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Ks. Wiktor Wysoczański

„Posłannictwo” 
Nr '1 — 2/1973

Starokatolicka 
wspólnota kościelna*

Starokatolicyzm jest w Polsce na ogół mało znany.*) Stąd niejedno
krotnie można się u nas spotkać z opinią, jakoby ruch ten bazował wy
łącznie na negacji doktryny Kościoła Rzymskokatolickiego. Zachodzi więc 
konieczność zaprezentowania —  w formie zwięzłej i przystępnej — istot
niejszej problematyki dotyczącej starokatolickiej wspólnoty kościelnej. I tak 
zostaną kolejno przedstawione następujące zagadnienia: uwagi historyczne
o powstaniu starokatolicyzmu, istota i znaczenie Unii Utrechckiej oraz 
Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, Starokatolickie 
Kongresy i ich rola, aktualny skiad członkowski Unii Utrechckiej, niektóre 
starokatolickie zasady doktrynalne i koncepcje teologiczne, starokatoli
cyzm wobec problemów współczesnego człowieka, ekumenizm.

Uwagi historyczne

W literaturze przedmiotu przyjął się podział Kościołów starokatolickich 
na trzy zasadnicze grupy2), a mianowicie:
— Kościół Utrechcki, mający już 250 lat swojej historii i tradycji, który 

dzięki wiernemu zatrzymaniu tradycyjnej wiary oraz przepisów Zachód-

* A r ty k u ł n in ie jszy  Jest nieco rozsze rzon y m  u ję c ie m  w y k ła d u  p t. „S ta ro k a to 
licyzm  ob e cn ie” , k tó ry  w y g ło siłe m  w  C h rześcija ń sk ie j A k a d e m ii T e o lo g iczn ej w  w a r 
szaw ie, z  o k a zji in a u g u rac ji rok u  ak ad em ick ieg o  1972/73.

>) R zym sk o k a to lic k i h isto ry k  ks. J. U m iń sk i na om ów ien ie  h istorii starok atoli
cyzm u  pośw ięca  zaled w ie  6 stron  (H istoria K o ścio ła , O pole 1960, t . II, W y d a w n ic tw o  
D ie ce zja ln e  św . K rzy ża , s . 402— i08).

=) U rs K U ry , D ie  a ltkath olisch e K irc h e , ihre G eschich te , ihre L e h re , ihr A n iie -  
gen , E v angelisch es V e rla g sw e rk , S tu ttga rt 1966, s. 98.
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niego Kościoła Katolickiego stał się później niejako Kościołem macie
rzystym innych wspólnot starokatolickich;

— Kościoły starokatolickie, które zrodziły się z walki przeciw nowym 
prawdom wiary, przyjętym na I Soborze Watykańskim w 1870 roku. 
A więc chodzi tu o Kościół Starokatolicki w NRF, Chrześcijańskokato- 
licki Kościół Szwajcarii oraz Kościół Starokatolicki w Austrii;

— Kościoły powstałe na przełomie X IX  i X X  w. oraz po pierwszej wojnie 
światowej w  Ameryce i Europie Wschodniej.
Kościół Utrechcki historią swą sięga czasów św. Willibrorda, anglo

saskiego mnicha i apostoła Fryzji, który w  695 roku został pierwszym arcy
biskupem utrechckim. Już w średniowieczu biskupi utrechccy wyróżniali 
się daleko idącą niezależnością od Rzymu. Wybór biskupów należał do ka
pituł utrechckich, których prawa — w tym zakresie — zostały w 1145 ro
ku potwierdzone przez cesarza. Przyczyną powstania Kościoła Starokato
lickiego Holandii było oskarżenie — ze strony jezuitów •— arcybiskupa 
Piotra Codde (+  1710) o sprzyjanie jansenizmowi.

Odwołanie przez papieża arcybiskupa Piotra Codde z urzędu i powo
łanie na jego miejsce nowego biskupa, jeszcze bardziej utrwaliło oderwa
nie się od Rzymu macierzystej diecezji utrechckiej. Część diecezji opo
wiedziała się za Arcybiskupią Kapitułą Utrechcką (starokatolicy), inni 
zaś — za Rzymem. Arcybiskupia Kapituła Utrechcką, na podstawie przy
sługującego jej prawa, w  dniu 27 kwietnia 1723 roku wybrała na stano
wisko arcybiskupa Utrechtu Corneliusa Steenovena (+  1725), któremu 
sakry biskupiej udzielił francuski biskup misyjny — Dominiąue Maria 
Varlet (+  1742), przy poparciu znacznej części świata katolickiego. Tak 
więc Kościół Utrechcki zdołał obronić swoje prawa, zwłaszcza prawo w y
boru własnego arcybiskupa, zachowując u siebie —  wraz z diecezjami: 
w Haarlem i Deventer — ważne następstwo apostolskie3). W ten sposób 
powstał pierwszy Kościół nazwany później Kościołem starokatolickim (ho- 
lend. — „De Oud — Katholieke Kerk” ).

Drugi nurt starokatolicki — określany w literaturze starokatolicyzmem 
właściwym — wyłonił się po 1870 roku, na skutek nieprzyjęcia przezeń 
nowych prawd wiary, wprowadzonych na I Soborze Watykańskim — do
gmatów: o prymacie jurysdykcyjnym biskupa rzymskiego i o jego nie
omylności w sprawach wiary i moralności. Dogmaty te spotkały się 
z ostrym sprzeciwem najznakomitszych przedstawicieli teologii i inteli
gencji katolickiej, wśród nich większość z Wydziału Teologicznego Uni
wersytetu w  Bonn. Przewodził im wybitny uczony prof. Ignaz von Dóllin-

0  U rs K tlry , D ie a ltkath olisch e K irctie ..., s. 35— 40. Z o b . też : O K ościele  Jezusa  
C hrystusa , w a rsza w a  1961, W  L R , s. 22— 23.
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ger (1799— 1890) — dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Mo
nachium 4). Przeciwnicy uchwał I Soboru Watykańskiego stanęli na stano
wisku, że przez ich ogłoszenie powstał niejako nowy Kościół, nie mający 
wiele wspólnego z niepodzielonym Kościołem pierwszego tysiąclecia. Bro
nili oni czystego i prawdziwego katolicyzmu. Kiedy jednak zawisła nad 
nimi wielka klątwa, doszło do zerwania z Rzymem. Aby nie stra
cić dobrodziejstw Kościoła i jego sakramentów, przywódcy staroka
toliccy wraz ze swymi zwolennikami zdecydowali się na zorganizowanie — 
w  poszczególnych krajach — niezależnych wspólnot kościelnych. Tak więc 
zostają zorganizowane Kościoły Starokatolickie w Niemczech (1874), 
w Szwajcarii (1875) oraz w Austrii (1877). W pierwszych dziesiątkach lat 
po I Soborze Watykańskim między rzymskokatolikami i starokatolikami 
doszło do walki, która — po obu stronach — była prowadzona z wielkim 
rozgoryczeniem. Oba Kościoły stały się sobie obce. Sytuacja ulega po
lepszeniu dopiero po II Soborze Watykańskim (1962— 1965).

Trzeci nurt starokatolicyzmu reprezentują przede wszystkim wspólnoty 
kościelne, których podłożem powstania był konflikt społeczny i patriotyczny. 
Typowym przedstawicielem tej grupy starokatolicyzmu jest m. in. Polski 
Narodowy Kościół Katolicki (skrót: PNKK) w  USA i Kanadzie oraz Ko
ściół Polskokatolicki w P R L 5).

Organizatorem ruchu starokatolickiego na terenie USA był ks. Antoni 
Kozłowski (+  1907), który — po wypowiedzeniu rzymskokatolickiemu bi
skupowi (Irlandczykowi) posłuszeństwa — założył w 1895 roku w Chicago 
niezależną parafię polską. Parafia ta przybrała później nazwę „Kościoła 
Polskokatolickiego” i wybrała na biskupa ks. A. Kozłowskiego. Ks. A. Ko
złowski sakrę biskupią otrzymał w  Bernie (Szwajcaria) w  dniu 21 listopada 
1897 roku z rąk biskupa Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii 
Edwarda Herzoga (1841— 1924) w  asyście arcybiskupa Utrechtu Gerarda 
Gul’a (1892— 1920) oraz biskupa Kościoła Starokatolickiego w  Niemczech 
Teodora Webera (1836—1906).

Po śmierci bpa A. Kozłowskiego, Kościół Polskokatolicki przestał istnieć 
jako samodzielna grupa, a duchowieństwo tego Kościoła poddało się pod 
jurysdykcję bpa Franciszka Hodura (18661—■!9*53), uważanego- powszechnie

4) Z o b . L iteratu rę zw iązaną z ży cie m  i  działalnością I . von  D ollin gera  w : Jakob  
Speigl, Traditio n sleh re und T rad itio n sbew eis in  der historischen  T h eologie Ignaz  
D ollingers, L u dgeru s —  V e rla g  H u be rt W in g e n  K G , Essen 1964. N a tem at starok a
to lic y zm u  pisze także w  sw oim  skry pcie  ks. w. G a stp a ry : H istoria  K ościo ła . O kres  
n o w o ży tn y  —  do p ierw szej w o jn y  św ia to w ej, W a rsza w a 1971, w yd. C h A T , s. 330— 332.

3) Z o b . n a  te n  te m a t stu d iu m : H . K u b ia k , P o lsk i N a ro d o w y  K ośció ł K ato lick i  
w  S tan ach  Z jed n oczo n ych  A m e r y k i w  latach  1897— 1965. Jego spo łeczne u w aru n k o
w an ie  i spo łeczne fu n k c je , W ro c ła w — W a rsza w a— K r a k ó w  1S7G, w y d . P A N .
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za wybitnego organizatora niezależnego od Rzymu Kościoła w Ameryce, 
a później w Polsce. Nowej organizacji — na wspólnym Synodzie w Scran- 
ton — nadano nazwę: Polski Narodowy Kościół Katolicki (Polish National 
Catholic Church).6)

Ks. Franciszek Hodur sakrę biskupią otrzymał w dniu 29 września 
1907 roku z rąk arcybiskupa Utrechtu Gerarda Gula —  jako głównego kon- 
sekratora — oraz współkonsekratorów Jakuba J. van Thiel (z Haarlemu) 
i Mikołaja B. Spit (z Deventer). W ten sposób PNKK związał się z euro
pejskim ruchem starokatolickim, wzmacniając go przede wszystkim pod 
względem ilościowym. 7)

Fakt powyższy ma dla PNKK  w  USA oraz Kościoła Polskokatolickiego 
w  Polsce doniosłe znaczenie: zdobycie sukcesji apostolskiej i włączenie 
się w ogólny starokatolicki nurt życia kościelnego.

Celem uniknięcia ewentualnych nieporozumień podkreślam, że wymie
nione wyżej Kościoły polskie w sprecyzowanych zasadach teologicznych 
są — generalnie rzecz ujmując — zgodne z doktryną starokatolicką. Pewne 
różnice istnieją przede wszystkim w zakresie niektórych tradycyjnych pol
skich form  kultowych. Taki pogląd można przyjąć w oparciu o wnikliwą 
analizę oficjalnych dokumentów kościelnych, uchwalonych na ostatnich 
Synodach.8)

Unia Utrechcka

Łączność Kościołów Starokatolickich została zadokumentowana formalną 
umową. W dniach 23—25 września 1889 roku między biskupami Holandii,

«) T a m że , s . 102—105,
7) Z o b . literatu rę w  ję z . n ie m ie ck im : V ictor C onzem ius, K ath olizism u s ohne Horn. 

D ie  a ltk ath olisch e K irc h e n g e m e in sch a ft, B enziger V e r la g , Ztirich , E in sideln , K o ln
1969, s. 81— 90; H. N eu fe ld , D ie  F o ln isch e  N atio n alk irch e  in  A m e rik a  und P o le n , w :  
„ E k k le s ia " , G oth a  1935, s . 91— 85; N . O le jk o : D er p o ln is c h e  A l t k a th o l i z i s m u s ,  w : K ir -  
ch e im  O ste n , Studien zur osteu ropaisch en  K irch en gesch ich te  und K irch en k u n d e 8, 
1965, s. 67— 94. z o b . też w  ję z . p o lsk im  na tem at historii po w stan ia  sta ro k a to lic yzm u : 
k s . S. W ło d a rsk i, D zie je  ruchu sta ro k a to lic k ieg o , „K a le n d a r z  K a to lic k i”  na rok  1965 
W a rsz a w a  1964, s. 150— 178; S ta ro k a to licy zm  i K o ścio ły  n a rodow e (P rzy czyn e k  do hi
sto rii po lsk o k ato licyzm u ), ..B o czn ik  T e o lo g ic z n y ” , W a rsza w a 1968, z. 2, s. 95— 118; 
k s. S. W ło d a rsk i i W . T a row sk i, K o śc io ły  C hrześcijańsk ie , W a rszaw a 1968, Z a k ła d  
W y d a w n ic z y  „O d ro d ze n ie ” , s. 223— 276.

8) M a te ria ły  z  V  O góln op olsk iego  S y n odu  K ościo ła  P o lsk ok a to lick ieg o  w  P R L  
z o sta ły  zam ieszczo n e w  „M iesię czn ik u  K o śc ie ln y m ”  —  O rganie  W e w n ę trz n y m  K o śc io 
ła P o lsk o k a to lick ieg o , W arszaw a 1966, nr 2 ; zaś m ateria ły  z  X I I I  G enera ln ego  S y 
nodu P N K K , k tó ry  od b y ł się w  dn iach  o d  5 do 8 października 1971 rok u  w  T oronto  
(K a n a d a) —  w  k w a rta ln ik u  „P o sła n n ic tw o ” , W arszaw a  1972, nr 1. P o r. też o fic ja ln e  
d o k u m e n ty  staro k a to lic k ie : W o lfg a n g  K ra h l, O kum en ischer K a th olizism u s. A lt -K a th o -  
l i s c h e  O rie n tiru n g sp u n k te und T e x te  au s z w e i  Jah rtausen den . St. C yprian , B o n n
1970.
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Niemiec i Szwajcarii zawarto tzw. Konwencję Utrechcką, do której jeszcze 
w  tymże roku przystąpił administrator Kościoła w Austrii. W czasie póź
niejszym do Konwencji przystąpiły Kościoły: Czechosłowacji, Chorwacji, 
Polski Narodowy Kościół Katolicki w  USA oraz Kościół Polskokatolicki 
w  Polsce.

Za biskupem U. Kury Unię Utrechcką można zdefiniować, jako „wolny 
związek samodzielnych starokatolickich narodowych Kościołów, wyznają
cych te same zasady wiary, ustroju i służby Bożej” . 9) Nie ma więc ona 
władzy jurysdykcyjnej nad Kościołami członkowskimi.

Wymieniona Konwencja obejmuje:
— U m ow ę10), w  której biskupi oświadczają, iż reprezentowane i kierowane 

przez nich Kościoły pozostają ze sobą w  pełnej łączności kościelnej;
— Regulamin Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich 

uchwalony w dniach 14 i 15 października 1952 roku — (do 1952 roku 
obowiązywał regulamin z 24 września 1889 r.);

— Deklarację Utrechcką z 2'4 września 1889 roku, skierowaną do kato
lickiego ludu.lł)

Należy podkreślić, że uznanie przez Kościół Utrechtu innych Kościołów 
starokatolickich za pokrewnych duchowo braci i okazywanie im pomocy 
kościelnej, ma bardzo istotne znaczenie. Dzięki bowiem Kościołowi Utrechtu 
uzyskały one sukcesję apostolską. Tak więc Arcybiskupstwo Utrechtu stało 
się ośrodkiem Starokatolickiej Wspólnoty Kościelnej.

Zgodnie z cytowaną Umową, Unia Utrechcką jest związkiem samodziel
nych Kościołów, które uznają Deklarację Utrechcką z 24 września 1889 
roku, a więc uważają się za spadkobierców niepodzielonego Kościoła pier
wszego tysiąclecia. Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich 
(skrót: MKBS) koordynuje współpracę i reprezentuje starokatolicyzm od 
strony ideologicznej wobec innych wspólnot chrześcijańskich. Przewodni
czącym MKBS jest każdorazowy arcybiskup Utrechtu, sekretarzem z re
guły biskup Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii. Umowa stano
wi, że do podtrzymania wspólnoty biskupi spotykają się regularnie na 
Konferencjach, których porządek określa osobny regulamin. W myśl regu
laminu Konferencja winna zbierać się co 2 lata. Praktycznie jednak jest 
zwoływana co roku. Stąd w projekcie nowego regulaminu uwzględnia się

s) U rs K ilr y , Die a ltkath olisch e K irc h e ..., s. 99.
” ) U m ow a z  24 w rześnia  1889 ro k u  została  p rzek on su ltow an a na M ięd zyn arod ow ej  

K o n fe re n c ji B isk u p ó w  S taro k atolick ich  w  B ernie w  dn iach  14 i 15 października 1952 r. 
O b ow iązu je  w ięc w e rsja  z 1952 roku.

*<) P or. C rs  K ilry , D ie a ltk ath olisch e K irc h e ..., s . 99.
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powyższą praktykę i podkreśla konieczność zwoływania Konferencji przy
najmniej raz w roku. Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokato
lickich jest najwyższą władzą Unii.

W myśl Umowy biskupi winni komunikować sobie nawzajem urzędowe 
rozporządzenia, listy pasterskie, oficjalne księgi liturgiczne, wybory bisku
pów i konsekracje, spisy duchownych, protokoły synodów itp. Księża uda
jący się z jednego biskupstwa do drugiego dopuszczani są do pełnienia fun
kcji duchownych po przedstawieniu biskupiego listu polecającego. For
malne przyjęcie kapłana starokatolickiego w  skład kleru innego biskupstwa 
może nastąpić tylko za zgodą danego biskupa ordynariusza. W umowie 
w szczególności postanawia się, że żaden z biskupów nie może udzielić 
sakry biskupiej bez uprzedniej zgody Międzynarodowej Konferencji Bi
skupów Starokatolickich. Nadto Umowa podkreśla, że biskupi będący człon
kami Unii mogą tylko tych kandydatów wyświęcić na księży, którzy po
siadają konieczne uzdolnienia i odpowiednie kwalifikacje — wykształcenie 
teologiczne. Starokatolicyzm kładzie duży nacisk na studia teologiczne, cze
go dowodem jest urządzanie licznych spotkań, konferencji teologicznych, 
mających na celu dalsze pogłębienie zdobytych w  czasie studiów uniwer
syteckich wiadomości. Od 1950 roku odbywają się Międzynarodowe Zjazdy 
Teologów Starokatolickich, które przyczyniają się do pogłębiania wspól
nych podstaw wiary w konfrontacji ze współczesną teologią. Dotąd odbyły 
się zjazdy w: Amersfoort (Holandia) — 1950 r., Bonn — 1951 r., Solot- 
hurn (Szwajcaria) —  1954 r., AmersfooTt — 1955 r., Bonn — 1956 r., Wie
deń — 1958 r., Solothurn — 1959 r., Bonn — 1902 r., Woudschoten (Ho
landia) — 1964 r., Zurych —  1968 r., Bonn — 1969 r., St. P51ten (Au
stria) — 19*7(1 r., Wijk aan Zee (Holandia) — 1972 r.

Starokatolickie Kongresy i ich rola

Starokatolickie Kongresy rodowodem swym sięgają prób zgroma
dzenia teologów katolickich różnych orientacji pod znakiem jedności ko
ścielnej, podejmowanych od 1863 roku przez wymienionego już prof. I. Dól- 
lingera oraz katolickiego ruchu laickiego, krytycznie ustosunkowanego 
do uchwał I Soboru Watykańskiego. Generalnie rzecz ujmując, można 
stwierdzić, iż Kongresy starokatolickie są kontynuacją zapoczątkowanego 
przez prof. I. Dóllingera ruchu teologów i laików, którego celem jest 
m. in. prezentacja starokatolicyzmu Unii Utrechckiej. Z jednej strony słu
żą one wolnej wzajemnej współpracy Kościołów Starokatolickich, z drugiej 
zaś strony pomagają w popieraniu wspólnych stosunków z Kościołami za
przyjaźnionymi. Są więc miejscem spotkań różnych wyznań i służą w y
datnie zacieśnieniu stosunków między Kościołami. Kongresy w poważnej 
mierze przyczyniły się do wzajemnego zbliżenia poszczególnych Kościołów
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krajowych. Biorą w nich udział, obok przedstawicieli wspólnoty staroka
tolickiej, reprezentanci Kościołów prawosławnych i anglikańskich, ostatnio 
zaś także przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego.

Kongresy są wolnymi zjazdami, które nie mają charakteru kościelno- 
urzędowego. Nie mogą one rozstrzygać zagadnień dogmatycznych, czy też 
mieszać się do specyficznych stosunków poszczególnych Kościołów człon
kowskich. W myśl statutu Międzynarodowych Kongresów Starokatolic
kich, a ) urzędujący Komitet Kongresowy, składający się z trzech osób, 
któremu przewodniczy człowiek świecki, ma obowiązek zwoływania Kon
gresu co cztery lata. Kongres musi być przygotowany przez urzędujący 
Komitet ściśle według przyjętego programu. Członkiem zwyczajnym — 
z prawem głosu — może być każdy starokatolik, nadzwyczajnym zaś każdy 
wyznawca Kościoła chrześcijańskiego.

Pierwszy Kongres Starokatolicki został zwołany w  1871 r. do Mona
chium. Zgromadził on delegatów z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, a także 
obserwatorów z Kościoła Utrechtu, Kościołów prawosławnych, anglikań
skich i protestanckich. Został tu przyjęty wniosek prof. J. F. Schulte’go 
(1827— 1914) postulujący utworzenie samodzielnych organizacji kościelnych. 
Określono zasady, którymi miał się kierować starokatolicyzm •— główna 
z nich to: trzymanie się wiary i ustroju niepodzielonego Kościoła pier
wszego tysiąclecia. Stworzono podwaliny pod zorganizowanie starokato
lickich Kościołów krajowych. Już wówczas wyrażono nadzieję na ponowne 
zjednoczenie z Kościołami: prawosławnym, anglikańskim i protestanckim. 
Kongres ten miał więc charakter organizacyjny i zarazem ekumeniczny, 
a to ze względu na swój kościelny program: również z powodu udziału 
w nim wybitnych gości z Kościoła prawosławnego, anglikańskiego i pro
testanckiego. Podobny charakter miały dwa kolejne Kongresy. Kongres 
w Kolonii (20—22 września 18T2 r.) powołał do życia m. in. komisję ma
jącą na celu przygotowanie wyboru biskupa dla starokatolików nie
mieckich oraz opracowanie schematu organizacyjnego parafii. Powołano 
także specjalną komisję, która miała się zająć przygotowaniem rokowań 
zjednoczeniowych z Kościołem prawosławnym i anglikańskim. Kongres 
w Konstancji (12—14 września 1873 r.) zaakceptował opracowany przez 
prof. Schulte’go „Porządek Synodalny i Parafialny” . Do „Porządku” tego 
nawiązały później wszystkie Kościoły Starokatolickie Unii Utrechckiej. Na
stąpiło tu formalne powołanie komisji ekumenicznych do rozmów z pra
wosławnymi i anglikanami.

Sześć kolejnych kongresów, które odbyły się po ukonstytuowaniu się

12) Statu t zosta ł p r z y ję ty  w  1913 rok u , a p o p raw ion y  na X V I I I  M ięd zy n a ro d o w y m  
K ongresie  S ta ro k a to lik ów  w  H aa rlem  (H olandia) w  1961 rok u . T e k st  statu tu  został 
zam ieszczo n y  m . in . w : A rbeitsbu ch . X X  In tern atio n aler A lt -K a th o lik e n -K o n g r e ss , 
B on n  1970, s. 24— 27.

9



Kościoła Starokatolickiego Niemiec w latach 1874—1888 miały charakter 
jeszcze lokalny. Były naradami tylko niemieckich starokatolików.

Pierwszy Międzynarodowy Kongres odbył się w  Kolonii w  dniach od 
11— 14 września 1890 roku, a więc po Konwencji Utrechckiej i po śmierci 
prof. I. von Dóllingera CIO stycznia 1890 r.). Od tego czasu Kongresy od
bywają się na ogół co 4—5 lat.

