką antyniemiecką. A kie

dy nastąpi kontrreformacja rzymska i Hasburgowie w rozstrzy

gającej bitwie koło Białej Góry (1620 r.) pokonają husytów, 

jednocześnie zdławioną będzie na dwieście lat narodowość sło

wiańska w Czechach i na Morawach.

Sytuacja w Kościele Czeskim i katolicyzmie w XIV w.

Od czasów Cyryla i Metodego do czasu wypędzenia zakon

ników słowiańskich z klasztoru w Sazawie i zastąpienia w nim 

w 1097 r. ksiąg słowiańskich przez łacińskie, w Kościele Cze

skim uwydatnia się bardzo wyraźnie więź łącząca Czechy i Mo

rawy z Konstantynopolem. Potem więź ta urywa się i zdawało, 

by się, że przez dwa i pół wieku pełnego panowania obrządku 

łacińskiego sama pamięć o greko-słowiańskich początkach 

chrześcijaństwa w Czechach powinna była zaniknąć. Tymcza

sem to się nie stało. Przyjmowanie Komunii pod jedną posta

cią. najbardziej jaskrawe odstąpienie Rzymu od początkowej 

praktyki Kościoła Chrześcijańskiego, faktycznie nie było wpro

wadzone w Czechach do czasu panowania Karola IV, co stwier

dza w XV II w. autorytatywnie Amos Komensky, działacz refor- 

macyjny wielkiej miary i publicysta.

Tenże Karol, król czeski i cesarz rzymski jednocześnie, za

kłada na powrót i to w samej Pradze za przyzwoleniem papie

ża Klemensa IV klasztor słowiański, do którego ściąga zakon

ników z Dalmacji, Chorwacji, Bośni. Oczywiście Karol IV nie 

sprowadziłby zakonników słowiańskich z własnej woli, gdyby 

nie zmusiły go do tego czynniki wewnętrzne. Ażeby odrzucić
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przypuszczenie o dobrowolnym działaniu Karola IV, wystarczy 

przypomnieć, że właśnie nie 'kto inny, a Karol IV zaczyna wy

dawać akty państwowe w języku niemieckim i przez cały czas 

swojego panowania nie podpisał żadnego aktu w języku cze- 

akim, nigdy przedtem mowa czeska nie znajdowała się w ta

kim lekceważeniu jak za jego rządów. Toteż taki krok Karo

la IV wprowadzał i wprowadza historyków w zdumienie do 

dziś dnia. Historyk czeski z zeszłego stulecia, Franciszek Pa- 

lacky, tłumaczył sprowadzenie przez Karola IV zakonników sło

wiańskich do Pragi misją polityczną. Według Palacky‘ego — Ka 

roi IV chciał przez to samo stworzyć przesłanki do przygoto

wania podłoża do unii prawosławia z katolicyzmem, przy czym 

Palacky powołuje się na to, że Karol IV sugerował krolowi 

serbskiemu, Stefanowi Duszanowi, myśl przyłączenia się Serbii 

do Kościoła Rzymskiego, a sugestię tę uzasadniał przynależno

ścią z woli Bożej ich obu ,,do jednej i tej samej rodziny języka 

słow iańskiego..'). Przypuszczenie Palacky‘ego wydaje się — 

naszym zdaniem — najbardziej trafne. Jeżeli zaś do unii koś

cielnej w mniejszym, względnie większym zasięgu wówczas nie 

doszło, to niepowodzenie jej należy w decydującej mierze zdy

skontować ówczesną kompromitującą sytuacją wewnętrzną 

w Kościele Rzymsko-katolickim.

W ostatnim ćwierćwieczu X IV  wieku świat chrześcijański 

z przerażeniem patrzy na gorszące widowisko: Na „stolicy apo

stolskiej “ zasiada obok siebie dwóch papieży, a każdy z nich 

podaje się za prawdziwego, na rywala rzuca klątwę, a swoich 

stronników gnębi łupieżczą chciwością. Rozdwojenie to rozpo

czynają papieże: Urban V w Rzymie i Klemens VII w Avignon.

Sobór w Pizie w 1409 r. zawezwał przed sąd duchowny obu 

papieży: rzymskiego i awiniońskiego, a kiedy nie zjawili i nie 

dotrzymali uprzednio złożonego przyrzeczenia, że się zrzekną 

swoich godności w imię dobra całego Kościoła, wtedy sobór 

orzekł ( na piętnastym posiedzeniu), że ogłasza ich za kacerzy, 

wyłącza z Kościoła i zakazuje używania tytułu i praw papieża, 

tron papieski uznaje za wakujący i prawnie wybiera nowego 

kardynała na papieża, Piotra z Kandyi, jako Aleksandra V. So



236 (44) JA N  HUS

bór pizański zakończył obrady i zamiast dwóch było teraz (od 

1410 r.) trzech papieży. Miasta włoskie i cesarz niemiecki uzna

ją za papieża rezydującego w Rzymie, Grzegorza X II, awinioń- 

ski papież Benedykt X III ma za sobą królów panujących 

w Hiszpanii i Szkocji, a pozostałe kraje albo uznają papieża pi- 

zańskiego, Aleksandra V, albo żadnemu z trzech pretendentów 

nie przyznają władzy papieskiej. Trzech współzawodniczących 

ze sobą papieży demoralizuje świat chrześcijański łupiestwem, 

kupczeniem świętościami i wyklina się zażarcie wzajemnie. 

Trzech braci Luksemburgów, władców świeckich, wojuje za

ciekle ze sobą o koronę cesarsko-rzymską narodu niemieckiego, 

każdy z nich namaszczony przez swego protektora w tiarze pa

pieskiej.

Osobowość Husa i jego nauka

W ciężkich dla Rzymskokatolickiego Kościoła czasach ukazu

je się w Czechach postać księdza Jana z Husińca, bojownika 

prawdy i sprawiedliwości, reformatora życia i moralności 

chrześcijańskiej.

W następnym roku po założeniu na Nowym Mieście klaszto

ru słowiańskiego Emaus wydał Karol IV ustawę „Majestas Ca- 

rolina“, w której wyznanie rzymskokatolickie ogłosił religią pa

nującą w Czechach, grożąc spaleniem na stosie każdego, kto jej 

nie uzna. Mimo to, po kilkudziesięciu latach w Czechach poja

wiają się stowarzyszenia religijne, które (jeszcze w łączności 

z papiestwem) zbierają się w „domach i potajemnych miej- 

scach“, ażeby słuchać kazań w języku czeskim. W 1391 r. ry

cerz czeski, Jan z Mulheimu, „spostrzegłszy, że wszystkie licz

ne kościoły w Pradze do tego stopnia zajęte są łacińską akcją 

misyjną, że nie ma w nich miejsca na głoszenie słowa Bożego 

w języku czeskim i że głoszący kazania w języku czeskim mu

szą się błąkać po domach prywatnych” 2), wybudował kazno

dziejom Czechom osobną kaplicę i zastrzegł sobie, że w kaplicy 

ma być wygłaszane kazanie w języku czeskim dwa razy w cią

gu dnia we wszystkie niedziele i święta. Była to znana w hi
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storii Czech „Kaplica Betlejemska". W 1401 r. Mulheim jako 

patron kaplicy powołuje na kaznodzieję przy niej ks. Jana Hu

sa, profesora Uniwersytetu Praskiego.