Specjalnych impulsów dostarczył X X  Międzynarodowy Kongres Sta
rokatolików, który odbył się w Bonn w dniach od 3—6 września 1970 roku, 
-na temat „Kościół w  wolności i łączności”. Zgromadził on ponad 600 lai
ków i teologów z całego świata, przekształcił się w miejsce wzajemnego 
poznania się przedstawicieli światowego chrześcijaństwa i stał się forum 
ekumenicznym, którego wyniki — jak się wydaje — nie pozostaną na 
dłuższą metę bez skutków. Uczestniczyli w nim czołowi przedstawiciele 
różnych Kościołów — biskupi i profesorowie z Kościołów: prawosławnego, 
rzymskokatolickiego oraz Kościołów protestanckich. Po raz pierwszy W a
tykan wysłał oficjalnego przedstawiciela z Sekretariatu do Spraw Jedności 
■Chrześcijan — w osobie ks. prof. Victora Conzemiusa, autora szeregu war
tościowych publikacji na temat starokatolicyzmu. Należy zauważyć, że Kon
gres ten nie był jednak rozumiany jako uroczystość jubileuszowa z okazji 
setnej rocznicy istnienia Kościoła Starokatolickiego. Nie zajmował się 
■on tylko egzystencją starokatolicką, lecz był wyrazem tego wszystkiego, 
co obejmuje wspólnotę starokatolicką i doświadczenia religijne. „Był — jak 
podkreślił były dyrektor seminarium starokatolickiego przy Uniwersy
tecie w  Bonn, prof. Kiippers — ręką wyciągniętą do wszystkich chrześci
jan’.’. Wydarzenia z 1870 roku starokatolicy uważają za bardzo bolesne, 
jednakże podkreślają, że nie były one „buntem” wobec Kościoła, lecz dzia
łaniem na rzecz prawdy i jedności Kościoła.

Aktualny skład członkowski Unii Utrechckiej

Zgodnie z oficjalnymi danymi, zamieszczonymi w publikacjach staroka
tolickich, w) stan liczbowy starokatolickiej wspólnoty na dzień 31.xn.1972 r. 
przedstawia się następująco:

“ ) Freib u rg  6—8 w rześn ia  1874; W r o c ła w  22—24 w rześn ia 1876 —  d y sk u tow an o tu  
spraw ą ce lib a tu ! M o gu n cja  28— 30 w rześn ia 1877; B a d e n -B a d e n  11— 14 w rześnia  1880; 
K re fe ld  29—31 sierpnia 1884; H eid elb erg  1— i  w rześn ia  1888 r. —  zaap robow a n o tu  
m ię d zy n a ro d o w y  ch arakter p rzyszłych  ko n gresó w . Z o b . W o lfg a n g  K ra h l, A r b e its -  
b u ch ..., s. 5— 8. A u to r w ym ien ia  w szystk ie  ko n g resy  starok atolick ie . P rzed ru k ; „ P o 

s ła n n ic tw o ”  1970, n i  7— 12, s. 3— 7.
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Nadto istnieją 2 misje starokatolickie: we Włoszech — pozostająca pod 
jurysdykcją Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii oraz we Fran
cji (działająca od 1951 r.) — pod jurysdykcją Kościoła Starokatolickiego 
Holandii.

Misja włoska rozpoczęła swoją działalność w 1967 roku, a kieruje nią 
były duchowny rzymskokatolicki — ks. Luigi Caroppo. Organem praso
wym misji jest „II Dialogo” .

Misją francuską kieruje ks. A. H. Bekkens; organem prasowym jest 
„La Flamme” .

Kościoły Unii Utrechckieji5) w  1931 roku zawarły interkomunię z An
glikańską Społecznością Kościelną, zaś na Kongresie w  Wiedniu, w dniu 
22—27 września 1965 roku podjęto uchwałę w  sprawie interkomunii z Ko
ściołem Reformowano-Episkopalnym w  Hiszpanii, Kościołem Luzytańsko- 
-Katolickim Portugalii i Niezależnym Kościołem Katolickim Filipin.

Od dłuższego czasu Kościół Starokatolicki Mariawitów w PRL czyni 
starania o wznowienie więzów unijnych z Utrechtem. Sprawa ta była 
przedmiotem obrad dwóch ostatnich posiedzeń MKBS w Bernie i Bonn 
(1972 r.). Jak wiadomo Kościół Mariawitów przystąpił do Unii. Utrechckiej 
już w  1909 roku, kiedy ówczesny zwierzchnik tego Kościoła ks. Michał K o
walski otrzymał w Utrechcie sakrę biskupią. Jednakże na skutek głoszenia 
przez wspomnianego biskupa pewnego rodzaju mistyki nie mieszczącej się 
w ramach zakreślonych przez starokatolicyzm, nastąpiło w  1924 roku zer
wanie kontaktu z Unią. Zmiany, jakie nastąpiły w życiu wymienionego 
Kościoła w ostatnich dziesiątkach lat, pozwalają na nawiązanie do
brych stosunków ze Wspólnotą Starokatolicką. Dowodem tego jest m. in. 
fakt udziału w  dniu 6 sierpnia 1972 r. biskupów starokatolickich, na czele 
z przewodniczącym MKBS, arcybiskupem Marinusem Kokiem — w  uroczy
stości konsekracji nowego biskupa ks. M. T. Kowalskiego w świątyni 
płockiej.

Należy tu jeszcze kilka słów powiedzieć na temat organizacji szkol
nictwa starokatolickiego. Starokatolicki Kościół Holandii kształcił swych 
alumnów do niedawna w  Wyższym Seminarium Duchownym w  Amersfoort. 
W związku jednak z powstaniem na Uniwersytecie w  Utrechcie Ekumenicz
nego Wydziału Teologicznego, alumni Seminarium wyrazili chęć odbywania 
studiów na tym Wydziale. Chcieli oni być zrównani w  prawach ze studen
tami uczelni świeckich. Tak więc praktycznie wspomniane Seminarium 
uległo likwidacji. Łączyły się z tym niewątpliwie także trudności kadrowe

1S) Z ob . ogó ln e in fo rm a c je  na tem a t K o ścio łó w  S ta ro k a to lick ich : Franz M u rb ach , 
A u s dem  L e b e n  un serer Sch w esterk irch en , „C h ristk ath o lisch e r H ausk alender fur  
1968. Jah rbu ch  der C h ristkath o lisch en  K irche der Sch w eiz” , C hristkatholischer  
S c h rifte n verla g , A U sch w il B a se l; N a  te m a t p ra cy  m isji w ło sk ie j: „C h ristk a th olisch e s  
K ir c h c n b la 't”  —  O rgan  der ch ristk atholischen  K irch e der Schw eiz 1973, nr 3.
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i wzrost kosztów utrzymania 10). Byli profesorowie Starokatolickiego Semi
narium zostali dopuszczeni do prowadzenia zajęć na Ekumenicznym W y
dziale Teologicznym w Utrechcie. W ubiegłym roku akademickim studio
wało na tym Wydziale 6 starokatolików.

Kościół Chrześcijańskokatolicki Szwajcarii kształci swe kadry na W y
dziale Teologii Starokatolickiej Uniwersytetu w  Bernie. W ub. roku aka
demickim na Wydziale tym studiowało 12 osób, w  tym 4 prawosławnych, 
(z Bułgarii, Kumunii, Jugosławii i Grecji). Z  wykładów starokatolickich 
korzystają także studenci Ewangelickiego Fakultetu Teologicznego Uni
wersytetu w Bernie.

Starokatolicki Kościół w NRF posiada własne Seminarium Duchowne 
przy Uniwersytecie w Bonn. Poza studentami starokatolickimi w  ub. roku 
akademickim studiowało tam 5 stypendystów prawosławnych z Grecji.

Również Polski Narodowy Kościół Katolicki w  USA i Kanadzie posiada 
własne Wyższe Seminarium Duchowne w  Scranton.

Organem naukowym całego starokatolicyzmu jest — powołane do życia 
na TI Międzynarodowym Kongresie Starokatolickim w  Lucernie (13— 15 
września 1892) — czasopismo pod nazwą „Revue Internationale de Theolo- 
gie” , które od 1911 roku ukazuje się pod tytułem „Internationale Kirchliche 
Zeitschrift” . Wydawca: Stampfli, Cie., Bern. W 1959 roku założono AKID, 
czyli Starokatolicką Międzynarodową Służbę Informacyjną, wyd. w Krefeld 
(NRF).

Niektóre starokatolickie zasady doktrynalne 
i koncepcie teologiczne

Podstawowe starokatolickie zasady doktrynalne zostały zawarte w De
klaracji Utrechckiej z dnia 24 września 1889 roku 1?). Przyjmowanie i prze
strzeganie tej Deklaracji przez Kościoły członkowskie Unii Utrechckiej 
jest podstawowym wymogiem przynależności do Unii.

Z wymienionego dokumentu wynika, że starokatolicy:
1) zachowują starokościelną zasadę wypowiedzianą przez św. Wincen

tego z Lerynu w zdaniu:18) — „trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze,

“ ) A u s  unsern S c h w esterk irch en , *„A lt-K ath o lisch e  K irc h e n z e ltu n g " —  O rgan  des 
K a th o lisch en  B istum s der A lt -K a th o lik e n  in  D eu tsch lan d  1972, nr S, s. 64.

>7) T ekst D e k la ra c ji zostat zam ieszczo n y m . in . w : U . K u r y , D ie a ltkath oliseh e  
K ire h e ..., s. 426— 427.

” ) w ję zy k u  łaciń sk im  zdanie to b rzm i: Id ten e am u s, qu od ubique, quod s e m -  
per, quod ab  om n ibu s cred itu m  estj hoc est eten im  vere propriequ e cath olicu m .
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co przez wszystkich było wyznawane. To jest bowiem prawdziwie i rzeczy
wiście katolickie”. Dlatego zachowują wiarę starego Kościoła zgodną z tym, 
co sprecyzowały symbole ekumeniczne (chodzi tu o Apostolskie, Nicejskie 
i Atanazjańskie Wyznanie Wiary) i co jednomyślnie uchwaliły Sobory eku
meniczne nierozdzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia. Deklaracja ma 
tu na myśli przede wszystkim dogmat o Trójjedynym Bogu i o dwóch na
turach Chrystusa: boskiej i ludzkiej;

2) nie przyjmują watykańskich dekretów z 18 lipca 1870 roku o nie
omylności i uniwersalnej jurysdykcji biskupa Rzymu, gdyż stoją one 
w sprzeczności z wiarą dawnego Kościoła i niweczą jego starodawną struk
turę ustrojową. Podkreślają jednakże, że nie przeszkadza im to w uzna
waniu historycznego prymatu, przyznanego biskupowi Rzymu przez kilka 
Soborów ekumenicznych i Ojców pierwotnego Kościoła, uznając go za „pri
mus Inter pares” ; 19)

3) odrzucają również — jako nie mającą uzasadnienia w Piśmie św. 
i tradycji pierwszych stuleci — Deklarację Piusa IX  z 1854 r. o niepoka
lanym poczęciu Maryi;

4) co się tyczy wydanych w ostatnim stuleciu przez biskupa rzymskie
go dekretów dogmatycznych, jak np. bulli Unigenitus, Auctorem fidei, Syl- 
labusu z 1864 r. i in. — to starokatolicy odrzucają je o tyle, o ile są one 
sprzeczne z nauką starego Kościoła. Nie są więc one dla starokatolików 
miarodajne;

5) starokatolicy nie przyjmują także rozstrzygnięć Soboru Trydenckiego 
dotyczących dyscypliny, a rozstrzygnięcia dogmatyczne przyjmują o tyle,
o ile są one zgodne z nauką pierwotnego Kościoła;

6) zważywszy na fakt że Eucharystia Święta w  Kościele Katolickim 
stanowiła od dawna istotne centrum nabożeństwa, starokatolicy poczuwają 
się do obowiązku, aby również oświadczyć, że zachowują wiernie —  w nie
naruszonej formie — starą katolicką wiarę w Święty Sakrament Ołtarza 
wierząc, iż przyjmują Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, w po
staci chleba i wina. Deklaracja podkreśla, że Uroczystość Eucharystii

” ) Z o b . U rs K u ry , D as V e rh a itn is  der a ltk ath olisch en  zur róm isch  —  ka th olischen  
K irch e 1870— 1970, „In te rn a tion a le  K ireh lich e Z e itsc h rift”  (dalej sk ró t: IK Z ) , B ern
1970, z. 2, ś. 168— 198; o ra z : D ie E rk laru n g der B isch o fsk o n fe re n z  1970 iiber den P r t-  
m a t in der K irc h e , w  zb iorze : W o lfg a n g  K ra h l, O ku m en isch er K ath o liz ism u s..., 
s. 159— 161; T e k st  tego  ostatniego  d o k u m en tu  z o s t a ł  za m ieszczo n y  r ó w n i e ż  w : , ,A lt -  
-K a th o lisch e  K irc h e n ze itu n g ”  —  O rgan  d e s  K a th o lisch en  B istu m s der A lt -K a th o li-  
k e n  in  D eu tsch lan d , B on n  1970, nr 8 —  ta m że : T h esen  der In tern a tio n alen  A lt -  
-K a th o lisch e n  T h eo lo gen k on feren z, oraz : Ein A rbeitspapier rom isch —  ka th olischer  
P riestergru p p en . P o r. ta k ż e : D e k la r a c ję  K ościo ła  P o lsk o k a to lick ieg o  w  spraw ie dia
lo gu  sta ro k a to lik ów  U n ii U tr e c h c k ie j z  K o ścio łem  R zy m sk o k a to lic k im  (uch w aloną  
n a  sesji po szerzon ego P rezyd iu m  R ad y K ościo ła  w  W a rsza w ie  w  dniu  25.VI.19701, 
, ,P o sła n n ictw o ”  1970, nr 7— 12, s. 40— 43.
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w Kościele nie jest nieustającym powtarzaniem, czy odnawianiem ofiary 
pojednania, jaką Chrystus poniósł na krzyżu raz na zawsze. Jej ofiarny 
charakter polega na tym, że stanowi trwałą pamięć o tej Ofierze i jest od
bywającym się tu na ziemi realnym „uteraźniejszeniem” tej jedynej Ofiary 
Chrystusa poniesionej dla zbawienia odkupionej luddiości, która według 
listu do Hebrajczyków (9, 11—12) dokonywana jest nieustannie przez 
Chrystusa w niebie, kiedy wstawia się za nami przed obliczem Bożym 
(Hebr. 9, 24). Święta Eucharystia jest ofiarną ucztą, podczas której wierni 
przyjmujący Ciało i Krew naszego Zbawiciela wchodzą ze sobą w  spo
łeczność (I Kor. 10,17).

W powyższym sformułowaniu zasługują na uwagę trzy podstawowe 
elementy, które konstytuują Eucharystię jako sakrament: realna obecność 
Chrystusa, jej charakter ofiarny oraz charakter posiłku.

a) Realna obecność Chrystusa jest rozumiana w  ten sposób, że Chry
stus jest obecny w darach eucharystycznych duchowo i realnieM). Staro
katolicy przyjmują, że w  Eucharystii dokonuje się w Duchu Świętym — 
który w  specjalnej epiklezie zostaje ubłagany o spłynięcie na dary euchary
styczne —  nie mający analogii, nie określony przez żadne „ąuomodo” cud 
zstąpienia i „uteraźniejszenia” wywyższonego Pana w  postaci Jego Ciała, 
które jednak nie jest ani Jego ziemskim, ani przemienionym Ciałem, ale 
jest Jego nie dającym się bliżej opisać Ciałem sakramentalnym, które swoją 
podstawę ma w  ziemskim i przemienionym ciele Chrystusa. Ten sam 
Chrystus, który jako Bóg-Człowiek cieleśnie umarł dla nas na Krzyżu 
i w dniu Wielkanocy cieleśnie zmartwychwstał, aby powrócić cieleśnie pod
czas swej paruzji, jest i teraz w  Komunii, cieleśnie, jako ten Sam, Jeden 
i Cały obecny między nami, aby nas przyjąć do pełnej społeczności ze sobą. 
Starokatoliccy teolodzy odrzucili więc — jako ogólnie obowiązującą naukę 
wiary — transsubstancjację21) oraz luterską naukę o konsubstancjacji22), 
twierdząc, że są to niedoskonałe próby racjonalnej, opartej na filozoficz
nych przesłankach, interpretacji tajemnicy realnej obecności Chrystusa.

b) Zdaniem biskupa Edwarda Herzoga — który nawiązał do przed- 
ireneuszowskiej myśli — ofiarny charakter Mszy św. nie polega na tym, 
że składamy Bogu chleb i wino, ani też na tym, że jako nasze ofiar

:n) P or. re fera t b isku pa E d w arda H erzoga (1941— 1S24) pt. M ensa im d  C on fessio  
n a c h  p ro f. dr F r a n z  W ielan d  und die c h r i s tk a th o l i s c h e  M e s s l i tu r g ie ,  I K Z ,  1911, z .  3, 
passim .

a) R zy m sk o k a to lic k a  na u ka p rz y jm u ją ca  istnienie ty lk o  su b sta n cji C iała 1 K rw i  
P a ń sk ie j, n atom iast p rzypad ło ści ch leba i  w ina istn ie ją  b ez  sw ego n a tu ra ln ego  p o 
dłoża su b sta n cja ln eg o . Su bstan cja  ch leba i w ina zostaje przeistoczona w  su b sta n cję  
C iała  i K r w i P a ńskiej.

= ) T e rm in : C on su b stan tiatio  —  oznacza n a u k ę , w  m y śl k tó re j w  E u cha rystii o b e c 
n e sa rów no cześnie  su b sta n cje  Ciała i K rw i P a ń sk iej oraz su b sta n cje  ch leb a  i  w ina.

15



ne dary składamy Mu ofiarne Ciało i ofiarną Krew Chrystusa. 
Ofiarne Ciało i ofiarna Krew Pana, które przez konsekrację obec
ne są w  Chlebie i winie, są darem Boga dla nas, darem, przez który 
przyjmuje On nas do potęgi błogosławieństwa płynącego z ofiarnej śmierci 
Chrystusa. Jednakże akcentuje się, że śmierć jest jednorazowa, tzn. jedno
razowym czynem Jego' synowskiego posłuszeństwa, który ma znaczenie 
wieczne i nie może być powtórzony czy ponowiony. „W  Komunii jednak 
ta jednorazowa ofiara odkupienia Chrystusa — który jako Wieczny i Naj
wyższy Kapłan w  niebie czyni ją ważną dla nas przed Bogiem — jest tak 
przedstawiona i „uteraźniejszona”, że możemy ze swej strony uczynić ją 
ważną dla nas i dla innych w modlitwach Mszy św., przede wszystkim zaś 
poprzez samo przyjmowanie darów Komunii. Nasza własna ofiara eucha
rystyczna nie polega na ofiarowaniu Tego, który raz na zawsze złożył dla 
nas c(fiarę z Siebie, ale ofiara nasza jest świętym czynem, w którym 
ofiarne działanie Chrystusa wykorzystujemy, sławiąc Go z dziękczynieniem, 
dla siebie jako Eucharystię. W tak rozumianej Eucharystii Jezus Chry
stus jest zarazem ofiarującym i ofiarą: ipse offerens, ipse et oblatio (św. 
Augustyn)” .

c) Wywody biskupa E. Herzoga są reprezentatywne również dla mo
mentu trzeciego, konstytutywnego dla nauki o Eucharystii. Twierdzi on, 
że Eucharystia jako posiłek jest do jednorazowej śmierci ofiarnej Chry
stusa w analogicznym stosunku, jak w  Starym Zakonie posiłek ofiarny 
w świątyni do zabicia zwierzęcia ofiarnego. Na podstawie jednorazowego 
„zabicia” Syna Bożego, Eucharystia jest — pod warunkiem uznania realnej 
obecności ofiarnej Chrystusa ■— uświęconym posiłkiem braterskim, przez 
który wierzący zostają przyjęci do wewnętrznej wspólnoty ze Zbawicie
lem i ze wszystkimi współzbawionymi **);

7) uznają mariologiczne postanowienia trzeciego Soboru ekumenicznego 
w  Efezie (431) i — razem z całym Kościołem katolickim — czczą w  Prze
najświętszej Maryi rodzicielkę Boga. Nie uznają jednak za ogólnie obowią
zującą naukę wiary — powstałych później i jeszcze w średniowieczu przez 
niektórych nauczycieli Kościoła zwalczanych — twierdzeń o niepokala
nym poczęciu Maryi, o czym już wzmiankowano wyżej, i o jej fizycznym 
(cielesnym) wniebowzięciu (1950)J4). Oba te dogmaty nie mają pewnego

23) B iskup E. H erzog, j .w .;  Zo b . ta k że : arcyhp A n drea s R in kel, D ie heilige E u ch a -  
ristie , I K Z  1947, z. 1, s. 1— 30; 1950, z. 3, S. 156— 177; 1950, z. 4, S. 260— 278; 1951, z . 1. 
S. 3— 12; 1951, z. 2, S. 65— 05.

f4> D ie E rklarun g der BischofskoiLferenz 1950 iiber die K ath olisch e M arien leh re  
und das papstlich e D ogm a v o n  M aria  H im m elfa h rt, w  zbiorze : W o lfg a n g  K rahl, 
O kum en ischer K a th o lizism u s..., s. 154— 155; P a ul Franz P fister , Ist die leib lich e H im -  
tn elfah rt M ariae ein ka th olisch es D ogm a? B ern  1950; tego ż : Die S te llu n g  M arias im  
H eilsg escheh en  —  D ie rom isch —  kath olische A u ffa ssu n g  und der no fw en d ig e  D ia 
lo g , I K Z  1969, z. 3, s. 161— 191; C hristkatho lische stim m e n  zum  neuen M a rien d ogm a, 
"herausgegeben vo m  C hristkatholischen  SchrifteniageT in B asel 1950.
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oparcia ani w  Piśmie św_, ani w  pierwotnej tradycji Kościoła. „Zupełnie 
zaś nie można mówić o  tym. by Maryja —  jak twierdzą niektórzy rzym
skokatoliccy teologowie —  była im iana współodkupicielką. Jest Ona ra
czej spośród wszystkich lodzi pierwszą istotą odkupioną i jako taka jest 
pierwszą wśród świętych” 35).

Z  postanowień Deklaracji Utrechckiej wyłania się również szereg innych 
istotnych problemów, będących konsekwencją przyjętych zasad:

— starokatolicy uważają, że Rzym za daleko posunął się w  potępieniu 
jansenistycznej nauki o Łasce, która pod wieloma względami skłania do po
ważnego zastanowienia się. Nadto uważają, że trydencka oraz potrydencka 
nauka Kościoła Rzymskokatolickiego o Łasce nie może być ostatnim sło
wem. Podkreślają, że rzymskokatolicka nauka o Zbawieniu i Łasce, w  szcze
gólności zaś jej zastosowanie do nauki o sakramentach, jest dla nich nadal 
zagadnieniem otwartym;

— w  świetle zasad starego Kościoła trudna jest do pojęcia praktyka, 
ustanowiona przez Kościół Rzymskokatolicki, ogólnie obowiązującej nauki 
w odniesieniu do szeregu stosunkowo drugoplanowych zagadnień, częstokroć 
nastręczających trudności tak egzegetyczne jak i historyczne. Te nauki na
rzuca się wiernym i teologom, jako trudne do przyjęcia zasady wiary. 
Ogranicza się w  ten sposób swobodę wolnym teologicznym poglądom na 
naukę;

— starokatolicki styl myślenia będący, w pewnym sensie pod silnym 
wpływem rozumowych przesłanek oświecenia i liberalizmu, nie pozwala 
na przyjęcie pewnych form rzymskokatolickiej pobożności ludowej. Chodzi 
tu w szczególności o pewne zjawiska czczenia świętych i relikwii, sens 
pielgrzymek i odpustów, liczne święcenia rzeczy — rozciągające się niekiedy 
na bardzo uboczne przedmioty — używanie szkaplerzy, poświęconych me
dalików i in.;

— w zgodności z nauką rzymskokatolicką, starokatolicy uważają, że 
urząd biskupa jest ponad urzędem kapłana i diakona, jednakże nie w tym 
sensie prawno-hierarchicznym, że biskupowi przypada jakieś wyższe prawo 
duchowne. Nie ma przecież wyższego prawa ponad głoszenie Ewangelii 
i udzielanie sakramentów św. Władza biskupa nie jest pod względem du
chownym wyższa — jest władzą rozszerzoną. Biskup jest nosicielem bra
terskiego urzędu kościelnej jedności na zewnątrz nad poszczególnymi gmi
nami. W swoim biskupstwie jest on osobistym przedstawicielem jednego 
i całego Kościoła. „Dlatego też zostały mu powierzone dwa sakramenty — 
bierzmowanie i kapłaństwo, które na gruncie chrztu służą jedności Kościoła.