Od tego czasu zaczyna się społeczna działalność Jana Husa, 

zamknięta dotąd w uniwersyteckim kręgu. Dotąd mówił on ja

ko dziekan i rektor do mołdzieży akademickiej. W „Kaplicy 

Betlejemskiej" natomiast zbierają się mieszczanie prascy — 

Husowych słów słuchają prości ludzie. Kaznodzieja „betlejem

ski" w kazaniach swoich odwołuje się nie tylko do serc, lecz 

próbuje wpłynąć także na przekonania słuchaczów. Tłumy lu

du spieszą słuchać jego kazań, w których żarliwy mówca po

rusza śmiało kwestie religijno-społeczne, o jakich wtedy w ogó

le wiele mówiono w całej Europie, jak np. o potrzebie reformy 

wśród duchowieństwa. Chłoszcze z kazalnicy pożądliwość i nie

rząd prałatów łacińskich narodowości niemieckiej. W grzechu 

i zepsuciu duchowieństwo grało w tamtych czasach pierwsze 

skrzypce i świeciło złym przykładem ludziom świeckim. Jeden 

z wielkich przeciwników Jana Husa powiedział o tych jakże 

smutnych czasach: „Między ludźmi świeckimi nie było takiego 

czynu, którego nie popełniliby przedtem duchowni, i to jaw

nie i z rozgłosem na szeroką skalę".:!) Niedołężność arcybisku

pa praskiego, Wolframa, pożądliwość jego następcy, Puchnika, 

wiadomości o walkach papieży ze sobą — wszystko to rozstroiło 

karność Kościoła i obyczaje duchowieństwa. Kazania Husa 

w zrozumiałym dla ludu języku czeskim odzwierciedlają jed

nocześnie ideologiczny wyraz nienawiści czeskich rzemieślni

ków do bogatego duchowieństwa i bogatego mieszczaństwa — 

Niemców. Kler niemiecki opływa w bogactwa i dostatki, trze

cia część terytorium państwa znajduje się we władaniu nie

mieckiego duchowieństwa. W sprawy moralno-religijne wchodzi 

więc jeszcze jeden moment — moment narodowy — i on to 

głównie powoduje, że nauka Husa wsiąka głęboko w glebę cze

ską. W tymże czasie zostają nawiązane stosunki polityczne mię

dzy Anglią a Czechami. Ryszard II, król angielski, poślubia sio

strę króla czeskiego, Wacława, Annę Helenę. Wielu młodzień

ców wybiera się na studia aż do Oxfordu.
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Do Oxfordu udaje się także między innymi Hieronim z Pra

gi. Młodszy o kilka lat od Husa, staje się jego uczniem, a po

tem najwierniejszym przyjacielem i towarzyszem nauki aż do 

śmierci. Równy Husowi zdolnościami umysłowymi, wymo

wą, przewyższał go większą energią, ruchliwością myśli 

i działania. Ukończywszy studia w Oxfordzie, przywiózł ze so

bą dzieła angielskiego reformatora, Wiclefa, przetłumaczył je 

na język czeski i pokazał Husowi, a ten coraz częściej zdradzał 

zainteresowanie nimi. „Dostrzegł w nich tę samą gorliwość 

w dążeniu do zreformowania Kościoła, jaka i jego ożywiła, gdy 

kroczył drogą swych czcigodnych i pobożnych poprzedników 

i rodaków" '') mówi o Husie historyk Tomek.

Natenczas na „stolicy apostolskiej" zasiada kreowany w Pi

zie papież Jan X X III, który ogłasza dnia 2 września 1411 r. 

wojnę krzyżową przeciw Władysławowi, królowi neapolitań- 

skiemu, popierającemu dotąd Grzegorza X II. Drugą bullą ogło

sił odpusty dla wszystkich krajów, podległych sobie, a to w ce

lu przysporzenia szkatule papieskiej środków finansowych na 

prowadzenie wojny. Król Wacław i arcybiskup praski nie sprze

ciwili się ogłoszeniu odpustów i wnet „rycerze krzyża" zaczęli 

nawoływać lud we wszystkich kościołach, ażeby znosił, co mo

że: pieniądze, względnie dziesięciny w naturze. Hus oparł się 

tej akcji i u siebie w „Kaplicy Betlejemskiej" wypowiedział 

jedno z najsławniejszych kazań, w którym dowodził, że postę

powanie papieża nie jest chrześcijańskie, że głoszenie wojny 

i to krzyżowej przeciw Władysławowi, prawowiernemu monar

sze, jest niegodziwością, a kramarstwo odpustami — święto

kradztwem. Nie poprzestaje na tym, lecz na wszystkich kościo

łach, klasztorach i publicznych gmachach przybija ogłoszenie, 

że gotów jest ze wszystkimi doktorami, magistrami, bakałarza

mi, studentami, księżmi i mnichami dysputę na temat ten prze

prowadzić i każdemu dowieść, że na zasadzie nauki Jezusa 

Chrystusa nie wolno i nie można bulli papieskich głoszących 

wojnę krzyżową przeciw Władysławowi i odpusty za prawne 

i obowiązujące uważać, a przeciwnie w imię prawdy napiętno

wać je należy. Na dysputę publiczną Hus naznacza dzień
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7 czerwca 1412 r. Wydział teologiczny Uniwersytetu Praskie

go zanosi prośby do arcybiskupa i króla, ażeby do owej dyspu

ty nie dopuszczali. Lecz kiedy dzień ów nadszedł i Hus stanął 

na podium, studenci i mieszczanie cisnęli się do audytorium. 

Hus przemówił: „Trzy rzeczy zniewalają mnie do wystąpienia 

tu publicznie: cześć prawdziwemu Bogu należna, urządzenie 

Kościoła Świętego, moje własne przekonanie". ’) Następnie na

miętnie zaczyna dowodzić, że odpusty żadnymi taksami kupić 

się nie dadzą, że nikt w świecie nie jest w mocy uwolnić czło

wieka od grzechów, jeżeli on za grzechy nie żałuje, że odpustu 

dostąpić można tylko przez miłosierdzie Boskie, że bulle pa

pieskie żadnej mocy nie mają, kiedy są sprzeczne z zasadami 

nauki Jezusa Chrystusa i Pismem świętym. Wobec gwałtow

nych kazań mistrza Husa przeciwko bullom papieża wzrasta 

wrzenie w całym kraju. Proboszczowie prascy (Niemcy) zwra

cają się przeto prosto do stolicy papieskiej i przez prokuratora 

swego w Rzymie, Michała z Niemieckiego Brodu, znanego wię

cej pod nazwiskiem Michała de Causis (czyli sądzącego) wnoszą 

skargę na Husa. „Syn złości powstaje przeciwko bullom papie

skim, wstrząsa powagą rzymskiego Kościoła, lud przeciw du

chowieństwu podburza... nie tylko wygłasza kazania przeciw 

papieżowi, ale jadowite swoje pisma rozsyła po Czechach, Mo

rawach, Polsce i Węgrzech i wiele już dusz chrześcijańskich 

nimi zaraził. Czas tedy jest, aby papież powstawszy, bronił 

owczarni Pańskiej od zażartego wilka“ — czytamy w owej 

skardze.(i)

Jan X X III zwrócił wtedy na Husa całą uwagę. Do zbadania 

sprawy wydelegował kardynała z Kościoła od św. Anioła, a ów 

rzucił klątwę na Husa, zabronił mu odprawiać nabożeństwa 

w kościołach praskich, rozkazał go ująć i dostawić albo do arcy

biskupa praskiego, albo do biskupa lutomyślskiego. „Kaplicę 

Betlejemską11 polecił zburzyć i w taki sposób zniszczyć gniazdo 

kacerstwa. Król Wacław namówił Husa, ażeby się na jakiś czas 

oddalił z Pragi obiecując, że go pogodzi z duchowieństwem. 