2J) U rs K iiry , U nser V erh altn is zur rtim isch —  k ath olisch en  K irc h e , „C h ristk a th o -  
lisches K irc h e n b la tt”  1970, nr 9 i 10 (list pasterski).
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Na tym stanowisku i w swoich funkcjach urząd biskupi jest nie tylko po
stanowieniem prawa ludzkiego, ale należy on do samej istoty Kościoła, 
tak że prawdziwym Kościołem jest zawsze poszczególna parafia i cały 
Kościół” ®).

Do katolickości urzędu duchownego należy również i to, że rozumie się 
go jako urząd kapłański. Starokatolicy powołują się tu na Nowy Testament 
i twierdzą, że kapłanem w ścisłym znaczeniu, mianowicie Ofiarnikiem, jest 
tylko Jezus Chrystus, który przez ofiarę swojego życia stał się naszym 
wiecznym, Najwyższym Kapłanem. Poza Nim w  Nowym Testamencie jako 
ofiarnicy wymienieni są jedynie wierni, którzy składają Bogu w ofierze 
swe życie. Jednakże Pismo św. wyrażenia „ofiarnik” nie używa w  stosunku 
do biskupów i prezbiterów.

Prezbiter, względnie biskup, nie jest właściwie ofiarnikiem, który we 
Mszy św. składa ofiarę Bogu ze szczególnej — nowej w stosunku do ofiaro
wania na Krzyżu Chrystusa — ofiary. Według starokatolików „prezbiter 
jest kapłanem w  tym, że w  sakramencie Eucharystii przez błogosławień
stwo darów tak przedstawia i „uterażniejsza” jednorazową ofiarę Chry
stusa, że społeczność otrzymuje bezpośredni udział w  błogosławieństwie 
ustawicznej ofiary Chrystusa. Prezbiter jest kapłanem jako ten, który przez 
błogosławienie darów — w imieniu wiecznego Najwyższego Kapłana — 
służy parafii” 27).

— odnośnie problemu Filioque ~s) (czy Duch św. pochodzi tylko od Ojca, 
jak uczy Kościół Wschodni, czy od Ojca i od Syna — jak przyjmuje Koś
ciół Rzymskokatolicki) już na pierwszej Konferencji w  Bonn (14— 17 wrze
śnia 1874 roku) powzięto postanowienie: „uznajemy, że Filioąue bezpraw
nie wtrącono do Nicejskiego Wyznania Wiary, i że w interesie pokoju i jed
ności leży, by cały Kościół wziął to pod rozwagę i starał się przywrócić 
pierwotną formę Symbolu W iary” 29). Na kolejnej Konferencji zwołanej 
10 sierpnia 1875 r. przedstawiono starannie przygotowane referaty na temat 
nauki o pochodzeniu Ducha św. Okazało się, że jest to problem bardzo 
złożony. Zadowalający efekt osiągnięto jedynie dzięki Dollingerowi, który

51) TJrs K u r y , U n ser V e rh a ltn is  zur ro m isch -k a th o lisc h en  K irche, „C h ristk a th o li-  
sch es K irc h e n b la tt”  1970, nr 9 i 10.

:') Tamże, j.w.
M) T h esen  Uber das ,,F łlio q u e ” . V o n  einem  russisch en  T h eo lo gen  (au torem  b y ł  

B olo to w ), ,,R e v u e  In tern ation ale  de T h śo lo g ie ”  1898, n r 24, s. 681— 712; w  ję z . fra n c .: 
M . l ’śv śq u e  S e rge, Q u ’e st -c e  qui nous sśpare des an ciens —  cath o lią u es, ,,R evu e  
In tern atio n ale  de T h śo lo g ie ”  1904, nr 46, s. 159— 190; U rs K iiry , D ie B e d eu tu n g  des 
F ilioą u e-S tre ites fu r  den G o tte sb e g riff der abe n d lan d isch en  und der m o rg e n la n -  
disch en  K iic h e , I K Z  1943, z. 1—2, s . 1— 19.

!!) C yt. za : U rs K iiry , D ie a ltkath olisch e K irc h e ..., s. 105.
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przedstawił Konferencji sześć tez o Filioąue. Były one dosłownymi cyta- 
~a~i: z pism wielkiego Ojca Kościoła — Jana Damasceńskiego, którego teo
logia stanowi normę dla Wschodu, a nauka o Duchu św. jest zbliżona do 
Tiarfti Zachodu. Dzięki tym tezom przyjęto formułę, która mogła być pod
pisana p ~ ez  teologów tak prawosławnych, jak i Kościół Zachodni. Kwestie 
ziie.jzw 'ęzar.e miały być wyjaśnione na trzeciej Konferencji w 1876 roku.

W  19® roku ukazało się w tej sprawie oświadczenie Konferencji B i- 
skijpÓK-- w  którym powołano się na tezę przyjętą na pierwszej Konferencji 
U nij-ej w  Bonn (1874) i m. in. stwierdzono: oświadczamy ponownie, że 
sposób, w  jaki włączono Filioąue do Nicejsko-Konstantynopolitańskiego 
Wyzaaais Wiary był niekanoniczny. Zgodnie z tym przekonaniem, wszyst
kie Kościoły Unii Utrechckiej (Kościoły w: Holandii, NRF, Szwajcarii,. 
Austrii, Polsce, Jugosławii, Czechosłowacji i Ameryce) przez oficjalne de- 
c jz je  swego urzędu nauczającego z biegiem czasu usunęły Filioąue z o fi
cjalnego i jedynie dopuszczalnego Wyznania Wiary... Trzymamy się tego,, 
że w  Trójcy św. istnieje tylko jedna zasada i jedno źródło, a mianowicie 
Ojciec. Akceptujemy wschodniokościelne sformułowanie, że Duch św. po- 
cbodzi jedynie od Ojca, o ile dodaje się, że Ojciec jest gruntem i źród
łem boskości” 30).

Zwróćmy jeszcze uwagę na starokatolickie ustawodawstwo kościelne. 
Wspomniano już o tzw. „Porządku Synodalnym i Parafialnym” opracowa
nym przez prof. Schulte’go i zaakceptowanym na Kongresie w  Konstancji 
w  1873 r. Zgodnie z tym „Porządkiem” podstawą starokatolickiego ustawo
dawstwa kościelnego jest starokatolicka zasada synodalna, w myśl której 
biskup, duchowni i świeccy wspólnie regulują życie kościelne. Tak biskup, 
jak i duchowni obejmują swój urząd na mocy ogólnego wyboru i ponoszą 
wobec ogółu odpowiedzialność.

Starokatolickie ustawodawstwo Kościelne można ująć następująco:
— na czele Kościoła stoi biskup wybierany przez Synod, składający się 

z duchownych i delegatów świeckich. Stanowisko biskupa — oprócz prawa 
ogólnego — normują przepisy synodalne i parafialne;

— biskup sprawuje kierownictwo Kościołem przy pomocy Rady Syno
dalnej, wybieranej przez Synod. Rada Synodalna składa się z duchownych 
oraz świeckich i jest stałym reprezentantem Synodu. Współudział przed
stawicieli synodalnych odnosi się jedynie do zakresu administracji kościel
nej. Biskup w swoich funkcjach — jako pasterz i kapłan — jest niezależny;

—  Synod jest organem kierowniczym i nadzorczym. Nadto jest on in
stancją odwoławczą.

“ ) D ie E rk laru n g der B isch o fsk o n feren z 1968 zur F ilioqu e —  F rage, w  z b io rz e : 
W o lfg a n g  K ra h l, op . d t . ,  s. 158—259.
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Podobnie kształtuje się organizacja na szczeblu parafialnym:
— organem reprezentującym parafię jest Rada Parafialna, wybierana na 

ogólnym zgromadzeniu parafialnym. W skład Rady wchodzi proboszcz 
i radni. Rada sprawuje władzę administracyjną w parafii;

— proboszcz wybierany jest na zgromadzeniu ogólnoparafialnym, jed
nakże w swych duchownych czynnościach jest on niezależny i odpowie
dzialny jedynie wobec biskupa.

Do innych reform przeprowadzonych przez starokatolicyzm należy za
liczyć:

— równe traktowanie biednych i bogatych przy posługach kościelnych;
— odprawianie służby Bożej w  sposób odpowiadający religijnym po

trzebom parafii;
■—• sprawowanie Sakramentu Pokuty w  duchu ściśle chrześcijańskim;
— zniesienie stypendiów mszalnych;
— trzymanie się ściśle chrześcijańskiej zasady w wykonywaniu obowiąz

ku głoszenia kazań i nauczania katechizmu, unikając szczególnie różnego 
rodzaju wycieczek pod adresem innych Kościołów i wyznań.

Starokatolicyzm wobec problemów współczesnego człowieka

Kościoły starokatolickie nigdy nie były obojętne wobec wymienionej 
problematyki. Zawsze stają one po strorńe prawdy i sprawiedliwości, bro
nią krzywdzonych, częstokroć idąc im z pomocą materialną. Tak np. 
X X  Międzynarodowy Kongres Starokatolików wydał rezolucję, w której 
potępił posiadanie i używanie jądrowych, biologicznych i chemicznych środ
ków masowego zniszczenia w całym świecie. Rezolucja stwierdza, że „każdy 
chrześcijanin musi sobie uświadomić rolę siły militarnej. W związku 
z tym — podkreśla rezolucja — od osobistej decyzji sumienia chrześcija
nina zależy, w jakiej partii politycznej może on prowadzić aktywną dzia
łalność”. Kongres zobowiązał również Kościoły członkowskie Unii Utrechc
kiej, aby 5% całego ich dochodu przeznaczały na pomoc w rozwoju gospo
darczym Krajów Trzeciego Świata. Zwracano uwagę, że służba chrześcijan 
w świecie nie może się objawiać tylko w zwiastowaniu Ewangelii, lecz 
także musi przejawiać się w  konkretnych czynach.

Problematyka ta była także przedmiotem obrad Międzynarodowej Kon
ferencji Biskupów Starokatolickch w Bonn w kwietniu 19T1 roku. Kon
ferencja stwierdziła, że obowiązkiem Kościołów jest nie tylko zwalczanie 
dyskryminacji narodów, stanów i klas, ale także rasizmu w każdej formie. 
Zachęca ona Kościoły członkowskie, aby anty rasistowskim ruchom wolno
ściowym udzielały pomocy finansowej. Środki finansowe mają być prze
kazywane — jeśli to możliwe — za pośrednictwem misji chrześcijańskich 
w  odpowiednich krajach. Ruchy wolnościowe mają składać przyrzeczenia,
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że przesyłane „środki finansowe będą zużytkowane przede wszystkim na 
wspieranie ofiar i ich opuszczonych rodzin. Ofiary te mają być zaopa
trywane w środki żywnościowe i medykamenty, a na terenach opanowa
nych przez ruchy wolnościowe — mają być budowane szkoły, szpitale, 
urządzenia społeczne, rolnicze, techniczne” .

E k u m e n i z m

Kościoły Starokatolickie od samego początku wykazywały duże zain
teresowanie ruchem ekumenicznym. W ruchu tym biorą aktywny udział 
i dzisiaj.

Rzymskokatolicki działacz ekumeniczny ks. prof. Victor Conzemius, 
w  odczycie wygłoszonym w 1965 roku na X IX  Międzynarodowym Kongre
sie Starokatolickim w Wiedniu, podkreślił, że „Kościół Starokatolicki od 
początku swoje właściwe i najważniejsze posłannictwo widział w  tym, aby 
być Kościołem — pomostem do ponownego zjednoczenia rozdzielonych Ko
ściołów i chrześcijan” . Unijne Konferencje w Bonn w  latach 1874— 1875, na 
których spotkali się starokatolicy z anglikanami i prawosławnymi uważa 
on za najważniejszy dialog religijny X IX  stulecia. Jego zdaniem Konfe
rencje te utorowały drogę późniejszym inicjatorom ekumenicznym31). Po
dobnie wyraził się on również na X X  Międzynarodowym Kongresie Staro
katolickim w  Bonn w  1970 r.

Aktualnie jesteśmy świadkami żywszej niż kiedykolwiek myśli o zjed
noczeniu chrześcijaństwa. Dążenie do jedności opanowuje coraz to nowe 
Kościoły. Starokatolicy byli i są za zjednoczeniem chrześcijan, jednakże — 
ich zdaniem — nie należy tego czynić za wszelką cenę. Nie każdy przecież 
środek, pozornie prowadzący do osiągnięcia celu, jest właściwy. Stąd sta
rokatolicy uważają, że idei ekumenicznej nie należy realizować wbrew 
prawu wszystkich do swobody religijnej, tolerancji i poszanowania prze
konań innych, Starokatolicy twierdzą, że najwłaściwszą płaszczyzną wszyst
kich spotkań ekumenicznych jest Biblia i modlitwa, stąd gorąco popierają 
tygodnie modlitw.

W dążeniach ekumenicznych nie można zapominać o roli, jaką ma do- 
spełnienia Duch Św., 'który Kościołem kierował w  czasach apostolskich 
i dziś będzie nim kierować, prowadząc drogą najpewniejszą do jedności 
w  Jezusie Chrystusie, gdyż Kościół zbudowany jest z woli Jezusa na fun
damencie wiary w Jego Bóstwo.

Były zwierzchnik Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii bp prof.

n) V ictor C onzem ius, P la d o yer fiir einen gem ein sa m en  D ia log  unter K atholiken .. 
G em ein sam es E rbe, gem ein sam e A u fg a b e , IK Z  1965, z .  4, passim .
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■dr Urs Kury we wstępie do książki Wolfganga Krahla, pt. „Okumenischer 
Katholizismus” stwierdza, że obecnie istnieją trzy nurty ekumenizmu: sta- 
rokościelny, genewski — reprezentowany przez Światową Radę Kościo
łów  — oraz watykański32). Dalej bp Kury pisze: „Według najstarszej tra
dycji, ekumenicznym jest ten Kościół, w którym pełnia przestrzenna i cza
sowa stała się faktycznie rzeczywistością historyczną i to miało miejsce 
w  niepodzielonym Kościele pierwszego tysiąclecia. Tradycja ta ma dzisiaj 
swoją kontynuację i reprezentację w Prawosławnej, Anglikańskiej L Sta
rokatolickiej Społeczności Kościelnej, we Wschodnich Kościołach Narodo
wych oraz w Autonomicznych Kościołach Katolickich Hiszpanii, Portugalii 
i Filipin. Wymienione Kościoły liczą łącznie 177 milionów wiernych, co 
stanowi 20 procent światowego chrześcijaństwa... Uważają się one za 
prawdziwego kontynuatora i reprezentanta Kościoła ekumenicznego w  do
bie współczesnej. Dla spełnienia swej ekumenicznej powinności, kładą one 
główny nacisk na ścisłą łączność ze starym Kościołem. Tę postać ekumenii 
■w czasach dzisiejszych nazywamy ekumenią starokościelną”.

Zdaniem bpa Urs Kiiry’ego do ekumenicznego zjednoczenia Kościołów 
może dojść tylko wtedy, „gdy podporządkują się one Jezusowi Chrystu
sowi, jedynemu Panu Kościoła oraz gdy przez posłuszeństwo Jego Słowu, 
zawartemu w Piśmie św. szukać będą wiary i ustroju starego niepodzielo- 
nego Kościoła, a przez to jednego i całego Kościoła. Zdaniem starokato
lików, tylko na tej podstawie może być ustanowiona jedność Kościoła. Eku- 
menia musi być chrystocentryczna, a przez łączność ze starym i jednym 
Kościołem ma być ekumenią katolicką i apostolską” 33).

Starokatolicy od dłuższego czasu prowadzą dialog z Kościołem Prawo
sławnym 3,s) i Kościołem Rzymskokatolickim35). Zdaniem niektórych teo
logów, między starokatolikami i prawosławnymi zostały wyjaśnione 
wszystkie kwestie sporne. Wydaje się jednak, że na odcinku dia
logu starokatolicko-prawosławnego nie należy spodziewać się szyb
kich posunięć. Strona prawosławna wykazuje dużą ostrożność, szcze
gólnie gdy w grę wchodzą problemy natury dogmatycznej. Do-

32) W o lfg a n g  K rah l, op . c it., s. 9.
M> T a m że , s. 9.
3ł) A r c y b . A . R in kel, A ltk a th o lisc h  und o rth o d ox , D e O u d -k a th o lik e  P ers 1962 

{21 s tr .) ; ten że : O rth od o x  und a ltk ath olisch , I K Z  1958, z . 1, s. 2— 8; A ltk a th o lisc h  und  
o rth o d o x , IK Z  1951, z. 4, s. 257— 270; W ern er K tippers, S tan d  und F e rsp ek tiv e n  des 
a ltk a th o lisch  —  o rth o d ox e n  D ia log s, I K Z  1972, z. 2, s. 87— 114.

a5) P rof. dr J. A . G . T a n s en  P rof. M . K o k , H om e —  U tre ch t, U itg e v e rij P a u l  
B ra n d  1966 (h olen d .); P r o to k olle  der R om isc h -K a th o lisch  (A ltk ath olisch en  K o m m is
s io n  D eu tsch lan ds 1968 ub er gru n d leg«n d e U b erein stlm m u n g  in L e h re  u n d  P raxis, 
w  zbiorze : W o lfg a n g  K ra h l, op. c it., s . 171— 173.
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aatkcrwa trudność polega na tym, że strona prawosławna każdą tezę musi 
uzgadniać między 15 Autokefalicznymi Kościołami, a uchwały muszą być 
podejmowane jednomyślnie.

Faktem jest jednak, że Kościół Starokatolicki żyje w bardzo przyjaz
nych. braterskich stosunkach z Kościołem Prawosławnym Grecji, Jugo
sławii, ZSR R  Rumunii i in.

Jeśli chodzi o dialog starokatolicko-rzymskokatolicki to jest on już za
awansowany z Kościołem Starokatolickim Holandii, Szwajcarii, NRF 
i Austrii. Mówił o tym zresztą przebywający niedawno z oficjalną wizytą 
w  Polsce przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Biskupów Staro
katolickich —  Arcybiskup Utrechtu Marinus Kok. Podkreślał, że w Holan
dii w  ogóle współpraca z Kościołem Rzymskokatolickim na odcinku eku
menicznym układa się bardzo pomyślnie. Praktycznym objawem ekume
nicznego współżycia i współpracy na tamtejszym terenie jest m. in. to, 
że ze zwierzchnikiem Kościoła Rzymskokatolickiego w Holandii — kard. 
Ałfrinkiem — łączą ich przyjazne stosunki. Stwierdził jednak, że nie za
uważa się czegoś takiego w Polsce.

Jedność, do której poszczególne Kościoły dążą, może być różnie pojm o
wana. Starokatolicy nie zgadzają się na propozycje niektórych teologów 
prawosławnych stojących na stanowisku, że należy dążyć do takiej koegzy
stencji pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim i Prawosławnym, która 
umożliwiłaby na Zachodzie panowanie „monarchii’ papieża, zaś na Wscho
dzie — panowanie „demokratycznych” zasad soborów ekumenicznych (prof. 
Alivisatos). Inni też sądzą, że należy dążyć do tego, aby na podstawie 
eucharystycznej eklezjologii stworzyć przez ofiarę miłości comrounic . in 
sacris, bez uprzedniej unio fidei (prof. Afanasiew) sc').

Zdaniem Starokatolików istnieje tylko jedna możliwość osiągnięcia jed
ności w  przyszłości. Wiadomo, że Soborami ekumenicznymi w ścisłym 
znaczeniu były tylko Sobory pierwszego tysiąclecia; zwoływane zaś przez 
papieża Sobory — poczynając od rozdziału Kościoła w 1054 roku — były 
tylko Generalnymi Synodami Zachodu. Stąd też byłoby rzeczą słuszną, aby 
uchwały podjęte w kwestiach wiary na tych Zachodnich Synodach Gene
ralnych zostały — zgodnie ze starokościelnym prawem — przedstawione do 
decyzji Soborowi prawdziwie ekumenicznemu. Na Soborze takim musiałoby 
być reprezentowane całe chrześcijaństwo, zwłaszcza zaś Kościoły o katolic
kiej tradycji. W ten sposób papież podporządkowałby się decyzji Soboru 
ekumenicznego, co nie osłabiłoby jego autorytetu, ale — jak zauważył S. 
Bułgakow — zwróciłoby biblijno-starokościelną treść.

Chlubne świadectwo wystawił starokatolikom dr W. A. Visser't Hooft, 
który powiedział: „Starokatolicyzm zajmuje w  ekumenii całkiem swoistą

P o d a ję  za U rs K {łry ’m , D as V e rh a ltn is ..., I K Z  1970, z. 2, s. 196 n.
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pozycję. O starokatolikach można powiedzieć, że byli oni ekumenistami 
„avant la lettre”, tj. zanim była mowa o właściwym ruchu ekumenicznym. 
Wspomniany ruch rozpoczął się w  19U0 roku w Edynburgu i Cincmnati. 
Jednakże starokatolicy swe dzieło pionierskie rozpoczęli już kilka dziesię
cioleci wcześniej” 37).

Na uwagę zasługuje także wypowiedź dra H. P ufferfa  — przedstawi
ciela Światowej Rady Kościołów na Kongresie w Bonn w 1970 roku — 
który stwierdził: „Kościół Starokatolicki nigdy nie przerażał się swoją 
mniejszością, lecz stale aktywnie uczestniczył w dążeniach do jedności” 3S).

W dążeniu do jedności Wspólnota Starokatolicka trzyma się wiernie 
zasad pierwotnego Kościoła i z radością wita pozytywne tendencje wyła
niające się po II Soborze Watykańskim, a zapoczątkowane przez staroka
tolików przed 100 laty. To, co kiedyś przez rzymskokatolików było uwa
żane za stygmat starokatolicyzmu, dziś powoli wprowadza się w  życie 
w  Kościele Rzymskokatolickim.

Ks. Wiktor Wysoczański

C yt z a : W o lfg a n g  K ra h l, O ftum enischer K a th olizism u s..., s. 165. 
!S) A K ID  —  z w rześnia  1970 r.



Oskar Bartel

„Posłannictwo”
Nr 1 — 2/1973

Konfederacja Warszawska z 1573 r. 
na tle historii tolerancji religijnej 
na Zachodzie w X V I i X V II wieku

Sprawa tolerancji religijnej na Zachodzie jest najściślej związana z hi
storią chrześcijaństwa. W jej stosowaniu zachodzi co prawda różnica mię
dzy Chrystusem a chrześcijanami. Chrystus bowiem był tolerancyjny, ale 
radykalny w tym, czego wymagał od swoich uczniów i naśladowców. 
W swojej bezgranicznej miłości wierzył, że znajdzie uczniów, którzy pójdą 
za Nim, że zdobędzie wiernych ze wszech stron i różnych religii. O Jego- 
tolerancji świadczy zresztą Jego rozmowa z Samarytanką. Natomiast Żydzi 
za czasów Chrystusa nie byli tolerancyjni względem inaczej wierzących 
i tych swoich wyznawców, którzy łamali przepisy Zakonu.