Hus uszedłszy z Pragi, najwięcej przebywa w Krakowie, cho

dzi po okolicznych miastach i wsiach, głosząc słowo Boże z apo
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stolską prostotą i miłością. Prócz tego pisze rozprawy teologicz

ne o sześciu błędach,7) o Kościele, o symonii, postillę cze

ską itp.

Przyjaźń i związki wzajemne między Czechami i Polakami 

były wówczas właśnie najsilniejsze. Tłumy Czechów przyby

wały do Polski, szukając w niej lepszego dla siebie losu i na 

odwrót, niemało Polaków przebywało na studiach w Pradze. 

Język czeski stawał się językiem dworskim w Krakowie. Czesi 

brali żywy udział w sporach Jagiełły z Krzyżakami; rzesze Cze

chów dobrowolnie zbiegły na wojnę z Zakonem i walnie przy

czyniły się do wygranej na polach Grunwaldu. (W bitwie brał 

udział m. in. sławny później Jan Żiżka z Trocnowa).

Kiedy więc zwołano na początku listopada 1414 r. sobór pow

szechny do Konstancji i wezwano Husa do stawienia się na nim 

osobiście, Polacy8) mieli sposobność odwzajemnienia się Cze

chom. Hus udaje się najpierw do Pragi i dnia 26 sierpnia 1414 

roku oznajmia na rozlepionych plakatach, iż pragnie bronić pu

blicznie głoszonej przez siebie nauki, a biskup z Nazaretu, Mi

kołaj, inkwizytor papieski, wydaje mu świadectwo, iż w pi

smach jego i w nauce nie znalazł niczego, co oy kacerstwem 

nazwać można. Opatrzony w to i w list żelazny od cesarza Zyg

munta jktóry okazał się tylko zwykłym paszportem, gdyż wg 

ówczesnych zwyczajów każdy bezkarnie mógł zabić heretyka), 

Hus przybywa do Konstancji dnia 3 listopada 1414 r. i tu 

w czwartym tygodniu swojego pobytu schwytany zostaje 

i uwięziony w klasztorze dominikanów. Po ucieczce papieża Ja

na X X III więziony jest nadal przez biskupa konstancyjskiego 

w zamku Gottlieben, położonym na wyspie Jeziora Badeńskie- 

go. Dopiero w czerwcu w dniach 5, 7 i 8 przewieziono Husa na 

kongregację generalną, odczytano bowiem na nim 39 „gorszą

cych" artykułów z rozprawy Husa o Kościele, dotyczących 

przede wszystkim zarządu, dochodów Kościoła i hierarchii koś

cielnej. Kiedy odczytano te artykuły, kardynał Piotr z Alliaku, 

unikając polemiki dogmatycznej, zbijał naukę Husa o tyle, o ile 

była ona przeciwna hierarchii, a na koniec Husowi oznajmił, że
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staje wobec alternatywy: albo poddać się zupełnie woli soboru 

i podporządkować się temu, co ów o nim postanowi, albo po

zostać przy swoim przekonaniu. Hus prosił, ażeby pozwolono 

mu wyłożyć w ogólnym zarysie zasady swej nauki i że jeżeli 

wtedy sobór nie przyjmie za prawdziwe jego dowodów, on 

chętnie przyjmie inne, upokorzy się i odprawi naznaczoną po

kutę. Nie pozwolono mu wszakże na takie przemówienie i po

stanowiono, że musi bezwzględnie uznać swoje błędy i odwołać 

je publicznie. Nie będąc pewny zwycięstwa w udowodnieniu 

herezji, zwłaszcza w odniesieniu do moralności Kościoła, kar

dynał uciekł się do wypróbowanej, a zawsze pomyślnym skut

kiem uwieńczonej taktyki: Oświadczył wobec cesarza, iż Hus 

jest rewolucjonistą, a jego nauka może doprowadzić w końcu 

do upadku tronów i władzy. Cesarz Zygmunt przeląkł się 

i uwierzył, uznał Husa winnym kacerstwa, radził spalić go na 

stosie, a zarazem polecił rozpisanie do Czech i Polski listów 

gończych za stronnikami Husa. Cztery tygodnie jeszcze czekał 

Hus w więzieniu na wyrok, posyłając często listy do Czech peł

ne spokoju i wiary, miłości kraju i rodaków oraz zachęty do 

wytrwałości. Wyrok potępienia wydano dnia 6 lipca 1415 r. 

Hus wezwany do wyrzeczenia się błędu, odpowiada, że nie po

czuwa się do żadnego błędu, a głównym celem jego nauki jest 

„głoszenie wedle słów Ewangelii pokuty i grzechów odpuszcze

nia" dlatego radośnie oddaje w ofierze życie swoje. Po tej 

oapowiedzi zaprowadzono go na stos za miasto; walka życia ze 

śmiercią nie trwała długo. O godzinie jedenastej zamilkły na 

wieki jego usta, popioły wrzucono w wody Renu. Sobór w Kon

stancji szedł dalej drogą stosów, na którą wstąpił przez spale

nie Husa. Dnia 30 maja 1416 r. osądzono i jako kacerza spalono 
na stosie Hieronima z Pragi.

*

Śmierć poniósł Hus za odmienną od rzymskokatolickiej nau

kę o Kościele („De ecclesia" 1413 r.). Niemniej Husa to odróż-
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nia do Wiclefa, Lutra, Zwingli‘ego, Kalwina, Chelczyckiego 

i innych, że nie zamierzał tworzyć nowych dogmatów. Owład

nęła nim jedna myśl, jedna żądza: wypełnić wiernie moralne 

prawo chrześcijaństwa. Niewielu było podobnych mu ludzi, 

którzy z takim oddaniem realizowało swoim życiem nakazy 

Ewangelii. Wyjątkowa siła oddziaływania Husa na cały naród 

wypływała jedynie z postawy moralnej jego osobowości i mo

ralnego znaczenia jego nauki. Całą kwestię stawiał Hus na pła

szczyźnie moralności, zgodności słów z czynami. Miernik chrze

ścijańskich prawd zastosowany we wszystkich aspektach po 

raz pierwszy wobec Kościoła Rrzymskiego przez Husa zadał wie

lowiekowemu papiestwu gromowe uderzenie, od którego zaczy

na się stopniowy upadek średniowiecznego dwuwładztwa pa

pieża i cesarza w środkowej i zachodniej Europie. Słusznie więc 

podkreśla Tadeusz Korzon w swej „Historii wieków średnich", 

że Czesi w wieku XV „oddawszy się namiętnie sprawom reli

gijnym stworzyli., ogromną literaturę i pozyskali sławę pierw

szych zapaśników o wolność sumienia". I0) W jednym i drugim 

przypadku niezaprzeczalne zasługi ma wiekopomnej sławy 

Czech — Jan Hus.

Całe Czechy corocznie czciły przez stulecia dzień śmierci Hu

sa jako święto religijno-narodowe. Husowi bowiem zawdzię

czają Czesi unarodowienie Kościoła, pieśni kościelnej, admini

stracji, szkoły, reformę ortografii, która w X IX  wieku stała się 

wzorem pisowni dla Chorwatów, Słoweńców, Serbołużyczan; 

wniesienie do piśmiennictwa czeskiego języka żywego, mówio

nego, dzięki czemu książki przestały być strawą duchową 

warstw szlacheckich i duchowieństwa, ą stały się pokarmem du

szy również mieszczaństwa i ludu,' język mówiony zaś wznie

siony został na wysoki poziom języka literackiego. Pism Husa 

w języku czeskim jest piętnaście i te były z dużym zaintereso

waniem czytane w Polsce. W bieżącym roku przypada 550-let- 

nia rocznica spalenia Husa. Wyznaczając rocznice i jubileuszo

we obchody poświęcone pamięci wielkich wydarzeń i znamie

nitych mężów, UNESCO nie zapomniało też o dniu 6 lipca 1415 

róku. Słowianie, szczególnie zachodni, wyznający katolicyzm
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rzymski, zda się, zapomnieli o wielkim budzicielu ducha naro

dowego wśród nich w XV wieku. Pamiętają natomiast o nim 

narody anglosaskie. Im to w dużej mierze zawdzięczać należy, 

że pamięć o Husie nie zanikła na świecie.