Gdy nauka chrześcijańska zaczęła zdobywać sobie w imperium rzym
skim wyznawców, i dlatego stawała się niebezpieczną dla państwowej re
ligii pogańskiej, cesarze rzymscy rozpoczęli prześladować chrześcijan. 
W związku z tym Tertulian (ok. 160 — ok. 240 n.e.), filozof i pisarz, ośmie
lił się napisać do cesarza Septyma Sewera (193—211), który początkowo 
tolerował wyznawców nauki Chrystusowej, ale później ich prześladował: 
„Jest prawem podstawowym, jest naturalnym przywilejem człowieka, że 
czci Boga zgodnie z własnym przekonaniem”. Nic jednak nie wskórał ten 
obrońca chrześcijan. Prześladowanie trwało nadal, zwłaszcza za cesarza 
Dioklecjana (284— 305), ponieważ jako monoteiści nie uznawali kultu cesarza 
i bogów państwowych. Taka postawa uważana była za crimen laesae ma- 
jestatis, była więc świętokradztwem i bezbożnością. Cesarz Galerius, po
czątkowo wróg chrześcijan, później, gdy przekonał się, że walka z chrze
ścijanami jest bezskuteczna, wydał w 311 r. edykt, na mocy którego chrze
ścijaństwo stało się religio licita. Dopiero edykt mediolański z roku 313 
cesarza Konstantyna Wielkiego zezwolił poddanym państwa rzymskiego 
„wyznawać religię, która każdemu wydaje się za najlepszą” . Z  inicjatywy 
cesarza zaczęto budować świątynie chrześcijańskie, duchowieństwo zostało 
zwolnione od wszelkich publicznych ciężarów, poganom zaś zabroniono-
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składania ofiar swoim bogom. Swoją polityką kościelną utorował drogę 
chrześcijańskiemu Kościołowi państwowemu. Za panowania synów Kon
stantyna Wielkiego zaczęło się burzenie i niszczenie świątyń pogańskich 
oraz fanatyczne prześladowanie pogan. Edykt mediolański wyzyskał 
w swoisty sposób cesarz Teodozjusz Wielki (379—395). Nakazał on (380) 
swoim poddanym wyznawać jedynie wiarę „katolicką” , przekazaną Rzy
mianom przez Apostoła Piotra, wyznawanie zaś religii pogańskiej oraz 
wszelkie praktyki pogańskie zostały zabronione pod groźbą surowych kar 
(392). Później odstępstwo od prawowiernych zasad katolickich “ uważane 
było za przestępstwo państwowe, za co przewidziana była kara śmierci. 
Odtąd w walce z herezjami państwo wspierało Kościół, a Kościół — pań
stwo. Wyzyskał to współdziałanie Kościoła i państwa w zwalczaniu herezji 
m. in. Karol Wielki prowadząc wojnę z pogańskimi Sasami. Protestował 
przeciwko temu uczony na jego dworze, Alkuin, mówiąc- — „Wiara jest 
sprawą wolnej woli, a nie przymusu. Jak możesz ty zmusić człowieka, aby 
wierzył w to, w co on nie wierzy? Możesz go przymuszać do chrztu, lecz 
nie do wiary” . Sens i brzmienie edyktu cesarza Teodozjusza przyjęła 
później inkwizycja średniowieczna, starając się gorliwie wcielić w życie 
nakaz. Kto nie wyznaje wiary „katolickiej” , ten uważany jest za heretyka 
i karany.

O ile początkowo upominano „heretyka” , stosowano karę ekskomuniki,
0 tyle: później przestępca religijny był nawet palony na stosie, lecz po
nieważ Kościół brzydzi się przelewem krwi, wykonanie kary śmierci po
wierzano władzy świeckiej.

O ile Kościół starożytny miał wiele sekt, to po przezwyciężeniu aria- 
nizmu w Kościele zachodnim był spokój aż do XII w. W XIII wieku
1 później Kościół łaciński miał wiele do czynienia z poważnymi sektami 
jak: katarowie, paulicjanie, bogomilowie, waldensi i in. Inkwizycja zaczę
ła się srożyć. Sprawą herezji zajął się IV sobór lateraneński (1215) — za 
papieża Innocentego III —  i postanowił zwrócić się o pomoc w ich zwal
czaniu do władzy świeckiej (bracchium saeculare). Gorliwie przystąpił do 
zwalczania herezji cesarz Fryderyk II (1215—1250). Edyktem (1224) zobo
wiązał on swoich urzędników do walki z heretykami i stosowania do nich 
nawet kary śmierci. Edykt ten sankcjonowali papieże Grzegorz IX (1231) 
i Innocenty IV (1292). Aby poprzeć Kościół, naświetlił sprawę herezji wiel
ki teolog św. Tomasz z Akwinu. Rozróżnił on niewiarę, herezję i odstęp
stwo.

Kult niewiernych może być wg niego tolerowany, lecz heretyków na
leży karać surowiej niż tych, którzy są winni zbrodni obrazy majestatu, 
czy tych, którzy fałszują pieniądze, to jest karać śmiercią. Według św. To
masza w tej walce z kacerzami państwo winno wspierać Kościół, który 
gwarantuje ludzkości wieczystą szczęśliwość. Przyjęło się bowiem w śred
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niowieczu przekonanie, że Kościół stoi ponad państwem, a papieże są naj
wyższyzai sędziami nawet nad panującymi i to we wszystkich sprawach, 
a więc i czysto politycznych. Dopiero w wieku XV zakwestionowany zo
stał ‘ en nieograniczony zakres władzy papieskiej, uczynili to uczony Ger
son. Sorbona i Zgromadzenie w Bourges (1439 — galłikanizm).

Isnego zdania był Marsyliusz z Padwy, współautor słynnej pracy 
pt. „Defensor pacis” , rektor uniwersytetu paryskiego. Marsyliusz z Padwy 
(urn. ok. 342 r.) nauczał, że prawo boskie i religijne dopuszcza jedynego 
Sędziego — Chrystusa, a Pismo św. (synod w Tuluzie 1229 r. zabronił 
laikom jego posiadania) stanowi podstawę dla nauki, dyskusji i poprawy, 
a nie przymus i kara, co znaczy, że religijne przekonania nie mogą być 
wymuszone. „Słudzy Kościoła przeto nie mają żadnego prawa stosowania 
przymusu ani wobec wiernych, ani wobec heretyków czy pogan. Pasterze 
winni wg Marsyliusza poprzestać na nauczaniu i upominaniu, a w razie 
potrzeby zagrozić upartym grzesznikom karami wiecznymi” . Surowe kary 
były nadal stosowane wobec heretyków w wieku XIV, X V  i później, 
nadto inkwizycja zajmowała się sprawami jak czary, stosunek z diabłem, 
sodomia, bigamia itp. Zginęli na stosie „arcykacerze” jak Hus, Hieronim 
z Pragi, Savonarola i wielu, wielu innych.

Aby zrozumieć postawę ówczesnego Kościoła wobec heretyków, trzeba 
pamiętać, jakie to były czasy, jaki był poziom kultury przeciętnego 
człowieka średniowiecznego; chciano go ucywilizować, umoralnić i wycho
wać w zasadach nauki chrześcijańskiej, a ci, co się tego podjęli, rzadko 
dorośli do tego trudnego zadania. Coraz rodzące się „herezje” rozbijały 
jedność Kościoła łacińskiego, osłabiały organizację kościelną, unicestwiały 
jego wysiłki, uniemożliwiały mu spełnienie swego posłannictwa; stąd mu
simy — aczkolwiek nie możemy pochwalić tej zaciętości i bezwzględności 
w prześladowaniu heretyków — zrozumieć tę średniowieczną walkę K o
ścioła z herezją, która przyniosła wiele utrapień i pustoszyła Kościół 
chrześcijański pierwszych wieków i średniowiecza. Był to Kościół śred
niowieczny, katolicyzm średniowieczny, chrześcijaństwo średniowieczne.

Pewien bardzo skromny zwrot w  historii tolerancji nastąpił dopiero 
w w. XVI, w wieku humanizmu i reformacji, ale ani czasy humanizmu, 
ani reformacja nie przyniosły zwycięstwa tolerancji i wolności sumienia 
religijnego we współczesnym ich rozumieniu, bo „heretycy”, zarówno ka
to l ic c y  jak i protestanccy, byli ścigani i surowo karani; jednak wolność 
religijna stanęia na porządku dziennym i odtąd walka o nią nie ucichła.

M  Luter aż do r. 1524, tj. do wybuchu powstania chłopskiego w Niem
czech. zwalczał naukę radykalnych „heretyków” protestanckich jedynie na 
podstawie Pisma św., ale nie uznawał stosowania kar na nich. Nie widział 
w  anabaptystach i spirytualistach, zwłaszcza zaś w husytach „kacerzy” . 
W rozprawie p t „Sermon o św. Sakramencie” (1520) wyraził przekonanie, 
iż hiisytyz-r. to schizma, a nie herezja. W husytach widział braci, a w re
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formacji czeskiej dopatrzył się ważnego przygotowania dla swego dzieła 
reformacyjnego. Podobną postawę zajął później wobec Braci Czeskich. 
Lecz wojna chłopska (1524—1525) zachwiała jego postawę tolerancyjną. 
Potępił on chłopów i ich przywódcę T. Miintzera za gwałty i za ich rewo
lucyjne poglądy społeczno-polityczne i pisał: „...Wiewohl es crudele anzu- 
sehen, dass man sie (anabaptystów — O. B.) mit Schwert straft, so ist 
doch crudelius, dass sie das ministerium verbi damniren (...) und dazu 
regaa mundi zerstoren woJlen, tj. dążą do przewrotu społeczno-politycz
nego. Melanchton zarzucał chłopom „blużnierstwo i bunt” . Takież stano
wisko jak Luter i Melanchton zajęli w sprawie tolerancji i pozostali 
działacze luterskiej Reformacji. Tak więc reformacja wittenberska nawró
ciła w zwalczaniu herezji do praktyk średniowiecznego Kościoła kato
lickiego.'

Podobnie postępowano z „heretykami” w Szwajcarii, gdzie prze
słankami duchowymi reformacji były także renesans i humanizm. Pier
wszym ogniwem nowowierstwa stał się Zurych, gdzie działał od 1518 r. 
Ulrych Zwingli. Po Zurychu przyjęła się jego reformacja w Bernie (1528), 
Bazylei (1529), St. Gallen i w innych miastach szwajcarskich. Katolickimi 
zostały wiejskie kantony Schwyz, Uri, Unterwalden i miasta Lucerna, Zug 
i Fryburg. Między wyznawcami reformacyjnymi i katolickimi doszło 
w  Szwajcarii do wojen religijnych, mających często charakter polityczny 
(1520, 1531, 1656 i 1712). Za reformatorem Zwinglim, który poległ w bitwie 
pod Kappel w 15Sil r., poszli inni działacze reformacji: H. Bullinger, 
U. Farel, J. Kalwin i inni, lecz i obóz katolicki coraz mocniej prze
ciwstawiał się obozowi reformacyjnemu. Z pomocą katolicyzmowi szwaj
carskiemu przyszedł Rzym, który wyznaczył Karola Boromeusza na pro- 
lektora Kościoła katolickiego w  Szwajcarii. W Mediolanie zostało założone 
Collegium Helveticum, kształcące duchownych dla katolicyzmu szwajcar
skiego, od roku zaś 1579 przebywał w Szwajcarii nuncjusz, a jezuici swo
bodnie zakładali swoje kolegia. Reformacja w  Szwajcarii miała także swo
je odłamy radykalne, jak anabaptyzm, antytrynitaryzm, z którymi toczyła 
walkę stosując do „heretyków” średniowieczne kary, a więc tolerancji 
wtedy nie było. Mimo to reformacja szerzyła się, dla jej wzmocnienia 
między zwinglianami a kalwinistami powstał Consensus Tigurinus (zu- 
ryski) w  1549 r., podpisany przez BuIIingera i Kalwina. Reformator ge
newski stał się po śmierci Lutra obrońcą protestantyzmu i opiekunem 
prześladowanych w krajach europejskich nowowierców, Genewa zaś — 
ogniskiem i ostoją Reformacji.

Sprawa tolerancji religijnej nabrała rozgłosu po spaleniu Serveta (155=3) 
i odtąd nie ucichła.

W obronie wolności religijnej wystąpił w  1554 r. wybitny humanista 
Francuz Sebastian Castellion (1515—1563; jego nazwisko brzmi Chatilion,
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względnie Chateillon), profesor języka greckiego w Bazylei i tłumacz Pisma 
świętego na język łaciński i francuski. Od dłuższego czasu trwał spór 
między nim a Kalwinem o predestynację, wolną wolę, tolerancję reli
gijną i inne sprawy.

Kiedy Servet został spalony (27.X.I558), Castellion wystąpił z niewielką 
rozprawą pt. „De Haereiicis an sint persequendi?” (1554). Autor ukrył 
się pod pseudonimem Martinusa Belliusa. Już wcześniej, bo w r. 1551 
w  przedmowie do przekładu Biblii dedykowanej królowi angielskiemu 
Edwardowi VI, wypowiedział się w  sprawie tolerancji religijnej.

Prześladowanie innowierców płynie ze źle pojętej gorliwości dla Chrys
tusa, która jest źródłem błędnej interpretacji Jego nauk i przykładów. 
„Chcemy stać się okrutnikami i zbrodniarzami przez gorliwość dla Chrys
tusa, który po to, aby nie lała się krew ludzka, przelał własną. Z gorli
wości dla Chrystusa chcemy wyrwać kąkol, który Chrystus rozkazał po
zostawić aż do żniw, obawiając się, aby nie wyrwać z nim pszenicy. 
Z gorliwości dla Chrystusa prześladujemy bliźnich, podczas gdy On nam 
nakazał, by jeśli ktoś uderzy nas w prawy policzek, nadstawić mu lewy. 
Z  gorliwości dla Chrystusa chcemy wyrządzić zło bliźnim, Chrystus zaś 
nakazał odpłacać dobrym za złe” . Wg autora zarozumiałość nasza budzi 
w  nas ochotę stosowania przed czasem kar, które Bóg zachował dla siebie 
na koniec świata: „Czekajmy na wyrok sprawiedliwego Sędziego, 
a troszczmy się nie o to, aby potępiać innych, lecz by nie uczynić czegoś, 
za co sami moglibyśmy się obawiać potępienia. Bądźmy posłuszni spra
wiedliwemu Sędziemu i pozostawmy kąkol aż do żniwa (...) Nie nadszedł 
bowiem jeszcze koniec świata, my zaś nie jesteśmy aniołami, którym po
wierzone zostało to zadanie” . Wszyscy potępiamy, pisze autor dalej, za
bójstwa, kradzieże, cudzołóstwo itp., ale jeśli chodzi o błąd religijny, zda
nia są rozbieżne; to zależy od interpretacji Pisma św., a „przecież nie
które w nim zawarte rzeczy zostały nam podane niejasno, niekiedy za
gadkowo”.

W tych rozważaniach panuje duch Erazma z Rotterdamu. Ten wielki 
humanista przez całe swoje życie głosił i domagał się tolerancji religij
nej. Aby uniknąć wojen religijnych, żądał on od Kościoła katolickiego 
cierpliwości względem heretyków, od reformatorów zaś — odczekania 
wyroku instancji kościelnych w spornych sprawach religijno-dogmatycz- 
nych, narazie zaś zredukowania wiary do prostych nauk i przykazań mo
ralnych wczesnego chrześcijaństwa. Toteż Erazm uważany jest za ojca 
nowoczesnej tolerancji religijnej. Luter znów przez długi czas głosił, że 
kacerzy należy pokonać pismami, a nie ogniem, spirytualista i mistyk Se
bastian Franek uważał, że ci, którzy nienawidzą i prześladują inaczej wie
rzących, są zawsze w  błędzie, a słuszność jest po stronie prześladowanych.

Przedmowa do Biblii łacińskiej Castelliona była nie tylko na owe
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czasy, ale wydaje się być i dziś prawdziwym manifestem tolerancyjnym 
w  sprawach wiary. W przedmowie zaś do „De Haeretiois...” , skierowanej 
do Krzysztofa ks. Wirtenbergii, podaje Castellion całe teksty dotyczące 
tolerancji wobec „heretyków” . Podkreśla on myśl, że „prawdziwy chry- 
stianizm polega raczej na czystości życia moralnego niż na ścisłym trzy
maniu się doktryn”. To ortodoksi podjudzają jednych chrześcijan przeciwko 
drugim, a zajęci dysputami i wzajemnymi prześladowaniami zapominają 
żyć po chrześcijańsku. „...Chrystus, Pan tego świata, (...) zapowiedział lu
dziom swe powtórne przyjście (...), rozkazał (...) aby żyli ze sobą po chrze
ścijańsku.

W przedmowie do Biblii, skierowanej do Wilhelma ks. Hesji wskazuje 
Castellion granice tolerancji religijnej i określa obowiązki władzy chrze
ścijańskiej; karę śmierci przewiduje za bunt i wykroczenia objęte prawem 
karnym, natomiast bezwzględnie potępia ją w wypadku błędu religijnego, 
bo to jest sprzeczne z duchem wczesnego Kościoła chrześcijańskiego. Nie 
wyklucza autor wygnania, kiedy poddany uparcie zaprzecza prawdom re
ligii chrześcijańskiej. Autor przewiduje klątwę na bluźniercę, ale z to
lerancji wyklucza ateistów i skrajnych racjonalistów.

Castellion był na owe czasy mężem bardzo wykształconym. Znał pisma 
Ojców Kościoła, Erazma z Rotterdamu, Lutra i Brenza („An magistratus 
possit occidere anabaptistas”, 1528), Sebastiana Francka (Chronica... 1331), 
czerpał z dzieł autorów protestanckich, jak K. Hedio, J. Agricola, Kon
rad Pellican, Urban Rhegius i inni. Nie bez dozy złośliwości przytacza 
przeciwko Kalwinowi jego własne świadectwo z przedmowy do Dziejów 
Apostolskich i z pierwszego wydania „Christianae Religionis Institutio” . 
Spór o tolerancję trwał nadal. Jan Kalwin w obronie swojej ogłosił po 
straceniu Serveta dzieło pt. „Defensio ortodoxae fidei” (1554), a gdy uka
zała się rozprawa „De Haereticis...”  Castelliona, T. Beza stanął w  obronie 
swego mistrza Jana Kalwina i ogłosił dzieło „De haereticis a civili Ma
gistratu puniendis”  (wrzesień 1554). W nim dowodzi Beza, podobnie jak 
Kalwin, „że urząd jest świeckim ramieniem Kościoła i że władzy urzędu 
przysługuje wyłączne prawo do 'karania heretyków” , oraz że nie ma zbyt 
surowej kary na opętanego i szkodliwego heretyka. Na „Defensio...” Kal
wina Castellion przygotował odpowiedź „Contra libellum Calvini” , lecz nie 
została ona ogłoszona za życia autora, dopiero wydano ją w Holandii 
w 1612 r. Stanowi ona jakby uzupełnienie „De haereticis...” . W „Contra 
libellum Calvini” Castellion przeciwstawia się dogmatowi kalwińskiemu 
i pisze: „...zabijasz go (heretyka — O. B.) za prawdę, gdyż prawda polega 
na mówieniu tego, co się myśli, choćby się nawet myślało błędnie”. Ca
stellion jeszcze raz odpowiedział Kalwinowi w  rozprawie „De haereticis 
a civili magistratu non puniendis” , ale pozostała w rękopisie; stanowi 
koniec sporu, jaki wybuchł po śmierci Serveta, ale znalazł on swój epilog 
w Gryzonii (Graubiinden — kanton Szwajcarii) w  latach 1570—71.
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Po przeniknięciu reformacji zwingliańskiej do Gryzonii na sejmie 
w Hanz (1526). stanął układ: gminy katolickie i zwingliańskie zobowią
zały się do spokojnego współżycia. Było to pierwsze pokojowe porozu
mienie między katolikami i ewangelikami, ale trwało ono jednak tylko 
do roku 1570. Oto w  protestanckim mieście Coire (Chur) władze miejskie 
wydały wyrok wygnania (maj 1570) na księgarza Jerzego Frełla, że sprze
dawał książki anabaptystyczne i schwenckfeldiańskie oraz nie chrzcił 
swoich dzieci. Na tym tle powstał spór między dwoma kaznodziejami 
ewangelickimi: Tobiaszem Egli, uczniem Bullingera, i Janem Gantnerem, 
byłym słuchaczem uniwersytetu bazylejskiego. Gantner, przesiąknięty du
chem Castelliona, bronił księgarza, gdyż rada miejska wg mego nie miała 
prawa karać „heretyka” . Egli był innego zdania. Sprawa ta była przed
miotem obrad synodu w czerwcu 1571 r. Prawie wszyscy duchowni z w y
jątkiem trzech opowiedzieli się za prawem miecza przeciw dysydentom, 
Gantnera stanowisko potępiono; wykluczono go na przeciąg jednego roku 
z uczestnictwa w  synodzie oraz pozbawiono urzędu duszpasterskiego. Tym 
samym akceptowano zarządzenie władz miejskich z 27.VI.1570 r. na mocy 
którego mieszkańcy trzech związków (lig) i wójtostw Graubunden mieli 
dokonać wyboru między religią reformowaną a religią katolicką, natomiast 
arianie i anabaptyści zostali skazani na wygnanie.

Sprawa Serveta miała jeszcze inne następstwa. Była silnym wstrząsem 
i ostrzeżeniem dla wielu egzulantów włoskich, wyznawców względnie 
sympatyków antytrynitaryzmu. Egzulanci różnie reagowali. Mateo Gribaldi, 
profesor uniwersytetu padewskiego, i Leliusz Socyn oburzali się. Camillo 
Renato napisał poemat potępiający Kalwina. W roku zaś 1554 ukazał się 
pamflet pt. „Apologia pro M. Serveto” . Alfons Lyncurius z Tarragony, nie
znany autor (L. Sozzini?, C. S. Curione?), stanął w obronie tolerancji 
religijnej na podstawie Pisma św. (I Kor. 2,15). Toż zagadnienie poruszyli 
w swoich dziełach jeszcze inni włoscy antytrynitarze i libertyni: Bernar- 
dino Ochino — „Dialogi X X X ” (1563), Jac. Aconcio — „Stratagemata (chy
tre działanie) satanae”  (1565) i Mino Celsi — „In haereticis coercendis 
ąuatenus progredi liceat” (1577). Ale i niektórzy członkowie społeczności 
ew.-reformowanej ulegali propagandzie tolerancji religijnej włoskich egzu
lantów. Mikołaj Zurkinden, kanclerz berneński, kiedy dowiedział się o spa
leniu Serveta, napisał do J. Kalwina (10.11.1554), z którym się przyjaźnił, 
że nie pochwala tego czynu. Oczywiście, że wszyscy ukrywający się 
w Szwajcarii anabaptyści i spirytualiści stanowczo potępili reformatora ge
newskiego. Kalwin, broniąc swego stanowiska w sprawie Serveta w yw o
dził, „że urząd jest świeckim ramieniem Kościoła i że władzy urzędu 
przysługuje wyłącznie prawo do karania heretyków”  i nie ma zbyt suro
wej kary na opętanego, upartego i szkodliwego heretyka. Sprawa spalenia 
Serreta niepokoiła także sumienia wyznawców nauki Jana Kalwina. Z ini
cjatywy Emila Doumergue’a, profesora historii Kościoła, autora wieloto
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mowej pracy o Kalwinie —  reprezentanci reformowanego Kościoła we 
Francji i w Genewie wznieśli 27.X.1903 r. pomnik ekspijacyjny Servetowi 
w tymże miejscu, gdzie został spalony. Nie pochwala tragicznej śmierci 
Serveta współczesny historyk Kościoła Jean Cadier (Calvin, Zollikon 1559, 
s. 166, 182— 184).

Umarł Castellion 29.XII.1563 r. Wśród jego słuchaczy uniwersyteckich 
spotykamy także Polaków, przedstawicieli znanych rodów różnowierczych, 
jak Jan Kiszka, kasztelan wileński, Jan Ostroróg, Jerzy Niemsta, starosta 
warszawski, który próbował zbudować w  Warszawie kościół ewangelicki. 
•Gdy jesienią 1563 roku Castellion został postawiony w stan oskarżenia za 
przekład „Dialogów” Ochina, Polacy ponownie zaproponowali mu (pier
wsza propozycja była w  roku 1561) wyjazd do Polski, lecz i ten pomysł 
upadł na skutek śmierci Castelliona. Aby uczcić pamięć znakomitego hu
manisty, Starzechowski, Ostroróg i Niemsta ufundowali w krużganku ka
tedry bazylejskiej tablicę pamiątkową.

Wielki humanista wywarł duży wpływ na twórców i wyznawców 
antytrynitaryzmu w Polsce i na Litwie, na Szymona Budnego, Fausta 
Socyna i innych.

A  jak wyglądała sprawa tolerancji religijnej w innych krajach euro
pejskich w tym czasie?

W Niemczech z inicjatywy humanistów i niektórych teologów były po
dejmowane wysiłki pojednania religijnego. Odbywały się dysputy reli
gijne między reprezentantami luteranizmu i katolicyzmu w Wormacji 
i Ratyzbonie (1540— 1541). Dały się słyszeć głosy za tolerancją religijną. 
Po interim augsburskim (1548) ostatnią próbą uratowania jedności reli
gijnej w Niemczech było podpisanie pokoju augsburskiego, który miał 
uregulować pokojowe współistnienie dwóch wyznań: katolickiego i lute- 
rańskiego według zasady: cuius regio, eius religio (1555). Wyłączał ten 
akt wszystkich innych wyznawców: anabaptystów, spirytualistów, szwenk- 
feldian, nawet kalwinistów oraz zwinglian. Tak więc wolność religijną 
zyskali jedynie panujący, poddanym zaś przysługiwało jedynie prawo w y
boru jednej z dwóch uznanych przez akt 1555 r. religii. Jeśli nie wybiorą 
religii swego panującego, muszą emigrować do innego państwa, gdzie ich 
religia jest panująca, „nie ponosząc szkody na honorze, prawach i majątku” . 
Pokój augsburski przyznał więc wolność religijną jedynie panującym.

Nowy cesarz Ferdynand (1557—1564) pracował nad pojednaniem obozu 
katolickiego i luterańskiego, ale bez skutku. Jego następca, Maksymilian II 
(1564— 1576) pozornie tylko był wierny katolicyzmowi, w  rzeczy samej był 
przychylny raczej luteranizmowi, ale starał się być tolerancyjnym. Nie 
pragnął „panowania nad sumieniami” , nie znosił ucisku religijnego, a czuł 
wstręt do walk wyznaniowych. Kiedy dowiedział się o rzezi hugonotów 
w  nocy św. Bartłomieja we Francji (157'2), potępił ją, ponieważ: „Res pie-
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tatis gladio non volunt diiudicari, neąue tractari” . W 1568 r. darował we 
własnych posiadłościach Dolnej, a potem i Górnej Austrii, wolność reli
gijną luteranom, ale tylko możnym panom, rycerzom i poddanym w zam
kach, miasteczkach i modlącym się w kościołach podległym ich jurysdykcji. 
W niedługim czasie luteranizm był po trosze tolerowany wszędzie w jego 
pańsrnrig Był to pierwszy na ziemiach niemieckich dekret o tolerancji 
„świeckiej”  nadany przez monarchę. Papież Pius V w obawie, aby dekret 
z 1568 r. nie wywołał podobnych dekretów we Francji i Flandrii, gdzie 
także domagano się tolerancji, wysłał w tej sprawie znanego z historii 
kontrreformacji w Polsce zdolnego legata Commendone w celu odwołania 
decyzji cesarskiej, jednak bezskutecznie.

Przenikająca do Francji reformacja rozwijała się początkowo w duchu 
laterańskim Znalazła ona zwolenników wśród chrześcijańskich humani
stów (Bude, Lefevres, d’Etaples). O dalszym jej szerzeniu się zadecydowali 
W. Farel, zwłaszcza J. Kalwin, który nadał całemu ruchowi reforma- 
cyjnemu we Francji za panowania króla Henryka II (1547—1559) oblicze 
ew.-reformowane.

Rozwijające się nowowierstwo ostro zwalczali królowie, kler katolicki, 
parlamenty (we Francji — sądy) i Sorbona. „Heretycy” byli nieludzko 
prześladowani, szczególnie pod koniec rządów Franciszka I (1520— 1547). 
Tak np. w Prowansji zniszczono około 20 wiosek „heretyckich” , tysiąc, 
a może i więcej ludzi zginęło. Wywołało to wielkie oburzenie we Francji 
i w Europie. Za Henryka II (1547— 1559) sytuacja nowowierców nie po
prawiła się. Będąc pod silnymi wpływami Rzymu, król chciał wprowadzić 
specjalną inkwizycję w swoim kraju. Napotkawszy jednak na sprzeciw, 
powierzył władzę inkwizytorską trzem kardynałom, a edyktem z r. 1557 
nakazał stosowanie śmierci na tych, którym dowiedziono herezji. Wobec 
wielu świadków Henryk II złożył niecną przysięgę: „Przysięgam, że skoro 
tylko uda mi się uporządkować sprawy polityki zewnętrznej (wojna z H i
szpanią — O. B.), postaram się, by (...) potoczyły się głowy (...) kanalii 
luterskiej” . Groźna postawa króla, części kleru rzymskokatolickiego i par
lamentu wobec „nowowierców” spotkała się jednak ze sprzeciwem ze 
s : r o n y  niektórych racłców królewskich, jak np. kalwinisty Anne du Bourg, 
syna kanclerza Francji za Franciszka I, i innych.

W 1559 r. Anne du Bourg został spalony. Eksterminacyjna polityka kró
la wobec nowowierców wywołała oburzenie także wśród humanistów fran
cuskich, a szlachta francuska wraz liczniej przystępować zaczęła do two
rzącego się Kościoła ew.-reformowanego. Jeden z humanistów francuskich 
W. Postel (ok. 1510—1581) przypomniał poglądy Mikołaja Kuzańczyka 
<1401—1464), które ten wypowiedział w dziele „De pace fidei” (1453) i in
nych pracach. Pod wrażeniem upadku Konstantynopola (1453) pragnął 
Kuzańczyk jedności, pojednania, ugody wszystkich chrześcijan na pod
staw ę wyrównania przeciwieństw doktrynalnych. Postel zaś sądził, że
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w oparciu o jednolitość doktryny, zawierającej jedynie „prawdy koniecz
ne” (Erazm z Rotterdamu) chrystianizm stanie się tolerancyjny i dostępny 
dla różnych umysłów; aby to jednak nastąpiło, autor zaleca wszystkim 
wyrozumiałość, tolerancję i miłosierdzie: „przebaczmy naszym braciom, 
których dotąd nazywaliśmy heretykami (...) Połóżmy kres (...) 'klątwom
i tym gromom, dopóki nie przyjdzie Ten, który jednakową troską otacza 
wszystkich (...) On (...) objawi zamysły serc; a wtedy każdy znajdzie po
chwałę u Pana (I Kor. 4,5) (...) niezależnie od tego, czy jest katolikiem, 
heretykiem, żydem, poganinem czy izmaelitą” . Był więc Postel przeko
nanym irenistą i prekursorem tolerancji — jeszcze przed tzw. politykami, 
tj. tymi, co domagali się dla dobra narodu i państwa pokoju religijnego.

Krótkie panowanie króla Franciszka II (1559— 156'2) zaczęło się od prze
śladowania hugonotów, ale protestantyzm francuski stanowił już po
ważną siłę nie tylko jako zorganizowany Kościół, lecz także jako stron
nictwo polityczne. Przewodzili mu książęta krwi: Bourbunowie (Antoni, 
król Nawarry i książę Kondeusz) Chatillonowie (Coligny) i inni wpływowi 
panowie. Rozpoczęli oni walkę o władzę z Gwizjuszami, którzy wznowili 
prześladowanie hugonotów. Po „Sprzysiężeniu w Amboise” (marzec 1560) 
hugonotów — było ono reakcją na fanatyzm religijny Gwizjuszów — kró
lowa matka Katarzyna Medyceuszka, regentka za panowania młodocia
nego Franciszka II, spowodowała wydanie edyktu łaski (nie tolerancji) 
dla reformowanych (2.III.I560), ale predykanci i spiskowcy będą odpo
wiadać przed sądami królewskimi. Za młodocianego króla Karola IX 
(1560— 1574) Katarzyna Medyceuszka była nadal regentką. Przy jej boku 
stanął jako kanclerz świetny prawnik i humanista — tolerant Michał 
de L ’Hospital. Podczas obrad Stanów Generalnych w Orleans (1560—1561) 
L ’Hospital przemówił do zgromadzonych w duchu chrześcijańskiego hu
manizmu, nawołując do zgody i powrotu do jedności religijnej „ła
godność przyniesie większy pożytek niż surowość (w sprawach religij
nych — O. B.). Odrzućmy te nazwy diabelskie jak partie polityczne, frak
cje, bunty i powstania, luteranie, hugonoci i papiści, i nazywajmy się 
jak pierwej chrześcijanami” .

Stany Generalne, nie bacząc na szlachetne i ugodowe przemówienie 
kanclerza L ’Hospitala, utrzymały w mocy poprzednie surowe edykty prze
ciw szerzycielom 'kalwinizmu, tylko spokojnych poddanych króla należy 
traktować łagodniej. Nazajutrz, po zamknięciu obrad Stanów Generalnych, 
na. zgromadzeniu kleru katolickiego (I.II.1561) zabrał głos Jakub Bienassiś; 
wikariusz generalny z Tours. W swoim ugodowym przemówieniu dowo
dził, że „(...) stosowanie siły i nakazu w  sprawach sumienia i religii na 
nic się nie przyda (...) Przez to, że się ich (reformowanych) pozbawia 
praktyk ich własnej religii (...) popychamy (ich — O. B.) do ateizmu...”

Odtąd coraz częściej mówiło się we Francji o wolności sumienia, coraz 
głośniej protestowało się przeciw jego pogwałceniu, a nieznany autor
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głośnej pracy p t  ..Exhortation aux Princes et Seigneurs du Conseil prive 
q-j  Roy..." domagał się tolerancji dla obrzędu reformowanego. W związku 
z tym stoi także kolokwium w Poissy (1561) między przedstawicielami 
zwaśnionych obozów, katolickiego i hugonotów. Między innymi w rozmowie 
wzięli udział Teodor Beza, 10 ministrów i około 20 przedstawicieli róż
nych kościołów: notabene był obecny i Krzysztof Trecy, proboszcz zboru 
e w -rei. w  Krakowie — wybitny polski działacz reformacyjny i ekumenik. 
Otworzył obrady Kolokwium kanclerz L ’Hospital. W przemówieniu nawo
ływał duchownych, aby „wypowiedzi ich cechowała pokora” i najściślej 
•~ry—ai-; się Pisma św. W imieniu reformowanych wystąpił T. Beza. Kiedy 
Beza omawiając wyznanie wiaty Kościoła kalwińskiego oświadczył m. in., 
że _CSało Jezusa Chrystusa jest tak daleko od chleba i wina, jak daleko 
jest strop niebieski od ziemi” , na sali zawrzało, a kardynał Tournon za
protestował. Z inicjatywy regentki odbyła się jeszcze jedna prywatna 
dysputa o Eucharystii między teologami katolickimi i reformowanymi. 
W imieniu tych ostatnich zabierali głos Beza i Piotr Martyr, w imieniu 
zaś katolików Klaudiusz d’Espence i jezuita O. Lainez. Lainez ostro natarł 
na przeciwników (,,lupi, volpi, serpenti, assasini), potępił politykę dysput 
religijnych i wezwał władze świeckie, aby nie wtrącały się do spraw re
ligijnych, wreszcie zbijał naukę Jana Kalwina o Eucharystii. Na naleganie 
regentki odbyła się jeszcze jedna dysputa w  St.-Germain 29.IX.—9.X.1561, 
w której wzięło udział po pięciu teologów z każdej strony. W czasie tej 
ostatniej dysputy, która też nie doprowadziła do pojednania, zawitał do 
St.-Germain znany humanista i prawnik Fr. Baudouin, „głośny apostata” , 
najpierw katolik, potem kalwini sta i znów katolik. Przywiózł ze sobą 
książeczkę belgijskiego humanisty Jerzego Cassandra pt. „De officio pii 
ac publicae tranquillitatis viri in hoc religionis dissidio” . Pragnął on przed
łożyć swój plan pojednania zwaśnionych obozów religijnych na podstawie 
pracy Cassandra, ale nie uzyskał zaproszenia na Dysputę. Kalwin, gdy 
dowiedział się o przybyciu do St.-Germain Baudouina, napisał namiętny 
pamflet, w którym m. in. zarzucał Cassandrowi, że pragnie odbudować 
jedność religijną na drodze układów i kompromisów. Próby pojednania 
nie powiodły się.

Wtedy regentka Katarzyna Medyceuszka zabrała się do wprowadzenia 
w życie edyktu z Amtooise, ale spotkała się znów z ostrą opozycją ze 
rrrony parlamentu. Na początku marca 1562 r. doszło do krwawej ma
sakry hugonotów zebranych na nabożeństwo w Vassy. Zginęło Około 60 
mężczyzn i kobiet, zraniono ok. 100. To tragiczne wydarzenie wywołało 
pierwsza wojnę domową we Francji między obozem katolickim a hugo- 
-nvc-'-*- Zakończył ją edykt w  Amboise, 19.III.15S3 r. Na mocy tego edyk- 
ta z pełnej wolności kultu mogli korzystać: szlachta, która posiadała 

wymierzania w swych posiadłościach sprawiedliwość w  spra
wach cywilnych i karnych, oraz jej rodzina i poddani. Ponadto edykt
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zezwalał także wielu miastom, będącym w posiadaniu hugonotów na od
prawianie nabożeństw. Jednak świątynie reformowane mogą być budo
wane tylko na przedmieściach miast.

Prowadzący te układy pokojowe Kondeusz pamiętał tylko o szlachcie, 
co mu później gorzko wyrzucał Kalwin. Francuz Castellion z bólem obser
wując z Bazylei wojnę domową, która pustoszyła Francję, jeszcze raz 
zabrał głos w obronie pogwałconego sumienia w swojej ojczyźnie. Wydał 
on pracę pt. „Conseil a la France desolee...”  W niej pisał, że główną 
przyczyną buntu i wojny we Francji jest pogwałcenie sumienia poddanych, 
a to przynosi gorzkie owoce. Należy więc unikać wszelkiej przemocy 
w obecnym konflikcie. Istnieje jedyne wyjście: obie religie mają być 
dozwolone we Francji, „niech każdy swobodnie wyznaje, którą chce” . Tym 
postulatom Castelliona czynił zadość częściowo edykt Amboizyjski. Przez 
lata 1564— 1566 Francja cieszyła się względnym pokojem, łecz w 1567 r. 
wybuchła druga, pod koniec zaś 1568 roku trzecia wojna religijna, kiedy 
w r. 1568 edyktem zabroniono odprawiania wszelkich nabożeństw refor
mowanych i nakazano wszystkim proboszczom reformowanym — pod 
groźbą kary śmierci — opuścić kraj. Walka między obozem katolickim i hu- 
gonockim trwała nadal we Francji. Wtedy Katarzyna Medyceuszka, aby 
uśmierzyć zwaśnione obozy, zgodziła się na zawarcie przychylnego dla 
protestantów pokoju w St.-Germain w 1570 r. Był on w pewnym stopniu 
dziełem „polityków” , którzy domagali się, mając na względzie dobro pań
stwa, wolności religijnej. Edykt pozwalał hugonotom na kult publiczny na 
ziemiach magnatów i w dwóch miastach każdego gubernatorstwa; pro
testanci otrzymali nadto dostęp do uniwersytetów, szkół i szpitali. Ogło
szona została ogólna amnestia. Jako gwarancję swego bezpieczeństwa hu- 
gonoci otrzymali na przeciąg dwu lat cztery miejsca warowne: La Rochelle, 
Montauban, Cognac i la Charite. Kiedy jednak Katarzyna Medyceuszka 
dowiedziała się, że Coligny, wybitny przywódca hugonotów, zdobył króla 
Karola IX  dla swego planu: przyjść ze zbrojną pomocą protestantom Bel
gii, należącej do Hiszpanii, postanowiła zniszczyć ruch reformacyjny we 
Francji. I oto 24 sierpnia 1572 r., w noc św. Bartłomieja wymordowano 
tylko w Paryżu ponad 4 tysiące hugonotów; rzeź „heretyków” francuskich 
objęła także prowincję.

Papież Grzegorz XIII, gdy dowiedział się o tej rzezi hugonotów, naka
zał duchowieństwu odśpiewać w kościołach Te Deum, wybić pamiątkową 
monetę oraz zarządził zabawy. Taki był na razie przebieg walki hugo
notów we Francji o wolność wyznania.

Po tym pogromie hugonotów walka między tymi dwoma zwaśnionymi 
obozami wyznaniowymi nie ustała, aż wreszcie król Henryk IV, aby za
prowadzić pokój religijny w  swoim państwie, wydał w 1598 r. znany edykt 
nantejski. Przyznawał on hugonotom równouprawnienie obywatelskie, wol
ność sumienia, nabożeństw, budowy kościołów oraz nawet pewne wsparcie
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finansowe dla Kościoła reformowanego. Tak więc Francja wyrzekła się 
jedności wyznaniowej w  państwie. Jednak za Ludwika XIII (1610— 1643)
1 tządów kardynała Richelieu walka religijna toczyła się nadal. Na mo
cy ećyktu łaski w Nimes (1629) edykt nantejski został co prawda potwier
d z o n y . lecz z pewnymi ograniczeniami. Gdy na tronie francuskim zasiadł 
-arcychrześcijanski” król Ludwik XIV, edykt nantejski został ponownie 
rozsierdzony w  roku 1652, ale w roku 1685, na żądanie silnego obozu ka
tolickiego, zniesiony, a od roku 1705 hugonoci musieli opuszczać swoją 
ojczyznę i emigrować. Dopiero „Deklaracja praw człowieka i obywatela” 
(1789) przyznała wszystkim Francuzom a więc już wtedy bardzo uszczu
plonej liczbie hugonotów, równouprawnienie obywatelskie i wolność w y
znaniowa.

W Austrii stany ewangelickie Górnej i Dolnej Austrii — za rekompensatę
2 500 000 florenów na rzecz cesarza Maksymiliana II — uzyskały w 1568 r., 
ograniczoną tolerancję religijną, zabezpieczoną później tzw. aktem ase
kuracyjnym w roku 1571. Z tej tolerancji mogli korzystać jedynie pano
wie, rycerze oraz poddani w zamkach, miasteczkach, podległych ich jurys
dykcji, natomiast nie mogli korzystać ewangelicy miast i większych gro
dów. W celu realizacji tej cesarskiej koncesji i zorganizowania społeczności 
luterańskiej powołany został do Austrii Dawid Chytraeus, melanchtonianin, 
profesor uniwersytetu w Rostocku.

W Austrii wewnętrznej (Styria, Karyntia, Kraina) luteranie zdobyli 
tolerancję religijną w latach 1572— 1578. Korzystała z niej również lute- 
rańska szlachta w Tyrolu. Lecz od roku 1578 zaczęła działać na ziemiach 
anstriackich kontrreformacja. Rekatolicyzację prowadzili książęta, biskupi, 
zwłaszcza zaś jezuici, którzy usadowili się w Wiedniu w 1551 r., 
w Innsbrucku w  1561 r., w Grazu w 1570 r. Na początku wie
ku XVII, ponieważ kontrreformacja spotęgowała się, stany ewange
lickie w Dolnej i Górnej Austrii wymogły na cesarzu Rudolfie tolerancję, 
zagwarantowaną tzw. Listem Majestatycznym, 9.VII.1609 r. Z niego mogli 
korzystać również -czescy ewangeliccy panowie, rycerze oraz miasta, ale 
tylko ci. którzy stanęli na gruncie „Konfesji Czeskiej” z roku 1575, wzoro
wanej notabene na Zgodzie Sandomierskiej 1570 r. Udział protestantów 
i utrakwistów w  pow-staniu czeskim, które zapoczątkowało wojnę trzy
dziestoletnią. oraz przegrana bitwa pod Białą Górą (1820) spowodowała 
pogrom protestantyzmu w  Czechach i na Morawach. Dopiero pokój west- 
fa ^ s : (1648} zagwarantował ponownie luterańskiej szlachcie Dolnej Austrii 
*s2£T2=s;ę ograniczoną, zabronił bowiem praktyk religijnych. Na Węgrzech 
pot2 j=22~ie trzymał się kalwinizm, wielu Węgrów oraz Austriaków ewan- 
gsSkćw wywęarowało m. in. do Siedmiogrodu, w którym panowała tole
rancja religijna Dopiero patent tolerancyjny Józefa II z roku 1781 zagwa- 
rsntsmał nie-katolikom (luteranom, reformowanym i dyzuriitom greckim)
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prywatne nabożeństwa, budowę domów modlitwy i szkół, — lecz prawa K o
ścioła katolickiego zostały w całości zachowane.

W małym księstwie Siedmiogrodzkim sejmy w Turda (1557, 1564 i 1568) 
ogłosiły wolność wyznaniową. Korzystali z niej luteranie, reformowani, 
katolicy i antytrynitarze, od roku zaś 157'1 byli tolerowani i ortodoksi. 
Kiedy w  1598 roku Siedmiogród dostał się pod panowanie Habsburgów, 
zaczęła się i tu rekatolicyzacja,. lecz po powstaniu Bocskaya i po pokoju 
wiedeńskim 1606 r. Siedmiogród stał się znów państwem suwerennym 
i wolność religijna została przywrócona. Korzystali z niej także anabaptyści, 
jedynie prześladowani byli judaisantes, skrajni antytrynitarze, którzy od
dzielili się w  roku 1618 od unitarian.

W krajach skandynawskich, FinJandi i Islandii, przyjął się luteranizm. 
Jan III król szwedzki (1569— 1592) ożeniony z Katarzyną Jagiellonką, sio
strą Zygmunta Augusta, próbował nadać luteranizmowi w  swoim kraju 
charakter umiarkowanego katolicyzmu. Jezuici zaś dążyli do przywróce
nia rzymskiego katolicyzmu — jednak próba Jana III oraz wysiłki jezuitów 
nie powiodły się. Luteranizm stał się religią państwową, katolicy musieli 
opuścić swój kraj i znaleźli azyl m. in, w Polsce. (c.d.n.)
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„Posłannictwo” 
Nr 1 — 2/1973

T em htyka związania z dialogiem starokatolicko- 
-praw osław nym  została podjęta w  kwartalniku „ P o
słannictwo” w 1971 roku (nr 4, s. 69— 90). W  arty
kule pt. „Dialog starokatolicko-prawosławny, jego  
przebieg i dotychczasowe w yniki”  autor przedsta
wia przebieg tego dialogu, kontakty, prawosławne 
in icjatyw y oraz podstawow e problem y będące przed
m iotem  dialogu. Podana jest także ważniejsza lite
ratura przedmiotu w  języku  rosyjskim , bułgarskim, 
greckim  i niemieckim.

N iżej prezen tu jem y referat w ybitn ego starokato
lickiego teologia i ekum enisty ks. prof. dr Werriera  
Kiippersa, opublikowany w  „Internationale Kirchli- 
che Zeitschrift” (1972, z. 2, s. 87— 114), którego tytuł 
w  język u  niem ieckim  brzmi: „ Stand und Perspekti- 
ven  des altkatholisch  —  orthodoxen Dialogs” .

Ks. Werner Kiippers

Stan i perspektywy dialogu 
starokatolicko-prawosławnego1)

I. STAN DIALOGU ORAZ PRZEGLĄD HISTORYCZNY

Benedyktyn Dom Clement Lialine przed 13 laty napisał krytyczne spra
wozdanie pt. „Starokatolicy i prawosławni w poszukiwaniu dróg zjednocze
nia na przestrzeni trzech ćwierci wieku” 2), w którym doszedł do następu
jącego wniosku: „obydwie strony pragną faktycznie kościelnego zjednocze
nia. lecz to się nie udaje (...) ponieważ starokatolicy są w  gruncie rzeczy 
zb j:n i3u  racjonalistami bez zrozumienia, tak drogiej prawosławnym litur

W y k ła d , w yg ło szon y  na zap roszen ie  fa k u lte tó w  teologiczn ych  A te n  i Salon ik  
•ar dEŻu 17 i  52 m arca 1971 roku.

=) 5 C353). s. 22— 64.
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gii. Nie są oni w stanie pojąć znaczenia tak żywej dla prawosławnych tra
dycji Lialine nie spodziewał się też istotnej zmiany tego stanu w  przyszło
ści, Jak bardzo mylił się jednak! Dzisiaj bowiem istnieje szeroko rozwi
nięty, wspólny ekumeniczny program Kościołów prawosławnych3).