Mikołaj Kolcdyński

1) Fr. Palaidky: „Dejiny narodu czeskeho”, t. II, cz. II, Praga 1875 r.
2) A. Hilferdiing: „Hus; jewo a'tnoszenie k ’Prawosławnoj Cerkwi, Petersburg 1871.
3) Pr. PaJacky, dzieło cytowane.
4) Tomek: „Historia królestwa czeskiego” , Kraików 1902.
5) M. Glisczyńslki: „Hus i  ihusyci” , Warszawa 1859.
6) Tamże.
7) Sześć błędów Kościoła Katolickiego dotyczyło zdaniem Husa sakramentów 

świętych, antychrysta, tradycji, czci relikwii., spowiedzi, wojen w obronie 
stolicy papieskiej.

8) Jagiełło wysłał ,na soibór w  Konstancji — legatów, mężów oznaczających się 
nauką, roztropnością, doświadczeniem, izinajoimością polityki: Mikołaja Trąbę, 
arcybiskupa gnieźnieńskiego, Jana Kropidło, biskupa kujawskiego, Jakuba 
Kurdwanowskiego, bislkuipa płockiego, Jędrzeja Gosławickiego, biskupa poz
nańskiego!, a z ludzi świeckich: Jama Tuliszewskiego i  Zawiszę Garbowskiego 
(zwanego „Czarnym”). Uniwersytet Krakowski, jeden wówczas z najsławniej
szych w Euroipie, wysłał na to koncylium z grona swojego pięciu doktorów, 
którzy mieli głos na soborze przed doktorami z Oxfordu. Polacy wspólnie 
z panami czeskimi wyrzucali wręcz w oczy cesarzowi Zygmutowi pogwałce
nie gwarancji listu żelaznego w odniesieniu do Husa oraz żądali dania moż
ności Husowi pełnej obrony jego nauki.

9) Fr. Palacky, dzieło cytowane.
10) T. Korzon: „Historia wieków średnkjh” , Warszawa 1884.

W  każdej rodzinie katolickiej powinien 
być: KATECHIZM KOŚCIÓŁA POLSKOKATO- 
LICKIEGO (cena 6 zł); „OJCZE NASZ“-Ksią- 
żeczka do nabożeństwa (cena 35 zł) Książe
czki: SAKRAMENT CHRZTU ŚW., SAKRA
MENT POKUTY, SAKRAMENT BIERZMOWA
NIA, SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA, SAKRA
MENT NAMASZCZENIA GHORYCH a 4,50 zł. 
koszty przesyłki (3 zł).

Wszystkie powyższe pozycje są do na
bycia w Wydawnictwie Literatury Reli

gijnej w Warszawie, ul. Wilcza 31.



JAN SULOWSKI

RADULF Z LONGCHAMP

Komentarz Radulfa do Anticlaudiana.

Wprawdzie B. Haureau pisał, że komentarz musiał powstać 

około roku 1216, ale na podstawie jego dość bogatej treści obej

mującej ogólne zręby filozofii oraz podstawowe dane dotyczące 

siedmiu sztuk wyzwolonych trzeba powiedzieć, że jest to owoc 

kilku, a może nawet wieloletnich wykładów z filozofii połączo

nych z werbalnym komentarzem Anticlaudiana. Data powyż

sza natomiast dotyczy z całą pewnością listu Radulfa do Arnau- 

da Amaury naówczas już arcybiskupa Narbonne. Najprawdo

podobniej do napisania tego listu skłoniło Radulfa prześlado

wanie spotykające jego dzieła, a być może także i obawa o swo

ją głowę, która w tej epoce pełnej nieszczęść dla Prowansji do

prawdy nie wiele znaczyła i zbyt łatwo można ją było stracić.

Radulf wymienia cztery przyczyny i powody napisania ko

mentarza:

1. wspomnienia dawnej zażyłości i przyjaźni z Alanem ab In- 

sulis Lille) opatem Citeaux;

2. dlatego aby nie wyjść z wprawy;

3. aby innym być pożytecznym. Była to postawa charakte

rystyczna dla szkoły w Chartres i całego renesansu, o czym 

wspominaliśmy przy okazji omawiania „Filozofii" Wilhelma 

z Conches;

4. aby mieć okazję uciec się pod opiekę możnego legata.

Pięknie powiedziane! Wydaje się jednak, że to raczej potrze

ba tej opieki zmusiła Radulfa do tego kroku.
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Oczywiście motywy wymienione przez Radulfa są prawdzi

we i nie ma powodu ich kwestionować czy podważać, nie na

leży jednak pominąć milczeniem i ostatniego zdania listu:

„Teraz zaś, kiedy wyjawiłem przyczyny przystępują do stwo

rzenia nowego dzieła (podkr. J. S.) i zaczynam je, aby służyło 

zarówno ubogim, jak i bogaczom'1.

Na czym polegała owa „nowość dzieła"? Naturalnie w pierw

szym rzędzie chodzi tu o rozpoczęcie nowej książki, którą Ra- 

dulf chce napisać mimo nieprzychylnego przyjęcia jego po

przednich traktatów; obok tego jednak chodzi mu o inną no

wość zarówno ujęcia, jak (a może przede wszystkim) nowość 

wykorzystanych w niej źródeł. Chodzi tu o „nowe" przyrodo

znawstwo, przedstawione przez „przyrodnika". Dla nas przy

zwyczajonych myśleć o średniowieczu jeszcze bardzo często ka

tegoriami wieku X II i wielkich scholastyków, ta nowość wydać 

się może problematyczną, ale wkład Radulfa czyniącego jeden 

z pierwszych w Europie kroków w tym kierunku to był rze

czywiście przewrót. Nie wolno nam zapominać, że biblioteka 

Radulfa różni się w znacznej mierze, jak to wspomniał Hau- 

reau, od księgozbiorów jego bezpośrednich poprzedników 

i współczesnych. Dzieła Arystotelesa (De anima oraz De somno 

et vigilia), Arabów, medyków oraz znaczna ilość autorów kla

sycznych były nieznane nawet w szkole w Chartres. Mógł za

tem Radulf słusznie mówić o nowości.

Nowym był jednak przede wszystkim duch wypełniający na

wet tradycyjne formy. I choć czasem może się zdawać zwłasz

cza na pierwszy rzut oka, jak to miało miejsce u M. Grabmanna 

jakoby Radulf całkowicie był zależny od szkoły w Chartres, 

a przede wszystkim od Wilhelma z Conches, to jednak bliższe 

wczytanie się w tekst świadczy dobitnie, że podobne słowa 

u Radulfa nabierają zgoła odmiennego znaczenia, jak to jeszcze 

będziemy mieli możność zauważyć.

Charakterystyczne jest również ostatnie sformułowanie listu 

Radulfa „aby służyło zarówno ubogim, jak i bogatym". To pod

kreślenie ubóstwa i bogactwa w tym kraju i w tym czasie to 

przecież nic innego jak swoiste wyznanie wiary i sympatii, a za
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razem wskazanie obu stron walczących. Tych „biednych" czyli 

katarów nazywających siebie „czystymi i biednymi" będących 

żywym wyrzutem sumienia dla napastujących ich „bogaczy". 