Starokatolicko-prawosławne zbliżenie jest więc istotnym punktem pro
gramowym przyszłego Wielkiego Synodu Prawosławnego, w szeregu prac 
przygotowawczych znajduje się starokatolicko-prawosławny dialog, na czele 
z dialogiem z Kościołami anglikańskimi i niechalcedońskimi4).

O rthodo xia  37 (1S62), s. 172— 184; p o ró w n a j też J. K arm iris : P a n ortod ok syjn a  
K o n fe re n cja  na R hodos, A te n y  1961, (grec. —  dru k sp e cja ln y  z „ T h e o lo g ia " I9S1), 
s. 4n ; oraz w . K iipp ers, I K Z  52 (1962), s. 38— 37. P rogram  e k u m e n ic zn y  za tw ierd zo 
ny  w  1961 r. na R hods jest w ażn y  do dnia dzisiejszego  i stano w i podstaw ą dla prac  
O góln op raw osław n ego Soboru.

4) J. K a rm iris : V  P a n o rto d o k sy jn a  K o n fe re n c ja , A te n y  1968 (XV —  w ed łu g  d zisiej
szej o fic ja ln e j n o m e n k la tu r y ); p o ró w n a j: M etrop olita  S tylian os (H arkianakis)  
w  „C h ro n ik a ”  (grec.), K leron om ia  3 (1971), s. 193. U w aga i, od 8 d o  15 czerw ca 1968 
w  C h am besy  kolo  G en ew y. N ie m ieck ie  po dsu m ow an ie —  ja k o  w y d a w n ic tw o  sp e cja l
ne „T h e o lo g ii1 —  zaw iera ponow nie (s, 8— 12) k atalog tem atów  z R odos 1961, s . 12; 
„ W  spraw ie K ościo łów  p ra w osław n ych  z in n y m i K o ścio ła m i —  ma V  ( I V — patrz w y 
że j)  — P a n o rtod ok sy jn a  K o n fe re n c ja  uch w aliła , że z  K ościo łem  R zym sk ok ato lic k im  
na leży  nadal p o d trzym y w ać k o n ta k ty , a b y  ostateczn ie po kona ć trud ności, k tóre  są 
przeszkodą w  pro w adzen iu  ow o cn ego , teoretyczn ego i teologiczn ego  d ia lo g u ” . W  sto 
sun ku do K o ścio łó w  an glikańskich  i starok atolick ich , naw et do n iech alcedo ńskich , 
brzm i to : ,,że  k o m p eten tn a teologiczn a In terp raw osław na K o m is ja , w inna dzieło  
przygotow an ia  dialogu —  z  pra w o sła w n ego punktu w idzenia —  prow adzić do k oń ca , 
w edług ok reślon ego  planu. Po zak oń czen iu  ty c h  p rzygotow ań , pow inna K o m isja  ta 
(dop. au to ra : w  m ięd zyczasie  p o w sta ły  z tego dw ie odrębne K o m is je )  —  „p o d ją ć ”  
dialog z  od pow iedn im i an glik ań sk im i, w zględnie starok atolick im i K o m is ja m i teo lo 
g iczn y m i” . P o rów n aj do całego  przebiegu w ję zy k u  g re c k im :
a) Johannes K arm iris. P raw osła w ie i  s t a r o k a t o l i c y z m ,  z. I, A te n y  1966 (sp ecja ln y  

dru k z ,,E kklesia*\ s. 103, , ,IV  P a n o r t o d o k s y j n a  K o n fe re n cja  w  B elg ra d zie”  (w e
dług now szej o fic ja ln e j n u m era cji);

b) T e n że , z .  II , A te n y  1967 (druk sp e c ja ln y  z „E k k le s ia ” , 80 s tr .: „N a u k a  o K ościele  
w ed łu g S ta ro k a to lik ó w ” ;

c) T enże, z. III, A te n y  1970 (druk sp e c ja ln y  z , ,T h eo lo g ia” ) 32 str. „D ru g a  K o n fe 
re n c ja  In terp raw o sła w n ej T e o lo g iczn ej K c m is ji  dla dialogu ze Staro katolikam i*1;

d) T e n że , z . IV , A te n y  1972 (druk sp e cja ln y  z E k k lesiastik os P haros) 22 s tr .: 
„T rzecia  K o n fe re n cja  Itn erp raw o sła w n ej K o m is ji dla dialogu ze  S taro k ato lik a m i’*; 
cyt. K a rm iris  I— I V ;

e) M etropolita  M a xim o s z  Sardesu , S taro k atolicyzm  i P raw osła w ie , A te n y , 1966, 
190 s tr .; c y t .:  M etrop olita  M a x im o s ;

f)  Johannes K a rm iris , V  P a n ortod ok sy jn a  K o n fe re n c ja  (w edług now szej o fic ja ln e j  
n o m e k la tu ry  — IV ) A te n y  1968 (druk sp e cja ln y  z „E k k le s ia ” ), 80 s tr .; c y t .:  K a r 
m iris. C h am b esy  1968;

g) M etrop olita  Stylianos (H arkianakis) w  K le ron om ia  3 (1971), s* 193—211, „C h ro n ik a ” : 
„ O fic ja ln e  przekaza nie  W yzn an ia  W iary  K ościo ła  S taro k atolick iego  w  e k u m en icz
n y m  patriarchacie” , c y t .:  M etrop olita  S ty lian o s, C hron ika;

h) Joh an n es K a lo g iro u : „ R e fe r a ty  i n f o r m a c y j n e  o  dru giej In terp raw o sła w n ej T e o 
logicznej K o m isji dla dialogu ze Sta ro k a to lik am i oraz n a jn ow sze , zeb ran e , sta 
rokatolick ie te k sty ” , Tessaloniki 1971, 78 s tr .: c y t .:  K alogirou  , (re fe ra ty  i te k sty );
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Możliwie, że już w  czerwcu 1971 r. na posiedzeniu w Bonn, będą ukoń
czone przygotowania Komisji Interprawosławnej dla dialogu ze staroka
tolikami i stanie się możliwe podjęcie uchwały o rozpoczęciu bezpośred
niego dialogu w  mieszanej Starokatolicko-Prawosławnej K om isji5). Z pew
nością rozpoczęcie takiego dialogu nie gwarantuje pod względem czasowym 
i  t r e ś c i o w y m  tak długo oczekiwanego zjednoczenia. Jednakże faktyczne 
zjednoczenie wschodniej i zachodniej katolickiej ortodoksji — wbrew 
wszelkim wątpliwościom — należy potraktować jako poważną możliwość. 
Dlatego t e ż  uważamy za wskazane podanie z punktu widzenia starokatolic
kiego ostatniej informacji na temat stanu oraz perspektyw tego ekumenicz
nego kierunku.

Odnośnie podstawowego pojmowania naszego dialogu, należy bezwzględ
nie przychylić się do wywodów prof. dra J. Karmirisa, zaprezentowanych; 
w Belgradzie w  1966 r.: wspólnota sakramentów i zjednoczenie prawosław
nego i starokatolickiego Kościoła „wymaga jeszcze wielkich i głębokich 
studiów oraz badań” . Wymagający dobrej woli i trudny do przeprowadze
nia teologiczny dialog musi być prowadzony w  pojednawczym klimacie i bez 
uprzedzeń — w stosunku do starokatolickich braci — tak, aby w  końcu 
uzyskać pełne uzgodnienie przekazanych dogmatów wiary, dalekie od 
wszelkiego minimalizmu i synkretyzmu w wierze. Nie zapominajmy o tym,, 
że aby to — z obydwu stron upragnione — zjednoczenie było prawdziwe* 
stałe i trwałe — nie może opierać się tylko na miłości, lecz również na 
prawdzie... Ponieważ szczera miłość chrześcijańska obejmuje też miłość do
prawdy chrześcijaństwa i wszystkich jego dogmatów” °),

*) Interp raw osław n a K o m isja  dla dialogu ze S taro k atolik am i zorganizow ała  od  
czasu uchw ał IV  P a n ortod oksy  jn ej K o n fe re n c ji (C h am besy  I9fi8) —  dw ie sam od zie ln e  
sesje . N a p ierw szej, trw a ją ce j od 16 do 24 października 1970 r. w  C h a m b esy , został 
w ybran y na przew odn iczącego  m etrop olita  Jacobcs (Tsan avaris) z N R F . N a dru giej  
sesji- trw a ją c e j od 22 do 30 czerw ca w  B on n . z łożon o ośw iadczenie, w  k tó ry m  K o 
m isja  z radością stw ierdza, że prace ze  stro n y  pra w o sła w n ej, zm ierza ją ce  do p rzy 
gotow ania dialogu — w  dostateczny sposób —  postępują na przód , co u m ożliw ia  roz
poczęcie w  n a jb liższym  czasie dialogu. Z d ecy d o w an o  w ięc przedstaw ić tę  p ra cę  
E k u m en iczn em u  P atriarsze A ten a go ra so w i oraz przew odn iczącym  in n y ch  m ie jsc o 
w ych  P raw osła w n ych  K o ścio łów  z prośbą o u d z i e le n ie  " b ło g o s ła w ie ń s tw a  i zezw olenia  
na sp o tk an ie  tych  d w óch  K o m isji , P ra w osła w n ej i S ta ro k ato lick ie j. C e l n a stę p u ją cy : 
z  je d n e j stron y  w spólne badanie i ob jaśn ien ia  p ew n ych  już zn an ych  pu n k tów  do
tąd n ied ostatecznie jeszcze w y ja śn io n y c h  w  nauce S taro k a to lik ów , z  dru giej zaś  
strony celem  rozszerzenia dialogu , tzn. zakresu  p ytań , k tó ry m i będzie się on  z a jm o -  
■srał oraz m e to d y , k tóra  będzie zastosow an a. (K a rm iris , IV  s. 11; par. też s. 10 oraz 
o fic ja ln e  spraw ozdan ie w  cyt. zeszy cie , s. 83). T ragiczn a  śm ierć człow ieka  całym  
•ercem  od dan ego  spraw ie —  M e tro p olity  Jakobosa , która nastąpiła w  dniu 3 gru d
nia 1971 r . je st —  w  ty m  stadium  p rzygotow ań  dla w sp óln y ch  prac k o m isy jn y c h  —  
ciężka srratą. p c n iew aż in terp ra w osław n a  K o m isja  m usi w y b ra ć  n o w ego p rzew od 
n iczącego.

O J. K arm iris . I , s. 79 (druk sp e c ja ln y  z  ,,E k k le sia ” ).
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Jeszcze nie została napisana — ciągnąca się od stu lat —  historia dążeń, 
ich tło i wzajemne powiązania7). Znane są pojedyncze teksty oraz chrono
logia pewnych faktów, które mogą być naświetlone z różn3Tch punktów wi
dzenia. Brak przede wszystkim opublikowanej korespondencji ważniejszych 
osób oraz oficjalnych instancji kościelnych. Jednakże już dzisiaj odsłania 
się obserwatorowi — tej próby budowy ekumenicznego mostu — obraz, któ
ry może być przedstawiony w  czterech fazach, o charakterystycznej rozmai
tości.

Gdyby w  bliskiej przyszłości — znajdujący się aktualnie w budowie, lub 
■dopiero projektowany — most miał być ukończony i oddany do użytku, to 
uzyskanoby prawdziwie pozytywny efekt, wypełniając głęboką przepaść, 
którą spowodowała wielka schizma między Kościołem Wschodu i Zachodu. 
Jeżeli projekt jest wykonany prawidłowo, fundamenty założone solidnie 
i prace przebiegają celowo, zgodnie z ukierunkowaniem, to można wtedy 
nośne połączenia — w końcowej fazie — wykonać szybciej niż planowano 
i ruch może odbywać się w obydwu kierunkach. Pozostawmy jednak na 
chwilę porównania obrazowe. Kiedy w roku 1870 I Sobór Watykański 
wbrew tradycji starych Kościołów podniósł papieską uniwersalną jurysdyk
cję oraz autorytet (nieomylności w nauczaniu — jak mówiono — do bosko 
objawionego dogmatu, w  szerokich kręgach zachodnich katolików zaczęto 
zastanawiać się nad tradycją starego niepodzielonego Kościoła. Szczególnie
I. von Dóllinger widział całkiem wyraźnie, że prawdziwy — przez samą 
istotę Kościoła uzasadniony — opór przeciw przyjętym na I Soborze Wa
tykańskim był niemożliwy bez powołania się na stary K ościół8).

Tak więc ów  starokatolicki ruch w Kośtiele Zachodnim nosił w sobie 
zarodek chęci pokonania wielkiej schizmy. Kto tedy powołuje się na stary

’ ) Z e  starok atolick iej stron y na ten  te m a t istn ieje  praca dra C hristiana O ey e n 'a , 
pt. „C h ron o lo g isc h -b ib lio g ra p h isc h e  ub ersich t der U n ion sve rh an d lu n g en  zw isch en  der 
Orthodox'en K irc h e  de s O ste n s und der A J tk a th o l is c h e n  K irc h e  ‘der U tr c c h le r  U n io n ”  
I K Z  57 (1967), S. 29— 51.

‘ ) P rzy k ła d e m  jest zap roszen ie  D ollin g era  z sierpnia 1874 na p ierw szą bońską  
k o n fe r e n c ję  u n i jn ą .  K o n fe re n c ja  ta zw raca się do „m ę ż ó w ... n a leżący ch  do różn ych  
w spóln o t k o ście ln ych , k tó rz y  sp o ty k ają  sic; w  tęskn ocie  i nadziei na przyszłe  w ie l
k ie  zjed n o czen ie  w iern ych  ch rześcija n ” . S tw ierdza o n a : „J a k o  podstaw ę, m iernik  
celu  i dążeń  n a leż y  p rz y ją ć  fo r m u ły  w y zn a n io w e  p ierw szych  stuleci oraz te nauki 
i in sty tu cje , k tó re  w  po w sze ch n y m  K oście le  W sch o d u  i Z a ch o d u  p rzed  w ielk im i  
rozd zia ła m i u ch od ziły  ja k o  istotne i po trzebne . A lb o w ie m  g łó w n y m  celem  nie jest 
u n ia  a b so rp cy jn a  lu b  całk ow ite  w tapianie się ro zm a ity ch  orga n izm ów  k o ście ln y ch , 
lecz  stw orzen ie koście ln ej w sp óln o ty  na  zasadzie „u n itas in n ecessariis” , z zach o
w a n ie m  osob liw ości po szczegó ln ych  K o ścio łów  nie n a leżący ch  d o  k a to lick ich  w y 
z n a ń ". Sp raw ozdanie Fr. H einricha  R eu sch ’a , B onn 1874, s. I ; V . C on zem iu s sądzi 
„ż e  o p o zy cja  D Gllingera w obec Soboru , 2aw ierała  —  op rócz in n ych  m o ty w ó w  —  
w  w ielk ie j m ierze ek u m en iczn ą  od pow iedzia ln ość  w  stosu n k u  do w iern ych , od dzie
lo n y c h  od R z y m u ” . (K ath olizism u s ohne R om , K olon ia  1869, s. 122 n.).
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Kościół, przechodzi z konieczności na stronę wschodnio-kościelnej orto
doksji9).

a) Pierwsza faza tego procesu sięga lat '1871— 1888. Inicjatywa i aktyw
ność w tym względzie znajdowały się po stronie starokatolików. Już 
w 1S71 r. i 1872 r. prawosławni teologowie brali udział w starokatolickich 
Kongresach w Monachium i K olon ii10).

W 1872 r. 1. DćfUinger w  siedmiu wykładach ukazał perspektywę ponow
nego zjednoczenia chrześcijańskich Kościołów poprzez twórczy powrót do 
starego rtiepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia11).

Na zaproszenie Dołlingera w  latach 1874 i 1875 na Uniwersytecie w  Bonn 
spotkali się dwukrotnie — oprócz starokatolików, anglikanów oraz pojedyn
czych protestantów — wschodniokościelni teologowie w  liczbie, jakiej nie 
spotykano od czasu Soboru Florenckiego M).

Jeśli prześledzimy nasz obraz budowy mostu, możemy powiedzieć, że 
podczas tych bońskich konferencji unijnych 1874/75 został założony praw
dziwy fundament pod planowaną budowę. Jako konieczne elementy zgod
ności zostały uznane decyzje wiary prawdziwie ekumenicznych soborów, 
jedność rozumienia Pisma św., kościelnej Tradycji, apostolski urząd bisku
pa oraz porządek siedmiu Sakramentów. Odrzucono wszystkie elementy,

0  Już w e w rześn iu  1871 r. na p ierw szym  S ta ro k a to lick im  K o n g re sie  w  M o n a 
chium  lapidarnie  ośw ia d czon o : „ m a m y  n a d zie ję  na p o n o w n e  zjedn oczen ie  z g re c k o -  
-o r ie n ta ln y m  i r o sy jsk im  K o śc io łe m ” . (Spraw ozdanie K o n g re sow e, M o n a ch iu m  18TI, 
s. 10).

!r) F. v o n  Schulte (A ltk ath olizism u s, G iessen  1887, s. 345) m ó w iąc o M on a ch iu m  
1371 w y m ien ia  —  bez podania liczb : , .goście z  g rec k iego  K o ś c io ia "  oraz o  K o lo n i i  
1872 (s. 353): „d w a j goście z  R o s ji ’ ’ . M e trop olita  M a x im o s (str. 62) pisząc o K olon ii  
1872 w y m ie n ia  rek tora  A k a d e m ii D u ch ow n ej St. P e te rsb u rg  —  Jan yszew a i gen erała  
A lek sa n d ra  K ire ew a „ ja k o  o b se rw ato ró w  i przedstaw icieli K ościo ła  R osy jsk iego . 
Sp raw ozdanie z K on gre su  w  M on a ch iu m  (1971, s. X X )  w y m ie n ia  p ro fe sora  Ossinina  
S i . P etersburg , podczas g d y  spraw o zdan ie  z  K o n g re su  w  K olo n ii 1872 (s. 112) w y -  
raienia czterech  ro sy jsk o -p ra  w o sla w n y c h  u c zestn ik ów ; Jan yszew , K ire e w , T a tsza ło w , 
(W ie sbad e n ) i K u sto d ie w ” .

->  „P rz y jd zie  czas, w  k tó ry m  K o ścio ły  św . P iotra i P a w ła  przekształcą  się 
w  K o ś c ió ł  św . Jana. S tan ie  się  to  w  ten  sposób, że istn ie ją ce  K o ścio ły  będą na
w za je m  u czy ć się i od  siebie p r z y jm o w a ć ..., przede w szystk im  przez to , że n a u k i
i  sym b o le  znane obu stro n o m  postaw ią w y ż e j od  te g o  w szy stk ieg o , co je  jeszcze  
d z ie li " .  (L v . D óllin g er, uber die W ied erv erein igu n g  der C hristlich en  K irc h en , 7 w y 
k ła d ó w . JJSrdiingen 1B88, s. 11).

= ) W  r. 1874 w  B onn b y ło  4 ro sy jsk ich  i l  greck i u cze stn ik ; w  1875 r. —  bez  
dwócfc ..Z a ch od n ich  O rto d ok só w ” , teo log ów  Juliana Josefa  O v erb e ck a  i działacza  
śirteckiego  barona v o n  z ie r le in  —  a także 20 u c zestn ik ó w  z  K o śc io łó w : H osji, G recji, 
w >t—  w i i  Serbii, M aced on ii, D a lm a c ji oraz E k u m en iczn ego P a triarch atu  w  K o n -  
s t a s t j^ o p o lu  (Fr. H . R eusch , O IS  2— 4, s. 3— 5).



które z jednej strony prowadziły do papiestwa I Soboru Watykańskiego 
i z drugiej strony do odchyleń od starego Kościoła w protestantyzmie.

Równocześnie okazało się, że pozostało jeszcze wiele do zrobienia. W kwe
stii F i 1 i o q u e udało się osiągnąć tylko podstawowy punkt wyjściowy do 
pełnego porozumienia i3). Wieloma innymi kwestiami w ogóle nie zajęto się. 
Charakter tego spotkania był raczej nieoficjalny. Powodem tego była skom
plikowana sytuacja wynikająca z historycznego tła Kościoła Starokatolic
kiego i Kościołów Prawosławnych. Istniejący od stulecia rozdział zgotował 
już w samym zakresie językowym poważne trudności. Nic więc dziwnego, 
że starokatolicy nie uzyskali efektywnych wyników. Tylko głęboka teolo
giczna praca i wzrastający oficjalny udział Kościołów mogły pokonać kry
zys, który wystąpił w pierwszej fazie 14).

b) Dwa wymienione czynniki decydowały o przebiegu drugiej fazy od 
roku 1889 do 1919. W tym leżał punkt ciężkości pracy. Jeżeli wrócimy dt> 
obrazu budowy mostu — wyobraźmy sobie dwa odrębne biura inżynieryjne 
po obu przeciwległych stronach. Kiedy Starokatolickie Kościoły połączyły 
się w  1889 r. w  Unii Utrechckiej oraz w Międzynarodowej Konferencji Bi
skupów Starokatolickich, stworzono w  Rotterdamie i St. Petersburgu K o
misję dla starokatolicko-prawosławnych stosunków15). Niestety komisje te 
nigdy nie odbyły wspólnych posiedzeń; niemniej jednak wymienione mię
dzy obydwiema stronami opinie doprowadziły do istotnych wyjaśnień 
w głównych 'kwestiach dogmatycznych. Rozprawiano nad kwestią F i l i o -  
q u e, o nauce Eucharystii i kanonicznej ważności święceń biskupich w K o

ir) Por. J. L a n gen , D ie T rin itarische L e h rd iffe re n z  zw ischen  der abendlSn dischen  
und m orgenland isch en  K irc h e , B onn 1876. Z estaw ia  się tu pa try sty czn e  s ło w 
n ictw o od T ertu liana aż do 7 ek u m en iczn eg o  soboru.

3!) Zob . W ilh . K a h le : W estlic h e  O rth od o xie . L eben  und zie le  Julian Joseph O v e r -  
becks, L e id e n  (K ó ln n  1968, s. 124— 157: ,,O v erb e ck s B egeg n u n g  m it dem  A l t -  
k a th olizism u s” , s. 153; „  zob . też: „D eu tsch e r M e rk u r” , 1876, 240, Fr. M e y -  
r ic k : „C ię żk a  od pow iedzialność spadnie na tych  w szystk ich , k tó rz y  ha m ow ali 
lub d a lej będą h a m o w a ć te p ierw sze szczere, p e łn e nadziei i  trw ałe  starania —  
trw ające  od trzystu  p rz y n a jm n ie j lat —  zm ie rza ją ce  do p ow ro tu  do p ierw szej sy 
tu ac ji w  ch rzęścija ń stw ie” . Z o b . te ż : R evu e Intern ation ale  de T h eologie  (R IT h) 7 
(1899), s. 104— 114; D o  o b ro n y  k ry ty k i pro b . M alceva  w  „G e rm a n ia ”  (1898) N -r y : 180, 
182, 218; 1902, Nr 165 oraz nauk. dodatek nr 7 i 8.

” ) R IT h 5 (1897) 1— 7: „G u ta ch te n  der in R otterdam  eingesetzten  K om m ission  art 
die HI. S y n o d e ” , M . K rasn o je n : P ochod zenie  S ta ro k a to licy zm u , z ak ta m i d o ty czą cy 
m i zjed n o czen ia  ze starok ato lik a m i (ros.), Ju rieff 1898; por. te ż : „K a th o lik ” , M ein z% 
18 (1898) 491 n.