Katarzy, jak słusznie zauważa profesor J. Legowicz, pierwsi 

właśnie sięgali po dzieła Arystotelesa, aby przy jego pomocy 

bronić swoich pozycji przeciwko Kościołowi wspierającemu się 

na środkach bogatych i to w celu wytępienia tamtych „bied

nych". Radulf jest tu jednym z pionierów haseł służenia wszyst

kim, pożytku dla ludzkości, czyli w rzeczy samej choć nie do

czekał się wieńca laurowego, był jednak prawdziwym humani

stą.

Pracuje dla dobra wszystkich, choć wie, że praca ta nie bę

dzie przyjęta z wdzięcznością, ponieważ uczniowie jego „suro

wi, twardzi, nudni i leniwi" nie zdobędą się na sąd obiektywny. 

Radulf pisze o uczniach, ale czy na myśli nie ma innych czy

telników? Czy rzeczywiście ze względu na uczniów musiał 

„przecedzać komara, a połykać niejednokrotnie wielbłąda"? 

Zdaje się, że uczniom można wiele wyjaśnić w bezpośredniej 

z nimi styczności w sźkole, natomiast czytelnikowi źle usposo

bionemu do autora czytającemu w nieobecności tegoż, niebez

piecznie jest dawać do ręki broń przeciwko sobie, bo taki czy

telnik jest rzeczywiście surowym sędzią, twardym i nieugiętym, 

kiedy wyrobi sobie własne zdanie, będzie się go trzymał, a wro

dzone lenistwo nie pozwoli mu zdobyć się na obiektywny sąd 

i chęć zrozumienia autora. Wypadek ten zachodzi zwłaszcza 

wówczas, kiedy autor zdaje się stawać po stronie prześladowa

nej. Otóż wydaje się, że są dowody na to, że Radulf sympaty

zował z katarami. Świadczyć o tym zdają się słowa zamieszczo

ne w zakończeniu listu o „biednych i bogaczach" oraz końcowe 

rozdziały ogólnej części filozoficznej (c. 95—103), w których 

można się dopatrzeć śladów nauki katarów na przykład podkre

ślenie trójpodziału (ciało — dusza — duch), albo rozwinięcie 

w trzech końcowych rozdziałach elementów zdających się 

czynić aluzje do doktryny o łasce, niosąc dalej cień otuchy 

w paragrafie wybitnie rozbudowanym o strachu (c. 102) jakże 

aktualnym w owym czasie, kiedy traktat powstawał. Nie prze
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prowadzaliśmy szczegółowych studiów nad całością komenta

rza Radulfa pod tym aspektem, ale w świetle własnych jego za

strzeżeń budzą się pewne obawy co do ortodoksyjności autora. 

Skądinąd wiemy, ze sam naturalizm głoszony przez niego tak 

otwarcie i rzeczowo mógł dostatecznie usprawiedliwiać obawy 

Radulfa.

Łatwo jest oczywiście postawić pytanie, dlaczego Radulf wy

brał formę komentarza, ale wiadomo że na te pytania najłat

wiej stawiane, najtrudniej jest znaleźć odpowiedź. Prawdopo

dobnie zależało mu na dodaniu autorytetu i powagi swemu 

dziełu przez powiązanie z poczytnym utworem Alana, teologa 

i łubianego poety. Komentarz ten jest raczej zagadnieniem for

malnym i Radulf nie przywiązuje doń szczególnej wagi, zależy 

mu przede wszystkim na wykładzie całej „nowej nauki" filo

zofii i siedmiu sztuk wyzwolonych. Stąd też wynika podział ca

łej „nowej nauki“ filozofii i siedmiu sztuk wyzwolonych. Stąd 

też wynika podział całości dzieła. Występują w nim dwie części 

dość luźno ze sobą związane. Pierwsza (ważniejsza) składa się 

z IX  „distinctiones“, z których dwie pierwsze zajmują się „fi

lozofią" w sposób ogólny, natomiast pozostałe siedem kolejno 

wykładają siedem sztuk wyzwolonych: gramatykę, dialektykę, 

retorykę (trivium), geometrię, astronomię, arytmetykę i mu

zykę (quadrivium). Pomiędzy owe IX  distinctiones wstawia 

Radulf VIII „recapitulationes“ — podsumowań stanowiących 

werbalny komentarz do Alana. Całość jest poprzedzona Wstę

pem („Proemium ad rem“) w odróżnieniu od listu („Proemium 

ad personam") oraz spisem paragrafów.

Już sam przegląd tytułów rozdziałów komentarza pozwala 

nam zrozumieć słuszność tytułu „naturalisty", jaki umieściliś

my w nagłówku niniejszego artykułu jakim obdarzał sam sie

bie Radulf z Longchamp. Uderza nas przede wszystkim racjo

nalizm samego postawienia zagadnienia. Odczuwa się, że autor 

stojąc na stanowisku współczesnego sobie naturalizmu stara się 

wszystkie kwestie traktować zgodnie z najlepszą wiedzą jaką 

dysponował ówczesny świat naukowy.
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Najlepszym sposobem przekonania się o tym będzie przeczy

tanie niektórych wyjątków. Zacznijmy od tematu najbardziej 

zabobonnego, jaki w niektórych środowiskach utrzymywał się 

(a nie jest wykluczone, że jeszcze gdzie niegdzie pokutuje) — 

,,o zmorze" c. 56.

„Do zjaw zalicza się również swoiste niedomaganie czę

ści duchowej zwane „incubus“ względnie zmorą (ophial- 

tes). Stąd też Makrobiusz pisząc o zjawach powiada: „Do 

tego gatunku zalicza się zmory, które zgodnie z powszech

nym przekonaniem mają napastować odpoczywających"; 

czasem może zdarzyć się zmora z przeciążenia pokarmem 

i napojem, czasem z czczości, bo nadmiar zarówno jak 

i brak powoduje te same sensacje; czasem z krwi, czasem 

z powodu ucisku serca przez czarną żółć i to jest najczę

stsza przyczyna. Dlatego cierpiącemu wydaje się, że go 

coś dusi, że ktoś znienacka do niego się skrada, chcąc go 

udusić. Galenos natomiast twierdzi, że cierpienie to jest 

bardzo niebezpieczne, jeśli zdarza się często, bowiem wie

lu się rzeczywiście dusi. Czasami przytrafia się również 

i na jawie i wtedy jest najbardziej niebezpieczne i to bez

pośrednio".

Naturalnie wyjaśnienie podane przez Radulfa nie jest może 

w pełni zadowalające współczesnego lekarza, ale tym niemniej 

znajdujemy tu w medyczne i z punktu rozumowania zupełnie 

poprawne wytłumaczenie sensacji interpretowanych fałszywie 

doznań ludzi cierpiących na zapaści sercowe.

Z kolei rzućmy okiem na paragraf zdający się być żywcem 

wyjętym z jakiegoś traktatu teologiczno-egzegetycznego, no

szący wymowny tytuł: „Co to znaczy mistycznie przez opo

wieść?" (c. 96)

„A oto opowiadanie: Atreus i Thyertes byli braćmi. 

Thyertes zaś zadroszcząc Atreusowi jako mądrzejszemu 

i bardziej uczonemu, a udając miłość i życzliwość, uwiódł 

mu żonę i miał z nią syna, którego następnie Atreus ka

zał Thyertesowi zjeść; co widząc Słońce zaćmiło się. Praw

da tej bajki leży w tym, że Thyertes, zazdroszcząc swe
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mu bratu Atreusowi, znieważył mu żonę, czyli -jego sła

wę: albowiem sława poślubia mędrców: Stąc1 urodził się 

syn, powstała bowiem niezgoda, jako że niektprzy ludzie 

sądzili, że Atreus jest dobry, a inni, że zły — ci mianowi

cie, którzy wierzyli uwłaczaniom Thyertesa. Syna tego 

zjadł Thyertes, albowiem cieszył się z tej niezgody. Zać

mienie Słońca nie oznacza nic innego, jak tylko to, że 

Atreus skutkiem uwłaczania brata zaczął usilniej studio

wać, stał się lepszy i najpierwszy wśród Mikeńczyków od

krył zaćmienie Słońęa“.

W ten sposób widzimy cały „mistycyzm1' Radulfa. Nie ule

ga wątpliwości, że widoczny jest u niego pewien wpływ teorii 

egzegetycznych idący z ówczesnych szkół posługujących się 

taką interpretacją przy wykładzie Pisma świętego, ale z drugiej 

strony widać tu jak bardzo daleko odszedł od pierwotnego wzo

ru „Kadulphus physicus“,

Jego postawa naturalistyczna jeszcze bardziej jest widocz

na przy omawianiu trójpodziału człowieka w dwóch następ

nych paragrafach przy omawianiu trójpodziału człowieka 

w dwóch następnych paragrafach. Paragraf 97 „O związku du

szy z ciałem oraz ich węzłach1' Wilhelma z Conches IV, 32 

,,Qualiter artima sit in homine" (nec apposita, nec concreta, nec 

commixta, sed coniuncta) — piszą obaj, ale Radulf bynajmniej 

nie ogranicza się do tego stwierdzenia, i Dorzuca on słów nie

wiele, ale za to zmieniających sens zasadniczo i to właśnie 

w sposób naturalistyczny.

„Związek taki — pisze — jest cudowny, jednakże mimo, 

że cudowny, częściowo jest naturalny i występuje 

u wszystkich duchów fizycznych zarówno przyrodzonych, 

witalnych, jak i animalnych, które to duchy są pośredni

kiem pomiędzy duszą a ciałem".

Dla dokładniejszego zrozumienia czym według niego jest ów 

duch — pośrednik pomiędzy duszą a ciałem, przeczytajmy jesz

cze paragraf następny 98 „Co to jest duch i ile jest rodzajów 

duchów fizycznych".
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„Zaś ducha fizycznego tak określamy: duch jest to sub

stancja pomiędzy ogniem a powietrzem pośrednia, pobu

dzająca władze do wykonania odpowiednich czynności. 

Ów duch naturalny powstaje w wątrobie, a dzięki niemu 

występuje pożądanie, trawienie, asymilacja i wydalanie; 

witalny w sercu i dzięki niemu oddychamy, działa puls, 

oraz rozszerzanie i kurczenie się serca; animalny w móz

gu i dzięki niemu możliwe są uczucia (doznania zmysło

we — J. S.) oraz ruchowe jak też i inne działanie. Zatem 

duch ze względu na swoją subtelność posiada związek 

i pokrewieństwo z duszą, natomiast ze względu na swoistą 

wymierność i spoistość, jaką przejawia" ma związek z cia

łem i w ten sposób duch jest jakby związką i pośredni

kiem między duszą i ciałem".

Takie postawienie sprawy przez Radulfa zmienia całkowicie 

aspekt zależności jego od Wilhelma z Conches. Niewątpliwie 

zależność ta występuje, jeśli chodzi o sporą ilość sformułowań, 

szczególnie w „Cornicula" oraz w tej pierwszej, ogólnej części 

komentarza Radulfa, ale skądinąd treść rozważań naszego ko

mentatora wybiega daleko poza ramy szkoły w Chartres i oczy

wiście zostawia bardzo w tyle samego Wilhelma. Raczej więc 

należałoby chyba przyjąć, że Radulf celowo kryje się w nie

których bardziej' drażliwych sprawach za autorytet Wilhelma, 

który pod koniec życia wycofał się z wielu swoich pierwotnych 

pozycji.

Druga sprawa, to zagadnienie słownictwa. Trzeba przyznać, 

że nie jest to całkowicie język nauki współczesnej, ale nie żą

dajmy od tego człowieka z przełomu X II i X III wieku, aby mó

wił do nas naszym współczesnym językiem, bo wówczas jakżeż 

trzeba było spojrzeć na osiągnięcia owych przeszło siedmiu 

wieków leżących pomiędzy nami, kiedy nauka uczyniła tak ol

brzymie postępy? Skądinąd jednak nie należy odmawiać sfor

mułowaniom Radulfa swoistej ścisłości i rzeczowego przedsta

wienia problemów bądź co bądź niełatwych. Trzeba przy tym 

podnieść, że takie naturalistyczne postawienie sprawy było rze
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czą niebezpieczną i kto wie, czy gdyby nie to niebezpieczeń

stwo, Radulf nie poszedłby jeszcze krok dalej w poglądzie na 

samą naturę duszy. Ale wówczas jego traktatu z pewnością 

dziś nie moglibyśmy czytać. (Zaginąłby)

I jeszcze jedna, już wspomniana przez nas kwestia stoickie

go (jak również i Pawiowego) trójpodziału antropologicznego, 

który to trójpodział występuje także i u katarów. Czy Radulf 

może tu być uznany za rzecznika „nowej wiary", trudno nam 

autorytatywnie stwierdzić, ale jest on pod tym względem ma

terialistą i naturalistą, to zdaje się nie ulegać wątpliwości. Duch 

posiadający „swoistą wymierność i spoistość" pomimo całej 

swojej „subtelności" jest jednak materialny. Wniosek co do na

tury duszy zgodnie z założeniami filozofii Radulfa nie wydaje 

się być bardzo zakamuflowany.

Przyjrzyjmy się jeszcze chociaż pobieżnie niektórym wypo

wiedziom Radulfa na tematy przyrodnicze bezpośrednio. Za

gadnień poruszonych przez niego w tej części jego komentarza 

jest bardzo wiele. Obecnie należą one do całego szeregu dyscy

plin naukowych dość daleko odizolowanych od filozofii jako ta

kiej, nie to wszakże jest ważne, ale podejście Radulfa zarówno 

humanistyczne jak i mimo wszystko nowoczesne.

„O spadaniu nieszkodliwych piorunów" (c. 20)

„O nieszkodliwym piorunie czasami spadającym w po

staci leciuteńkiego kamienia:

W czasie grzmotów spada jakaś substancja kamienna, 

co ja Radulf widziałem niedaleko Rouen (Rotomagum), 

otóż kiedy biskup Rouen jechał konno w czasie burzy, 

spadł mu na głowę jakby grot strzały czarniuteńki, a jed

nak kołpaka nie przebił, co więcej zatrzymał się stercząc 

w fałdzie i był bardzo lekki. Tego rodzaju kamienista sub

stancja, czy ją nazwiemy piorunem, czy też nie, powsta

je w taki oto sposób: Kiedy makra mgła podnosi się, po

rywa razem ze sobą coś niecoś ziemskiej substancji, któ

ra zostaje gorącem słońca skondensowana, utrwalona i za

trzymana w chmurach, kiedy zaś pod wpływem podmu

chu wichru chmura zostaje rozdarta, kamyczek spada".
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Widzimy, że Radulf nie wychodzi poza swoją epokę. Nie zna 

elektrycznej1 natury piorunów, nie tłumaczy też wystarczająco 

zjawiska:, ale też bynajmniej nie ucieka się do tłumaczenia cu

downego. Stara się natomiast w sposób możliwie prosty wy

jaśnić zdarzenia dziwne dla umysłów prostych.