R IT h  7 (1899) 1— 11: A n tw o rt der A ltk a th o lisc h en  K o m m issio n  von R otterdam  a u f  
das G utach ten  der K o m m issio n  St, P etersburg , den 11/23. A u g u st 1897; Z ob . ta k ż e : 
IK Z  58 (1968) 29— 47.
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ściele Starokatolickim 1G). W tej drugiej fazie zaznaczył sią również głęboki 
kryzys. Na początku wieku, w odróżnieniu od pierwszej fazy, odezwały się 
w  Grecji i Rosji krytyczne głosy na temat starokatolików, wychodzące 
ze sfer konserwatywnych teologów. Najważniejszym ich rzecznikiem był 
młcdy rosyjski biskup z Jamburga koło Petersburga, późniejszy Patriar
cha Moskiewski Sergiuszi7). Zasadnicza jego myśl była następująca: „Mu
simy być zgodni w rozumieniu Kościoła. Tylko tak i tylko wtedy może 
dojść do kościelnego zjednoczenia” . Z większym zapałem niż w Grecji, była 
dyskutowana kwestia starokatolicka w  owym czasie w Rosji, przez tzw. libe
ralnych i konserwatywnych teologów. Patriarcha ekumeniczny Joakim III 
myślał analogicznie jak bp Sergiusz. W latach 1902—1904 patriarchat eku
meniczny spowodował, że sprawa ta stała się przedmiotem ankiety, rozesła
nej do wszystkich prawosławnych Kościołów. Patriarcha Joakim w 3904 ro
ku w jednej z encyklik doszedł do wniosku, że starokatolicy winni złożyć 
oficjalne i obszerne wyznanie wiary i przekazać je Kościołom prawosław
nym lf). Dziwne było to, że ten patriarchalny wniosek końcowy nie został 
oficjalnie przekazany arcybiskupowi Utrechtu, jako głównemu przedsta
wicielowi Unii Utrechckiej. Propozycja Patriarchy nie znalazła po stronie 
s:arokatolickiej — jeśli w ogóle 'była znana — żadnego echa19). Ogólnie

*) R einhold  S len czka, O stkirche und O ek u m e n e, D ie E in heit der K irch e ais d o g -  
snatischer P roblem  in der neu eren  ostk irch lich en  T h eolog ie , G óttin gen  19G2; zob . też: 
Z . R ossis, System  d o g m atyk i K ościo ła  P ra w osła w n eg o , A te n y  1902, t. 1, (grec.).

IT) B iskup Sergiusz z  Jam burga R lT h , 12 (1904), 159— 190.

3S) P a trz tekst e n cy k lik i z  roku 1904 u B . Stav rid is: H istoria ruchu e k u m en icz
n e go  (grec.), A te n y  1964, s. 125, „ ż e b y  nam  nie zarzu can o braku zainteresow ania  
w stosun ku do tych  braci, k tórz y  szu k a ją  z  n a m i zjedn oczen ia  i  żeby nas źle nie  
zrozu m ia n o , że czyn im y  im  k rzy w d ę, po n iew a ż o ce n iam y  ich na po dstaw ie p o g ło 
sek  i rozp ow szech nionych  p o glą d ów , a nie w g ich o fic ja ln y c h  w y zn a ń , na leży n a j
p ierw  ż ą ó a ć  o d  nich jasn e g o  i d o kładn ego oraz o fic ja ln e g o  w yzn a n ia  w ia ry , k tóre  
będzie sporządzone i podpisane na Synodzie  przez ich b isk u p ów  i pasterzy , U m ożliw i  
to  dalszą d y sk u sję  na tem a t porozum ienia i z Boską pom ocą pozw oli na spełnienie  
w sp óln e go , głębo kiego  ż y c z e n ia ” .

Eugene M ichau d, w yd a w c a  ,,R evue In tern ation ale  de T h eologie” , nie zam iesz
cza ani jed n ej w zm ia n k i o  p ro p o zy c ji pa triarchy ek u m en iczn eg o . Z  tego  m ożn a w y 
w n iosk o w a ć, że p ro p o zyc ja  ta nie dota rła  do starok atolik ów . Stąd  też ponow ne pod
jęc ie  sp ra w y przez In terp raw osław n ą K o m is ję  D ia log ow ą na tra fiło  na n iep rzygoto
w an y  gru nt. N ic w ięc dziw neg o , że w  tej sy tu a c ji zap an ow ało  rozczarow anie . Z o b . 
ts ±  d y sk u sje  m ięd zy  arcy bisk u p em  R inklem  i p ro f. Joh ann esem  K a rm irise m , I K Z  40 
(29511). 109— 111: , .P rzedstaw iciele obydw u  stron  b y li zgod ni —  na k o n fe re n c ji w  B onn  
—  co do tego, że w spraw ach w ia ry , kościeln ego urzędu  i sa k ram en tó w  nie m a ta -  
Sicfc różnic, k tóre  m o g ły b y  przeszkodzić w  in terk om u n ii... P o trzebn e jest jeszcze  
zezw o len ie  p ra w o sła w n ego prosynod u , k tó ry  m ia ł od być się w  1932 rok u , w  p r z y -  
p a iftn , jeśli poszczególn e a u tok efaliczn e K ościo ły  W sch odu  nie zn a jd ą  ty m c za so -
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biorąc, starokatolicy doznali głębokiego rozczarowania. Metropolita Maxi- 
mos z Sardesu wypowiada się na ten temat w swoim — godnym uwagi — 
piśmie „Starokatolicyzm i Prawosławie” . Podkreśla on, że niestety pano
wanie „ponadkonserwatywnych tendencji po stronie prawosławnej” , razem 
z brakiem wspólnego prawosławnego planowania, lub „ekumenicznej stra
tegii” , pozostawiło w  niebezpiecznej izolacji20) słabych liczebnie starokato
lików — w  czasie ich wielkiej otwartości dla prawosławia.

Nie uwzględniając tych negatywnych zjawisk, St. Petersburska Komisja 
jeszcze w 1912 r. wystąpiła z wyraźną akceptacją Świętego Synodu Rosyj
skiego Kościoła Prawosławnego, wyrażając swoje zadowolenie odnośnie od
powiedzi przedłożonych Komisji Rotterdamskiej, Oświadczenie Rosyjskiego 
Kościoła zostało oficjalnie przekazane na Międzynarodowym Kongresie Sta
rokatolików w Kolonii w 1913 roku. Jednakże nie osiągnęło ono zamierzo
nych rezultatów ani po stronie prawosławnej, ani starokatolickiej. 
W 1968 roku oświadczenie to zostało po raz pierwszy opublikowane w  Mię
dzynarodowym Czasopiśmie Kościelnym21). Przy tym Petersburska Komisja 
oświadczyła, że jej pozytywne wnioski końcowe w  — już wymienionych — 
trzech kwestiach głównych (Filioąue, Eucharystia oraz ważność święceń) 
mają być przez Kościół Rosyjski uznane — w wymienionych punktach — 
„jako wystarczający warunek do porozumienia ze Starokatolikami” 22).

w ego ro zstrzy g n ię cia " (R in k el); R ó w n ież A d o lt  K u r y  (E k klesia , tom  III, D ie A lt -  
ka to lisch e ’ K irc h e , 1935, s. 57— 113) w y m ie n ia  ty lk o  an kietę  P a tr ia rch y  Joakim a III  
z 1902 r., je d n a k że  nie je g o  p ro p o zy c ję  w yzn an ia  w ia ry  z roku 1904. K u ry  k o ń czy  
stw ie rd zen iem : ......rzeczyw iście  w szystk ie  dalsze staran ia w y d a ją  się na razie b ez
n a d zie jn e ” .

-“) M etrop olita  M a x im o s, s. 10— 11: „P a n o w a n ie  su p erk o n serw atyw n y ch  te n d e n cji  
p rzy czyn iło  się  n ie  ty lk o  d o  ud arem nien ia p o r o z u m ie n ia  naszego K ościo ła  ze sta 
ro k atolik am i, lecz rów nież do stw orzen ia  praw ie p e łn ej izo la c ji staro k a to lik ów , 
k tórzy  bro n iąc sw ego pu n k tu  w idzenia  —  a będ ąc nieliczni pod w zględ e m  liczby
i siiy —  sta li się s ła b szy m i..., tak , że  o k a zja  d o  p o r o z u m ie n ia  m ię d z y  na szym  K o 
ścio łem , a staro k a to lik am i została  stracon a . O k a zja  ta na pew n o da łab y  dobre  
w y n ik i dla o b y d w u  stron , bez n a jm n ie jsze g o  do gm a tyczn eg o  ustęp stw a z na szej 
stro n y ” .

!l) U . K u r y , D ie letzte A n tw o rt der o rtod ox en  P etersburg er K o m m issio n  an die 
altkath olisch e R otterdam er K om m ission , I K Z  58 (1968), s . 29— 47.

™) O św iad czenie k o ń czy  się s ło w a m i: „P e te rsb u rsk a  K o m isja  po zw a la sobie w y 
razić u fn o ść , że przedstaw ione przez nią w y w o d y  nie zaw iera ją  nic, co b y ło b y  dla  
starok atolick ich  te o lo g ó w  trudne do p rz y ję cia  i n iezgodne z ośw iadczeniam i z ło żo 
n y m i w  latach  u b ie g ły ch . P etersbu rsk a  K o m is ja  m a n a d zie ję , że to  od daw n a w y -  
tęskn ione k oście ln e zjed n oczen ie  jest teraz b lisk ie  u rzeczyw istn ien ia” .
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I tak budowa mostu, pomimo ociężałych metod i występujących zahamo
wań w  swojej drugiej fazie, posunęła się o krok naprzód.

c) Trzecia faza zaczyna się w 1920 r. i sięga do końca lat pięćdziesią
tych, dokładniej można powiedzieć, że aż do końca 1958 roku. Potem, po
dobnie jak w  drugiej fazie, największa aktywność wystąpiła ze strony 
Kościoła Rosyjskiego. Patriarchat Ekumeniczny konstruktywnie popiera 
współdziałanie23). W tej fazie uwidacznia się jednocześnie stosunek sta- 
rokatolicko-prawosławny w tworzącym się wówczas ogólnym ekumenicz
nym ruchu Kościołów.

Szczególnie ścisły związek zostaje nawiązany z ruchem Wiary i Konsty
tucji Kościelnej. Tu spotykają się prawosławni, starokatolicy i anglika- 
nie. jako katolickie skrzydło ekumenii, w  której Kościół Rzymskokatolicki 
był wówczas nieobecny. W tym czasie Patriarchat Ekumeniczny planował, 
poprzez konferencję wstępną na Górze Athos w  1930 roku, zwołanie 
w  1932 roku Panortodoksyjnego Prosynodu.

Niemałą rolę przy tym odgrywały stosunki anglikańsko-prawosławne2'1). 
Pozytywnie rozwijały się także stosunki starokatolicko-anglikańskie na ba
zie starokatolickiego uznania święceń anglikańskich25).

W  tych powiązaniach — z inicjatywy Ekumenicznego Patriarchatu — 
dochodzi w  dniach 27 i 28 października 1931 r. w Bonn do oficjalnej Sta- 
rokatolicko-Prawosławnej Konferencji26). W krótkim okresie — w prze
ciągu 2 dni —  ustalono znane sprawy w sposób oficjalny. Jedyne, opubli

=*) M a to szczególne znaczenie dla c zo ło w ej osobistości ( w  zw iązku  z  o g ó ln o -  
eh rzaścijańska in ic ja ty w ą  P atriarchatu  E k u m en iczn ego K on stan ty n op ola  o d  1920 r .)} 
b y łe g o  k iero w n ik a  S zk oły  T e o lo g iczn ej w  C halki i p ó źn ie jszeg o  z ach od n io eu ro p ej
skiego e g za rch y , m etro p o lity  G erm ano sa  (Sfrinopoulos) z  T h ya teira  w  L o n d y n ie . 
ZctL te ż : A K I D  11 (1989) 1317; Ed . H erzog : W ied erb eg in n  der U n io n sv e rh a n d lu n g e n  
m ir  ce n  an glik anischen  K irc h en , IK Z , 10 (1920), 225— 228.

-1  3 .  S ta v rid is , O rth oa o x ie  unfl A n gK k an ism u s (grec.)* A te n y  1963, (S p e cja ln y  
z  . .T h e o lo g ia ” ), "Bibliografia s. 169— 178 —  angielsk ie tłu m aczen ie , L o n d y n  1966. 

p e r . z s ż :  I K Z  —  rejestr  g en eraln y  1911— 1935, B ern o 1935, s. 6— 9: „E in ig u n gsb estre -  
R ejestr gen era ln y  1936— 1980, B ern 1960, passim .

*> N astąpiło  on o form aln ie  pism em  arcybiskupa U trechtu  do B iskupa C an ter-  
t e s z y , IK Z . 15 (1925). 65.

A_ K u r y . B ericht iiber die V e rh a n d lu n g en  der a ltkath olisch en  und o rth o d o -  
K o ^ n is s io n  in B on n  1931, IK Z  22 (1932) 18— 27; M etrop olita  G erm ano s (Strino- 

poaLoęi czasopiśm ie teologiczn ym  p atriarchatu  ek u m en iczn eg o  ,,O rth o d o x ia ”  (1926—  
3 S * ). 7 ; (1932) 156— 162, 210— 213: Stosu nki P ra w osła w n ych  i S tarokatolick ich  K ościo łów . 
?t*r- t& żi J. K a rm iris , I K Z  57 (1967) 97 n, szczeg . u w ag a 2.
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kowane wówczas, krótkie sprawozdanie wyraźnie wskazuje, jaki styl pano
wał w ówczesnej ekumenicznej pracy w ruchu na rzecz Wiary i Konsty
tucji Kościelnej. Tu myśląc o zjednoczeniu wszystkich Kościołów, sporzą
dzono wykazy spraw uzgodnionych i nieuzgod-nionych. Wspomniana proce
dura — przede wszystkim ilościowa — zawierała w sobie pewne niebezpie
czeństwa. Zachodziła obawa, iż podstawowe i rozstrzygające punkty nie 
będą z wystarczającą jasnością podkreślone. Dlatego też już od ekumenicz
nej Konferencji, która odbyła się w Lund w 1952 r. odstąpiono od tej me
tody, stawiając rozumienie Chrystusa jako zagadnienie centralne kościel
nego zjednoczenia. Należy podkreślić, że długie wykazy rzeczy uzgodnionych 
nie zastąpią podstawowego, obustronnego zaufania. I tutaj wchodzi w swoje 
prawa krytyczna myśl biskupa Sergiusza: Ponieważ istnieje tylko jeden 
Kościół Jezusa Chrystusa, rozdzieleni chrześcijanie — aby się połączyć — 
muszą dojść do przekonania, że żyją rzeczywiście w tym jednym Kościele. 
Tak jak w 1912 r. w St. Petersburg nie brano pod uwagę ważności kwestii 
zjednoczenia, tak też postąpiono w Bonn w 1931 r. W rezultacie uzyskano 
pozytywny wynik, mówiący o tym, że nie istnieją decydujące, dogmatycz
ne różnice o  znaczeniu rozdzielającym Kościoły. Ze strony prawosławnej 
nie zajęto stanowiska odnośnie starokatolicko-anglikańskiego porozumienia 
interkomunijnego, zawartego w Bonn, ani w październiku 1931 r. w Bonn. 
ani miesiąc przedtem na XII Kongresie Starokatolików w Wiedniu. Jest 
to tym bardziej godne uwagi, że Metropolita Germanos z Thyateira, pra
wosławny przewodniczący bońskiej Konferencji październikowej, został
o wszystkim poinformowany w swojej siedzibie urzędowej w  Londynie27). 
Gdyby starokatolicko-anglikańska interkomunia w owym czasie została 
również krytycznie oceniona — jak to pozornie wygląda — to z pewnością 
należałoby spodziewać się głosów ostrzegawczych. Zamiast tego — przed
stawiciele prawosławni w Bonn w 19'31 roku zadeklarowali swoją gotowość 
do przedłożenia —  w najbliższym czasie — ogólnoprawoslawnemu Prosy- 
nodowi pozytywnego wyniku, stwierdzającego wystarczające uzgodnienia

P or. M etrop olita  G erm a n o s, S tosu n ki P ra w osła w n ych  i A n glik ań sk ich  K o ścio 
łó w , s. 62 n .: 68— 88, 117— 121. G erm an o s ak ce n tu je  tu ta j, że jed n ość w  w ierze m usi 
być przesłanką dla sa k ram en ta ln e j w sp óln o ty  i zw raca przy tym  uw agę na n ied o
stateczn ą bazę sta rok ato lic k o -a n g lik a ń sk ie j in terk om u n ii. Z e  zn a n ych  źród eł nie 
m ożna w y w n io sk o w a ć , czy  i w jaki sposób zo sta ły  podane zastrzeżenia pra w o sła w n e  
do w iadom ości sta ro k a to lik o m . D o tego o św iad czył M etrop olita  M a x im o s (s. 155): 
„J e st to rzeczyw iście  dziw ne, że m im o u m o w y, za w a rte j na kilka m iesięcy  przed  
K o n fe re n cją  (28— 30 pa ździernik a 1931 r .), w  k tóre j bra li udział p rzedstaw iciele  sta
rok atoliccy  i p ra w osław n i —  podniesione ze stron y  pra w o sła w n ej zastrzeżenia —  nie 
ty lk o , że nie b y ły  przed m iotem  rozm ów  na w y żej w y m ien io n e j K o n fe re n c ji, lecz  nie 
zo sta ły  n a w e t w spom n ian e przez stronę starok atolicką , w istocie k ry ty k a  pra w o
sław na odnosi się do d w óch  p u n k tó w : bra k  całkow itego  d o g m aty czn eg o  uzgodnienia
i zad ow alanie się ty lk o  zasad n iczym  uzgodn ien iem  w  kw estiach  w iary  i k o n sty tu cji.
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między tymi dwoma Kościołami, lub przynajmniej dla strony starokato
lickiej za takie uchodzące. Z przyczyn obiektywnych planowany Synod 
nie doszedł do skutku.

I tak został przygotowany materiał „mostowy” , nie wykorzystywany 
przez długi czas po zakończeniu II wojny światowej, ale w  dalszym ciągu 
przydatny na obu placach budowy.

d) Pod koniec lat pięćdziesiątych rozpoczęła się czwarta faza staroka- 
tolicko-prawosławnych stosunków. Charakteryzują się one wspólnymi sta
raniami wszystkich Kościołów prawosławnych współdziałających w ramach 
panortodoksyjnych Konferencji na wyspie Rhodos, celem stworzenia wiel
kiego Synodu prawosławnego.

W stadium wstępnym I Panortodoksyjnej Konferencji na wyspie Rhodos 
stawiłem się osobiście, aby ze strony starokatolickiej na nowo podjąć te
mat — częściowo w czasie moich powtórnych wizyt w Atenach, Istambule, 
Moskwie, Leningradzie, -Belgradzie, Sofii, Aleksandrii i Jerozolimie. Jesienią 
1959 r. mogłem nawet przekazać Ekumenicznemu Patriarchatowi program 
zaakceptowany przez Kościelny Wydział Spraw Zagranicznych w Moskwie. 
Program zawierał nowe starokatolicko-prawosławne starania zjednocze
niowe. Wszystkie dotychczasowe dążenia zostały wchłonięte przez ekume
niczny program zbiorowy z I Konferencji na wyspie Rhodos (1961 r.). Dla 
określenia ponownego podjęcia starych zamierzeń akcentuje się tu słowa: 
pchnąć naprzódM). Wiosną 1962 roku dwaj starokatoliccy biskupi po raz 
pierwszy odwiedzili Patriarchat Ekumeniczny2n). Uzgodniono, że zostanie 
stworzona mieszana Komisja Starokatolicko-Prawosławna, która zagmie się 
wszystkimi jeszcze otwartymi kwestiami.

W roku 1964 — III Konferencja (Rhodos) powołała Interprawosławną 
Komisję przygotowawczą, która ukonstytuowała się w  1966 r. w Belgra
dzie no). Dzięki oficjalnemu udziałowi wszystkich Kościołów Prawosław
nych — również tych z Bałkanów, a przede wszystkim Patriarchatu Mo
skiewskiego — powstał oficjalny partner dla Zjednoczonych Kościołów Sta
rokatolickich i Komisji Utrechtckiej. Ponieważ wyniki z Belgradu nie zo

Ł’) W . K ftppers, Die F a n orth o d ox e  R h o d o sk o n fe ren z 1961, I K Z  52 (1962) 45; „T e k st  
ten  zaw iera pierw szą o fic ja ln ą  og ó ln op ra w osław n ą w yp o w ied ź w  tej —  od 90 lat 
staw ianej — kw estii. Jest on  do p e w n ego stopnia ra d o sn y m  ok rzy k iem  solenn ych

* w y p ow ied zi praw osław ia  i d latego  jest w  ty m  po w iązan iu  u w id oczn ion y ja k o  szcze
g óln ie  doniosły.

:s) W izy tę  z ło ży li A rcy b isk u p  A n drea s R in kel i B iskup U rs K u ry  w  tow arzystw ie  
K a n o n ik a  M aan a z U trech tu  (28 m arca  do 4 kw ietn ia  1962 r .), IK Z  52 (1962); A K ID ,  
4 (1962). 14—15, 47— 48, 62, 80, 88.

* )  J. K arm iris , I, s. 5, E k k lesia ; I K Z  57 (1967), 65— 119.
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stały oficjalnie podane do wiadomości stronie starokatolickiej, wywołało 
to pewne zamieszanie w  prasie oraz wśród starokatolików. Strona ta liczy
ła na szybkie rozpoczęcie rozmów bezpośrednich. Dopiero po pewnym czasie 
zrozumiano, że konieczna jest szersza informacja. Uzyskano informację, że 
w  Belgradzie prowadzono prace metodą przeciwstawnych katalogów, za
wierających elementy uzgodnione i nieuzgodnione. Przy tym nie wykro
czono poza poziom 1931 roku. Czynnikiem posuwającym zagadnienie na
przód okazała się sprawa podjęcia propozycji patriarchy Joakima z 1904 ro
ku, o której już słyszeliśmy, mówiąca o tym, żeby starokatolicy dla uza
sadnienia swego oczekiwania na zjednoczenie z Kościołem prawosławnym 
ogłosili oficjalne wyznanie swojej w iary31). IV Panortodoksyjna Konferen
cja, która odbyła się w '1968 r. w Chambesy koło Genewy, przychyliła się 
do tej propozycji i przekazała ją oficjalnie poprzez ekumenicznego pa
triarchę Arcybiskupowi Utrechtu32). Strona starokatolicka przyjęła tę pro
pozycję — i doprowadzona do oficjalnego przekazania w dniu 21 czerwca 
1970 r. — przy udziale teologicznych doradców Ekumenicznemu Patriarcha
towi „Homologii". Według naszego zdania „Homologia” jest oficjalnym 
kościelnym dokumentem w formie biskupiego listu w iary3-1). Równocześ
nie z Homologią zostało 'Przekazane oficjalne oświadczenie w  kwestii: filio- 
que, w zupełności odpowiadające wymaganiom oświadczenia Komisji Pe
tersburskiej z 1912 rok u 34)- Jesteśmy przekonani, że w ten sposób osiąg
nięto pełne uzgodnienie między starokatolikami i prawosławnymi. Homolo
gia z 1970 roku w istocie nie zastępuje oświadczenia teologicznego odnośnie 
kwestii szczegółowych, które wystąpiły w trakcie rozwoju historycznego. 
Stwarza ona miarodajne podstawy w zakresie rozumienia Objawienia i jego 
Tradycji, w  zakresie Kościoła 1 jego Sakramentów oraz w zakresie jedności 
Kościoła. Tak właśnie określił Homologię 'arcybiskup Utrechtu, Marinus Kok 
podczas dyskusji toczącej się w Panchrześcijańskiej Komisji E k u m e n ic z n e g o  
Patriarchatu; jest to „oficjalne i obowiązujące potwierdzenie nicejskiego 
symbolu wiary” . Nowe dokumenty, skierowane przez Ekumeniczny Patriar
chat do poszczególnych Kościołów prawosławnych, były szczegółowo anali
zowane na Interprawosławnej Komisji Dialogowej w  Chambesy w paździer
niku 1970 r. Wynik protokolarny został przekazany przez prof. J. Kalogirou
i innych uczestników sekretarzowi Międzynarodowej Konferencji Biskupów

!1) Z o b . re fera t J. K arm irisa  (108); przew id ziane przekazan ie  arcybiskup ow i  
U trech tu  n igd y nie nastąpiło .

as) E k k lesia  (A ten y  1968), 408— 109; A K ID  10 (1968), 1186, 1201, 1229.
s*) A rb eitsb u ch  zum  X X  Intern atio nalen  A ltk a th o lik e n k o n g re ss , B on n , 1970, 17— 19; 

IK Z  61 (1971) 65— 68; Por. M etrop olita  S tylian os 193— 206; K arm iris, IV , s. 12 n. ora z  
K a lo g irou , s. 47 n.

a<) IK Z , 69 n .; K a rm iris , IV , s. 16 n .;  K a lo g iro u , s. 51 n.
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Starokatolickich — bpowi dr Urs Kury w Bernie ®). Wynik ten jest dla 
dalszego postępowania dialogu starokatolicko-prawosławnego — zdumiewa
jąco pozytywny. Poważnie wzbogacony został katalog uzgodnień ustalonych 
j uznanych, szczególnie odnośnie bardzo ważnych punktów K). A o niezgod- 
nościach —  co zasługuje na uwagę —  nie ma więcej mowy. Katalog otwar
tych i niewyjaśnionych kwestii zmniejszył się dzięki tem u37). Pozostała 
jedynie — jako kwestia o zasadniczym znaczeniu — sprawa sakramental
nych związków Kościołów Unii Utrechckiej z szeregiem Kościołów nie- 
rzymskokatolickich, a przede wszystkim z Kościołami anglikańskiej wspól
noty 3S). Praktycznie ważne jest to, że po ostatnich dwóch spotkaniach 
w Chambesy w  1968 i 1970 r. otwiera się następująca perspektywa;

1) Wszystkie warunki postawione dotychczas starokatolikom przez stro
nę prawosławną na wspólnych posiedzeniach Komisji mieszanej zostały 
spełnione.