A oto inny przykład na temat: „W jaki sposób ziemia się 

utrzymuje będąc w powietrzu?" (c. 25).

„W jaki sposób utrzymuje się ziemia zawieszona po

środku powietrza, albo „cur sedet terra, luit amnis etc...“ 

Natura dopytuje się również dlaczego ziemi stoi etc... Dla

tego, że ziemia znajduje się pośrodku i najniżej; stąd Mar- 

tianus powiada, że jest ona ustanowiona w pośrodku oraz 

najniżej. Albowiem ziemia to ostatni element, a że w ko

le nie masz nic niższego ani głębszego niż środek; skoro 

zatem ziemia znajduje się w centrum względnie jest środ

kiem, wypada aby była nieruchoma i stała mocno. Stąd 

proste jest rozwiązanie pewnego starego zarzutu: każdy 

bowiem z nas pyta, dlaczego ziemia nie spada posiadając 

największy ciężar i będąc otoczona powietrzem? Tacy nie 

zdają sobie sprawy z tego, co znaczy spadać i wznosić się.

' Albowiem spadać to nic innego jak zdążać do środka, 

a wznosić się, to nie co innego jak zmierzać ku firma

mentowi. Skoro zatem ziemia znajduje się po środku 

świata, a poruszałaby się w tę czy w inną stronę, to zna

czyłoby, że zmierzałaby ku firmamentowi, ten zaś ruch 

nie jest spadaniem, ale wznoszeniem się, co jest sprzecz

ne z naturą ciała ważkiego".

■ Widzimy tu dość dokładnie, że Radulf pozostaje pod prze

możnym naciskiem sposobu myślenia swojej epoki. Geocen- 

tryczny obraz świata pomimo całego racjonalizmu Radulfa rzu

tuje na całość jego rozumowania. Ponadto arystotelesowska 

teoria „locus naturalis" i nieznajomość prawa grawitacji do

pełniają jego obrazu. Obraz ten w niczym nie różni się od poe

tyckiego rysunku świata, jaki daje nam Dante w „Boskiej Ko

medii", łub scholastycy w swoich pismach. Radulf oczywiście 

i w tej materii pozostaje naturalistą- Nie szuka żadnego „Atla-
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sa“, ahi mistycznych wód, po prostu uznaje, że ziemia jako ele

ment najcięższy spoczywa ,,mocno“ w, samym centrum świata 

i otoczona jest powietrzem. Radulf jest tu jedynie wyrazicie

lem teorii powszechnie przyjętej. Stoi na drodze, po której szła 

myśl ludzka od czasów arystotelesowskich. Jemu zdawało się, 

że ten obraz świata zadowalająco tłumaczy „opus naturae11

i dlatego mimo wszystko pozostaje „fizykiem*1.

Jego filozofia przyrody, biorąc rzecz en gros jest na jego cza

sy postępowa. Wyprzedza pod tym względem takiego na przy

kład „koryfeusza11 piętnastowiecznego rinascimento, za jakiego 

uchodził Marsilio Ficino (1433—1499), a nie wolno nam zapo

minać, że pomiędzy tymi dwoma filozofami jest prawie trzy 

wieki różnicy. Można śmiało twierdzić, że gdyby linia obserwo

wana u myślicieli X I i X II wieku mogła się swobodnie rozwi

jać w kierunku, jaki napotykamy u Wilhelma z Conches i Ra- 

dulfa z Longchamp, to renesans ąuttro i cinąuecentesco nie miał

by w ogóle miejsca, bo okazałby się wsteczny w stosunku do 

tego zapoznanego odrodzenia z początków X III stulecia, względ

nie byłby rozkwitem innych dziedzin myśli i twórczości huma

nistycznej. Niestety, dzięki takim jak Arnaud Amauri i Szy

mon de Montfort oraz całemu systemowi działającemu prze

potężnie na umysłowość późniejszego średniowiecza można 

słusznie stwierdzić, iż „wiatry zwiały ten kwiat biały11, zbyt 

wcześnie rozwinięty.

Zwykło się mniemać, że w tej epoce postępowość oznacza 

wczesną recepcję dzieł Arystotelesa i że recepcja ta stanowiła 

przewrót w umysłowości średniowiecznej, że jest to granica po

między „starymi11 czyli platońskimi (w gruncie rzeczy neopla- 

tońskimi) a „nowymi11 arystotelesowskimi — czasy, ale z punk

tu widzenia obrazu świata trzeba raczej powiedzieć, że sam 

Arystoteles nie był postępowy, raczej wsteczny.

Radulfem jako jednym z pierwszych receptorów Arystotele

sa w X II wieku zajął się profesor A. Birkenmajer na Kongre

sie Nauk Historycznych w Oslo. Tam również wspomina on 

wyraźnie o medycznym wykształceniu Radulf a słowami:



2S4 (62) R a d u l f  ż  L o Ng c u a m p

„Działalność naukowa Radulfa obejmuje Montpelier

i wydaje się, że studia jego dotyczą przede wszystkim 

gramatyki, w ogólności zaś trivium, tym nie mniej zdo

był on również (—9—) niejakie wykształcenie medyczne. 

Zna dzieła Hipokratesa, Gallena, Rhasis‘a, Izaaka Izraeli, 

Konstantyna Afrykańczyka, wśród nowszych cytuje Afo

ryzmy Ursatiusa oraz Glossy Maurusa do Ars Medicinae, 

co więcej sam napisał wierszem „Regimentum sanitatis“ 

(Poradnik zdrowia — J. S.), które dotąd nie zostało odna- 

lezione“.

Właśnie tu na terenie „artium“ i filozofii przyrody, które Ra

dulf tak szeroko i powiedzmy językiem dizsiejszym „fachowo" 

opracował, leży wielkość Radulfa. To, że jako jeden z pierw

szych potrafił wykorzystać okazję udostępnienia mu wielu 

dzieł jemu współczesnym nieznanych, godne jest pochwały, lecz 

prawdziwą jego wielkość stanowi to, że będąc pośród płomie

ni trawiących wszystkich i wszystko wokół niego, nie zaparł 

się swego rozumu, że swoje przekonania wyznawał mężnie, 

choć zarazem ostrożnie i rozsądnie, bo w formie niezbyt mocno 

drażniącej wrogów.
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W SPRAWIE WIETNAMU POŁUDNIOWEGO

Komisja Kościołów dla Spraw Międzynarodowych (CEAI) przy Świa
towej Radzie Kościołów opublikowała deklarację nawołującą do poło
żenia kresu „tragicznej sprawie narodu wietnamskiego”. Tekst dekla
racji podkreśla, że głupotą jest rozwiązywanie problemu Wietnamu 
przy użyciu środków militarnych, które poruszyły opinię światową, 
zwłaszcza opinię narodów Azji. Mieszkańcy Płd. Wietnamu powinni 
mieć możność zadecydowania samodzielnie, jakie rozwiązanie — z ich 
punktu widzenia — byłoby najbardziej stosowne. Konflikt z pola walki 
winien się przenieść na stoły konferencyjne. Podkreślono również w de
klaracji niegodziwy fakt braku Chin Ludowych w Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, co w wielkim stopniu przeszkadza w rozwiązywaniu 
różnych konfliktów w Azji Płd.-Wschodniej.

DOKUMENT FANATYZMU RELIG IJNEGO

Święty Synod prawosławnego Kościoła koptyjskiego wystawił sobie 
świadectwo braku tolerancji religijnej, gdy ną posiedzeniu w lutym br., 
wystąpił zdecydowanie przeciwko próbom podjętym na II Soborze Wa
tykańskim o uniewinnienie narodu żydowskiego od tzw. zbrodni bogo- 
bójstwa. Synod podkreślił w specjalnej deklaracji: „Biblia jasno stwier
dza, że Żydzi ukrzyżowali Jezusa Chrystusa i ponoszą za to odpowie
dzialność. Potwierdzili to zresztą sami przed Piłatem: „Krew Jego na 
nas i na syny nasze”. Uznanie tego faktu doktrynalnego i historycznego 
nie oznacza wcale zaprzeczenia nauki chrześcijańskiej o miłości, bra
terstwie i tolerancji względem ludzi”. Tak oto animozje polityczne i na
rodowościowe wpływają na kształtowanie się pojęć religijnych.

DOKUMENT O MAŁŻEŃSTWIE .......

Kościół Ewangelicko-Luterski w Bawarii opublikował oficjalny doku
ment w sprawie kontroli urbdzin, sterylizacji i stosunków seksualnych 
młodzieży. Dla młodej pary małżeńskiej, głosi dokument, pragnienie 
posiadania dziecka jest sprawą najważniejszą i pierwszej kolejności 
przed wszelką sugestią ograniczania liczby potomstwa. Młode małżeń
stwo, które nie pragnie mieć dzieci z motywów egoistycznych, dla wy
gody i luksusu życia, grzeszy przeciwko Bożemu nakazowi prokreacji. 
Jednakże, jeśli poważnie i w obliczu Boga, przeanalizują swoją sytuację 
i uznają za rzecz konieczną ograniczenie liczby dzieci, mogą to uczynić, 
lecz przedtem winni zasięgnąć rady u lekarza co do środków pomocnych 
w akcji kontroli urodzin. Dokument zabrania sterylizacji, która może 
zmienić naturę małżeństwa oraz zabrania spędzania płodu, jako czynu, 
który sprzeciwia się Piątemu Przykazaniu Bożemu. Zabrania się rów
nież młodzieży stosunków seksualnych przedmałżeńskich.
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KONKORDAT Z WATYKANEM

Dolna Saksonia, jedna z prowincji Niemieckiej Republiki Federalnej, 
podpisała (26 lutego br.) konkordat z Watykanem. Konkordat omawia 
sprawy: stosunku władz świeckich do kleru, opłat za posługi religijne, 
szkół konfesyjnych, powoływania profesorów, prawa własności itp.

PATRIARCHA W ROLI KARDYNAŁA

Patriarcha melchicki Maksimos IV Saigh (Aleksandra) został powołany 
przez papieża Pawła VI do kolegium kardynalskiego. Zgodę na przy
jęcie godności kardynalskiej patriarcha tłumaczył w sposób następujący: 
zostając wierny starej tradycji, uważającej patriarchat za szczyt hie
rarchii katolickiej, uznał jednak, iż należy wyrazić zgodę na przyjęcie 
godności kardynalskiej, gdyż kolegium kardynałów nie może już być 
uważane za instytucję Kościoła Zachodniego, rzymskiego, lecz jest Se
natem Kościoła Katolickiego. Instytucja kardynalska ulega gwałtownej 
przemianie i staje się ciałem uniwersalnym. Prócz tego przyjęcie godno
ści kardynała nie oznacza wcale inkorporacji Kościoła Wschodniego do 
Kościoła Zachodniego, ale oznacza jedynie bardziej uniwersalne party
cypowanie we władzy pasterskiej Kościoła Katolickiego. Święty Synod 
jednogłośnie wyraził zgodę na przyjęcie przez patriarchę tytułu kardy
nała, a uczynił to dla dobra Kościoła.

WZNOWIENIE DIALOGU ANGLIKANÓW Z PRAWOSŁAWIEM

Kościół Anglikański rozpoczął w r. 1921 dialog z przedstawicielami 
Kościoła Prawosławnego. Potem dialog był na długi okres przerwany, 
dopiero teraz wznawia się go ponownie. Decyzja rozpoczęcia rozmów 
została potwierdzona oficjalnie po przyjęciu przez arcybiskupa Canter- 
bury metropolity z Heliopolis, który przybył do Londynu z informacją 
o obradach trzeciej wszechprawosławnej Konferencji na wyspie Rhodos. 
Postanowiono powołać w tym celu komitety, złożone z 25—30 teologów 
ze strony obu Kościołów.

PRZECIW EKSPLOZJI DEMOGRAFICZNEJ W IN D II

W Bańgalore odbył się w początkach br. kongres poświęcony spra
wom nadmiernego przyrostu naturalnego w Indii. Na kongres, zorga
nizowany przez chrześcijan złączonych ekumenią, przybyli przedstawi
ciele władz, kierownicy ośrodków przemysłowych i banków, lekarze, 
teolodzy. Stwierdzono ogólnie, że przyrost naturalny w Indii przybiera 
rozmiary katastrofalne, co w konsekwencji prowadzi do głodu i bez-, 
robocia. Akcja świadomego macierzyństwa i kontroli urodzin rozpoczęta 
przez Władze państwowe jest niewystarczająca z braku funduszów i od
powiednio przeszkolonego personelu. Nawiązano pożyteczne i częściowo 
skuteczne kontakty z .sołtysami” wsi, a to nawet wbrew opozycji księży 
rzymskokatolickich i muzułmańskich.
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(Germany) 1974 — Transiation of the article published by 

Old Catholic International Information Service (AKID) 

No 79 (1964).

Oscar Bartcl Fh. D. -  ECUMENICAL TENDENCIES IN 

WEST EUROPE DURING XVI, X V II and X V III s.

Rev. Szczepan W łodarski D. D. — ROMAN-CATHOLIC 

PROBLEM OF LAITY — This is the history of the role 

played by the laity in the 1-st Christian millenium and the 

theology of the laity expressed in the "Constitution an the 

Church” as well as> in the Schema an the laymen apostolate. 

The Constitution in too generał, theschema is considered too 

clerical in tone, too narrow in conception, too patronizing in 

its approach.

Rcv. Edward Balakier D. D. — THE CONSCIONS , MA- 

TERNITY AND THE BIRTH CONROL — Here we have the 

first part of the article saying abont the harmfulness of the 

unrestricted human fertility and the reasons of the conscions 

maternity.

M. Koledyński — JOHN HUS, PATRIOT AND REFOR- 

MER.

Jan  Sulowski Fh. D. — RADULPH DE LONGCHAM — 

This is the 2-nd part of the article representing the chief 

work of the unknown mediaeval philosopher.

NW ES ON THE U N IYERSA L  CHURCH.

CONTENTS



CENA ZŁ 5 —

T R E Ć  N U M E R U

PIERWSZY SYNOD STAROKATOLICKI 293 (1)

O. BARTEL: DĄŻENIA EKUMENICZNE 

W EUROPIE ZACHODNIEJ w XVI,

XVII i XV III STULECIU . . . .  202 (10)

Ks. S. WŁODARSKI: RZYMSKOKATO

LICKI PROBLEM LAIKATU . . 211 (19)

Ks. E. BAŁAKIER: ŚWIADOME MACIE

RZYŃSTWO I REGULACJA URO

DZIN, cz. I I ......................................... 222 (30)

M. KOLEDYŃSK1: JAN HUS -  PATRIO

TA I REFORMATOR.........................  232 (40)

JAN SULOWSKI: RADULF Z LONG

CHAMP, cz. I I ..................................  244 (52)

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA POW

SZECHNEGO .......................................  255 (63)