2) Sekcja prawosławna komisji mieszanej została stworzona przez K o
ścioły pod przewodnictwem Patriarchatu Ekumenicznego i ma w  osobie 
Metropolity Jacobosa (NRF, siedziba w Bonn) swego wybranego przewod
niczącego. Sekcja Starokatolicka ukonstytuuje się wiosną tego roku, po 
Świętach Wielkanocnych, w B onn39).

“ ) J. K arm iris , III, s. 11— 13; I K Z  61 (1971) 71— 74.
“ ) J. K a rm iris , III , s. 11 n . —  K a ta lo g i z  B e lg ra d u  1966 w  porów nan iu  z od p o

w iedn im i zesta w ien iam i z  C h a m b ćsy  1970; I K Z  61 (1971) 71— 74.
J7) I K Z  —  73 brzm i ty lk o : „ w  św ietle  p o w y ższy ch  ustaleń , celem  lepszego przy

gotow an ia dia logu , nasza K o m isja  uw aża za słuszn e, a b y  zostaiy  poddane bad aniu  
n a stę p u ją ce  p rz e d m io ty ...” .

M) P a trz  M etrop olita  S tylian os (członek ln te rp ra w o sła w n e j K o m isji d la  dialogu  
z  A n g lik a n a m i), 193 n .; W ed łu g  M e trop olity  N ik o d em a  z L e n in g ra d u  (list do w y d a w 
cy A K I D  z dnia 16 listop ada 1970, p rz ed ru k o w a n y  w  l /n a  v o c e  1 0-571), 382) „ta  oko
liczność, że ... K o śc ió ł S taro k ato lick i z n a jd u je  się  z  K ościo łem  an gie lsk im  w  in te r -  
k o m u n ii i eo ipso w  eu ch ary sty czn ej w spólno cie  z  ch rześcija n a m i protestanck iego  
w yzn a n ia  m a zasad nicze zna czenie . K w e stia  ta w y m a g a  ogó ln op ra w o sła w n ej d e cyzji. 
Za strzeżen ie  to b y ło  ju ż  w  sposób zróżn ico w an y  po ruszon e przez M etrop litę  M a x i-  
m osa s. 155, u w ag a 1; strona starok atolicka  zap rzecza takiem u  p rzedstaw ianiu  rze 
czy, w sk a zu ją c  na o fic ja ln e  zach ow anie  A n g lik a ń sk ie j W sp ó ln o ty  K o ście ln e j. Por. 
U . K ttry , U n sere In terk om u n lon  m it der A n g lik a n isch en  K irche, I K Z  (1969), 89— 99, 
szczeg. 92 n .; Z o b . te ż : A K I D  11 (1969), 1303— 1311; M e m o ra n d u m  bisku pa U rs  K u ry . 
T e k st greck i m em o ra n d u m  u K alogirou , s. 57— 67; Por. w stępn e zestaw ien ie  K a łe -  
girou , s. 110 n .;  patrz też: A K ID  10 (1968), 1229 —  art. 5 uch w ał IV  P a n o rto d o k sy jn e j  
K o n fe re n c ji w  C h am b żsy  1968.

5S) W y d a r z y ło  się to  w  czasie posiedzenia s ta ro k a to lic k ie j T e o lo g iczn ej K o m is ji  
P r z y g o t o w a w c z e j  dla dialogu z  K o śc io ła m i P ra w o sła w n y m i w  dn iach  17— 18 k w ie t
nia 1971 r. w  B onn. N ow a rozszerzona K o m isja  ogó ln ok a to lick a  zosta ła  zatw ierdzo n a  
przez M ięd zy n a ro d o w ą K o n fe re n c ję  B isk u p ó w  sta ro k a to lic k ich  w  dn iu  19 kw ietnia  
1971 r. „ ja k o  M ięd zy n a ro d o w a K o m is ja  u n ii  U trech ck ie j d la  P r a w o sła w n o -S ta ro k a to -
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3) Zgodnie z uchwałami III i IV Panortodoksyjnej Konferencji (1964
i 1968 r.), przewodniczący tych dwóch Sekcji Komisji Mieszanej winni — 
po zakończeniu niezbędnych przygotowań — wyznaczyć ze swej strony 
miejsce, termin i program pierwszego wspólnego opracowania zagadnie
nia 40).

4) Sekcja prawosławna zbierze się ponownie w czerwcu tego roku 
w  Bonh, a więc na terenie bliskim Kościołowi Starokatolickiemu. Możemy 
się spodziewać, że wraz z tymi dwoma odrębnymi spotkaniami wspomnia
nych sekcji zakończy się okres oddzielnych przygotowań do dialogu i w na
stępstwie dojdzie do ustalenia terminu pierwszego wspólnego posiedzenia 
Komisji mieszanej.

Kierując spojrzenie wstecz na te cztery fazy przygotowań do budowy 
mostu, można stwierdzić, że żadna z tych faz — łącznie ze swoimi nega
tywnymi momentami — nie była bezowocna lub niepotrzebna. Przede 
wszystkim od czasu sprawozdania Dom Lialine pod koniec trzeciej fazy 
(1958), zawierającego pewną dozę rezygnacji i sceptycyzmu, stało się coś istot
nego: po obydwu stronach znalazły się wszystkie zainteresowane Kościo
ły — oficjalnie reprezentowane. Wciąż na nowo powstający kryzys zaufa
nia został gruntownie pokonany przez nową Homologię. Uznano, że między 
tymi dwoma Kościołami nie istnieją zasadnicze dogmatyczne różnice. Istnie
jące, teologicznie „otwarte” lub „niewyjaśnione”, kwestie zostały skierowa
ne do bezpośredniego dialogu, celem uzyskania odpowiedzi i wyjaśnień. 
Taki jest dzisiejszy stan rzeczy. Ale jakie są perspektywy?

lickiego Dialogu” . Członkami, tej Kom isji są: P. J. Jans, Biskup Deventeru; Ks. Prof. 
Dr I. P. Maan, ze Starokatolickiego Kościoła w  Holandii; Biskup J. Brinkhues, Bonn; 
Ks. P rof. Dr W. Kuppers, Bonn; Prof. Dr B. Spuler, Hamburg, z Katolickiego B i
skupstwa Starokatolików w  Niemczech; Biskup Dr U. Kury, Berno; Ks. Lic. teol. 
L. Gauthier, Genewa; Ks. Prof. Dr H. Aldenhoven, Berno — z chrześcijańsko- 
katolickiego Kościoła Szwajcarii; Biskup Ludwik Paulitschke, Linz; Wikariusz Ge
neralny Ks. Dr E. Kreuzeder, Wiedeń — ze Starokatolickiego Kościoła w  Austrii: 
Biskup Dr T. Zieliński, Scranton Pa., — Biskup J. Niemiński, Toronto; Ks. B. Bąk, 
Irvington N. J. z Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w  USA; Biskup 
Dr A. Podolak, Varnsdorf, ze Starokatolickiego Kościoła w  CSSR; Biskup T. M a
jewski, Warszawa, Ks. Mgr W. Wysoczański, Warszawa — z Kościoła Polskokatolic- 
kiego w  PR L ; Biskup V. Huzjak, Zagrzeb — z Chorwackiego Starokatolickiego Ko
ścioła Narodowego w  Jugosławii (Protokół M iędzynarodowej Konferencji Biskupów 
Starokatolickich odbytej w  dniach od 19 do 21 kwietnia 1971 r.).

‘ ') Karmiris, I, s- 8; Uchwały I I I  Panortodoksyjnej Konferencji 1964); „P o  ukoń
czeniu przez Interprawosiawną Komisję prac przygotowawczych — w sytuacji jeżeli 
odpowiednia Starokatolicka Komisja również jest przygotowana — przejdzie — 
w  drugie stadium swojej pracy, tzn. do wspólnych rozmów w Kom isji mieszanej’ ’ : 
Na temat IV  Panortodoksyjnej Konferencji w  Chamb&sy 1968 — patrz: AK ID  10 
(1968), 1229 i (greckie) Ekklesia (1968), 408 n.; oraz: Karmiris, Chambśsy, j.w.
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II. PERSPEKTYWY

a) Dla rozważenia wszystkich szczegółowych — jeszcze otwartych — 
kwestii, dla których dotąd praktycznie nie utworzono właściwej instancji, 
powstanie w przyszłości kompetentna oficjalna i bezpośrednia platforma41). 
Strona starokatolicka uznaje konieczność takiego dialogu prawdy, który 
będzie prowadzony par cum pari (równy z równym) i na podstawie wza
jemnego zaufania. Ponadto strona starokatolicka ma pytania do teologów 
prawosławnych, gdyż również prawosławie nie posiada wszystko—ogarnia
jącego, obowiązującego wyznania. Dotyczy to przede wszystkim szczegółów. 
Prawosławni teolodzy są nie w każdej kwestii jednakowego zdania. Nasze 
poglądy, wraz z różnym życiem na Wschodzie i Zachodzie, szły przez długie 
wieki osobnymi drogami. Chodzi teraz o to, aby w dialogu pod kierow
nictwem Ducha Świętego znaleźć wspólne świadectwo Boskiego Objawienia 
w  Chrystusie, oraz pogodzić rozmaite sposoby wypowiedzi w życiu Ko
ścioła. Uzyskane wzajemne zaufanie może przez to być tylko umocnione
i pogłębione.

b) Istnieje jednak jeszcze szczególnie groźna przeszkoda. A.by opisany 
proces duchowej współpracy ruszył z miejsca, należy uprzednio — zgodnie 
z uchwałą IV  Panortodoksyjnej Konferencji z 1968 r. — wyjaśnić poro
zumienia interkomunijne Starokatolickich Kościołów zawarte w 1331 r. 
z Kościołami „Anglican Communion” i w 1965 z Niezależnym Kościołem 
Katolickim Filipin i Biskupimi Kościołami Hiszpani i Portugalii. Panorto- 
doksyjna Konferencja wyjaśnia: na początku dyskusji dialogowej nad po
szczególnymi tematami, w zgodności między starokatolikami i Interorto- 
doksyjną Komisją, winno nastąpić uprzednie zbadanie tego porozumienia 
interkomunijnego. Jest to konieczne, gdyż wspomniane Kościoły pozostają 
we wspólnocie z innymi protestanckimi grupami i Kościołami, z których 
część nie uznaje podstawowych dogmatów wiary chrześcijańskiej, co może 
stworzy, trudną do pokonania przeszkodę w ustanowieniu jedności między 
Starokatolickim i Prawosławnym Kościołem. Za tym stoi bez wątpienia 
stare przekonanie, dobitnie sformułowane przez św. Jana Damasceńskiego 42), 
potwierdzone również przez starokatolików, że wspólnota kościelna jest 
warunkiem wspólnoty wiary. Kwestię tę należy wspólnie bardzo starannie
i ostrożnie zbadać. W szczególności zaś należy wyjaśnić te przesłanki i po
wody, które w  latach 1931 oraz 1966 były miarodajne dla biskupów Unii 
Utrechckiej przy zawieraniu porozumień z wymienionymi Kościołami. Mogli 
oni w niektórych przypadkach mylić się z powodu złych informacji.

“ ) Patrz: Uchwały IV  Panortodoksyjnej Konferencji, AK ID  10. (1968), 1229.
«*) De Fide Orthodoxa, 4, 13, PG 94, 1153/1154*
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W poszczególnych Kościołach mogły też zmienić się stosunki od momen
tu podjęcia tych uwchał. W takim razie ci starokatoliccy biskupi działali 
w  dobrej wierze i — subiektywnie biorąc — kierowali się dobrymi po- 
budkami. Z drugiej strony można by wpłynąć na zmianę oceny tych przy
padków przez właściwe poinformowanie teologów prawosławnych. Tak 
więc nie jest jednoznacznie uzasadniony powód owego niepokoju w Cham
besy w  1968 r. jeśli dokładniej zbada się w jakiego rodzaju wspól
nocie wymienione Kościoły znajdują się z protestanckimi Kościołami lub 
grupami, „nie uznającymi podstawowych dogmatów wiary chrześcijańskiej” . 
Według naszej wiedzy, w chwili obecnej, żaden z wymienionych Kościo
łów nie może być określony w ten sposób. Przeciwnie, istnieje zbliżenie 
wspomnianych Kościołów do Unii Utrechckiej, właśnie z powodu świado
mego ich odwrotu od negatywnych momentów swojej własnej przeszłości. 
W odniesieniu do takich grup również i stary Kościół nie odmawiał wzno
wienia wspólnoty. Należy również uwzględnić, że niejedna negatywna in
formacja — dotycząca tych Kościołów — przyszła do nas ze źródeł rzym
skokatolickich i może przez to jest jednostronnie zabarwiona. Następnie, 
istnieje konieczność dokładniejszego wyjaśnienia: pod jakim warunkiem 
należałoby uznać urząd biskupi i  sakramenty Kościoła, jako urząd apo
stolski i jako prawdziwe sakramenty, aby również według surowej miary, 
stosowanej przez św. Jana Damasceńskiego umożliwić wspólnotę sakra
mentalną. W każdym razie — decyzje starokatolickich biskupów zapadały 
w przekonaniu, aby tej surowej miary nie obniżyć. Należałoby się zasta
nowić nad celowością zastosowanych zasad, ponieważ w odniesieniu do 
kryteriów, które mają być przyjęte, uzyskano w dialogu pełne uzgodnie
nie. Gdyby wszystko to zostało wyjaśnione, należałoby się jeszcze zastano
wić nad dwiema sprawami.

1) Każde przezwyciężenie schizmy — a o to w  istocie przy każdej in- 
terkomunii chodzi — zawiera w sobie z konieczności pewne elementy 
zaufania. Istniejąca wspólnota nie może się bez niego zachować. Zaufanie 
jest zawsze ryzykownym zjawiskiem i podarunkiem. Czy nie zobowiązuje 
nas łaska w Chrystusie, przez Boga udzielona, do takiej wspólnoty, w  któ
rej Kościoły obdarzają się zaufaniem i nie będą — dla osiągnięcia jedno
stronnego zabezpieczenia — odrzucać potrzebnego w tych okolicznościach 
ryzyka?

2) Zaufanie bez powodu i granic jest bez wartości i siły. W staroka
tolickich stosunkach interkomunijnych- oznacza to, że gdyby okazało się, 
iż powody nie istnieją w  całości lub częściowo, albo że okazane zaufanie 
nie było lub nie jest uzasadnione, to w takim razie przyjęcie wspólnoty 
sakramentów osiągnęłoby swój kres. Można sobie wyobrazić, że w takim 
przypadku, o ile chodziłoby o ściśle określony Kościół w całości lub o Ko
ściół określonego terytorium, czy też o pewne grupy w Kościele, ta wspól
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nota sakramentów przestałaby istnieć całkowicie lub przez pewien czas 43}. 
Widzimy więc, że są tu konieczne badania oraz że istnieje możliwość pew
nych zróżnicowań. Ogólnymi oświadczeniami nie można rozładować istnie
jącego kompleksowego stanu. Także teologiczny osąd nie powinien się 
opierać (w czasie gruntownych, umysłowych przemian — między wszyst
kimi Kościołami) — na uproszczonych odpowiedziach i sumarycznych wy
rokach. Należy tylko stwierdzić:
— W zasadzie istnieje — moim zdaniem — uzgodnione stanowisko staro- 

katolicko-prawosławne również i w  tej kwestii.
— W dialogu należy wspólnie wyjaśnić starokatolicką praktykę pewnych 

interkomunii, z uwzględnieniem wszystkich przesłanek, powodów i oko
liczności.

— W tym przypadku należy od Międzynarodowej Konferencji Biskupów 
Starokatolickich, jako najwyższego synodalnego organu Unii Utrechckiej, 
uzyskać oświadczenie, które zawierałoby interpretację lub modyfikację 
dotychczas zawartych układów.
Z problemem interkomunii wiąże się rozumienie Kościoła. W staroka- 

tolicko-prawosławnym dialogu kwestia Kościoła została poruszona naj
pierw w 1902 roku przez biskupa Sergiusza z Jamburga. Ani w bońskich 
konferencjach w latach 1874/75, ani przy wymianie orzeczeń St. Petersbur- 
sko-Rotterdamskich Komisji, ani przy pertraktacjach bońskiej Konferencji 
w 1931 roku ten coraz ważniejszy temat nie został szczegółowo omówiony. 
Jest sprawą jasną, że dzisiaj dialog nie może ominąć tematyki eklezjolo
gicznej. W ten sposób pojawia się ów temat w sprawozdaniu konferencji 
belgradzkiej z 1966 roku. Widnieje on na liście stwierdzonych odchyleń 
starokatolików od nauki prawosławnej lub w  niepewności co do inter
pretacji ich nauki — raz w katalogu pozytywnych uzgodnień pkt. III, 1 
i ponownie w katalogu spraw nieuzgod-nionych i pytań w  punkcie IV, 2. Kon
kretnie chodzi tutaj o wyjaśnienie kwestii, aniżeli o ostateczne potępienie. 
W sprawozdaniu końcowym Komisji Interprawosławnej z października 
1970 r. w Chambesy stwierdza się w odniesieniu do Homologii, przekaza
nej latem 1970 r., że wszystko co jest tam zawarte i dotyczące Kościoła 
„w  zasadzie jest zgodne z nauką prawosławną”, jednak, „co do spraw, 
które według charakteru Homologii nie mogą być inaczej postawione — 
należy przyjąć, że temat nie jest wyczerpany” . W pozostałych pytaniach 
chodzi głównie o to, który Kościół posiada znamiona jedności, świętości, 
katolicyzmu i apostolstwa o jednoznacznej do określenia możliwości.

43) Porównaj wymianę listów między arcybiskupami a . Rinklem z Utrechtu 
a Michaelem Ramsayem  z Canterbury, IK Z  49 (1959), 1—15; szczeg. niepokojące me
morandum Rinkla i ,,ciche ostrzeżenie” , IK Z  50 (1960), 184. Odnośnie anglikańsko- 
-metodystycznych pertraktacji, zob.r IK Z  56 (1966), 193—233 i 59 (1969), 123—153.
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Dlatego od strony starokatolickiej oczekuje się odgraniczenia się od 
tak zwanej teorii Kościołów odgałęzionych (Branch — Theory), która jest 
dla prawosławnych nie do przyjęcia i o której przypuszcza się, że wpływa 
na starokatolickie pojęcia Kościoła. Nie wchodząc w omawianie wszyst
kich kompleksowych kwestii przed dialogiem, myślą, że mogę już teraz 
stwierdzić, co następuje:

1) W zasięgu anglikańskiej teologii szczególnie zadomowiona jest 
„Branch — Theory” rozwijana przez Williama Palmera w  jego traktacie 
z 1838 roku44). Jest ona wynikiem konfesjonalnego myślenia oraz doświad
czeń angielsko-insularnego położenia, będących podstawą tego myślenia. 
Według niej z pnia Starego Kościoła rozwinęły się w  ciągu pewnego 
czasu odgałęzienia, co prawda schizmatyczne, ale w zasadzie równowar
tościowe. W powyższym znaczeniu teoria ta nigdy nie została oficjalnie 
przyjęta przez starokatolików.

2) Istnieją tylko nieoficjalne starokatolickie wypowiedzi odnośnie „czę
ści Kościoła” , „Kościołów częściowych” lub „części kościelnych” , które 
mogą spowodować nieporozumienia w kwestii odrzuconej teorii odgałę
zień. Osobiście jestem przekonany, że dialog rozjaśni te niejasności i po
może je pokonać43). Przy tym należałoby uwzględnić, jak mogło dojść 
do takich wypowiedzi. Prawdopodobnie starokatolicy chcieli utrzymać swo
je stanowisko wobec pretensji Kościoła Rzymskokatolickiego do uniwer
salności. Z drugiej zaś strony chcieli oni powrócić — w sensie pozytyw
nym — do starokatolickiej eklezjologii, dla której poszczególne lokalne Ko
ścioły w swojej różnorodności i wielości były Kościołem ekumenicznym.

3) Na główne pytanie „który Kościół jest jedyny i prawdziwy” staro
katolicy mogą odpowiedzieć następująco: Katoliokość jest, tak jak prawda 
w Objawieniu, nie wielkością ilościową, lecz w istocie wartością jakościo
wą. Johannes Kalogirou w swoim referacie na X X  Międzynarodowym 
Kongresie Starokatolików odbytym we wrześniu 1970 r. w Bonn'1'5), oświad
czył:  o Starokatolickim Kościele można powiedzieć, że przyznaje się On
do jakościowego pojęcia katolickości... bo Kościół Starokatolicki chce być 
powiązany przede wszystkim z chrześcijanami pierwszych stuleci — przed

“ ) P a trz  W illiam  Pa lm er (1803—1885), T reatise  on the Curch o f Christ, 2 tomy 
1838. Ta teoria była później pielęgnowana szczególnie przez teologów ruchu oxfordz- 
kiego, jednak przez Dóllingera i Reuscha nie została przyjęta.

•|5) Por. J. Demmfil: Was ist altkathoHsch, Bonn 1958, s. 6: Każdy Kościół od
dzielony, lub wspólnota kościelna, mają sprawdzić, czy oni nie odstąpili od ko
nieczności trzymania się punktu centralnego w  nauce i w ierze” ; Paul F. Pfister, z: 
Viele Kirchen, Ein Leib, wyd. przez Ulrich K iiry, Quell~Verlag, Stuttgart 1953, druk 
specjalny ,,Die altkatholische K irche” (20 s); S. 18; „Starokatolicki Kościół reprezen
tuje tym samym katolicyzm o charakterze organiczno-uniwersalnym.

« )  IK Z  60 (1970), 336.
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rozbiciem Kościoła”. Nie jest do pomyślenia prawosławno-katolicka ekle
zjologia bez- Zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, jako Głowy Ko
ścioła i tym samym jako podmiotu i całości jakościowo pojętej katolic- 
kości; tak jak już św. Ignacy z Antiochii powiedział: „Tam, gdzie jest 
Chrystus, tam jest i Kościół Katolicki” 47). Ta tajemnica Kościoła jest 
trwale powiązana z widoczną, historyczną rzeczywistością Kościoła, jako 
prawnie uporządkowanej i ukonstytuowanej wspólnoty. Oznacza ona uzna
nie istotnie jakościowego charakteru katolickości.

To jakościowe rozumienie katolickości może rozszerzyć darowaną przez 
Chrystusa przestrzeń braterstwa i miłości ponad określone granice, które 
łatwo mogą być zawężone przez ludzką krótkowzroczność i przekorę. 
W miłości i cierpliwości Chrystusa rozwija się ruch ekumeniczny czasów 
najnowszych, do którego starokatolicy i prawosławni wspólnie się przy
czyniają. Dla tego ruchu kontakty starokatolicko-prawosławne mają spe
cjalne znaczenie, gdyż mogą przyczynić się do ekumenicznego rozwijania 
i uznawania „katolickości prawdy”.

4) w starokatolickich kontaktach ze Wschodnim Prawosławiem, w  ich 
różnorodnym historycznym zjawisku, zawsze miarodajne było uznanie 
i kontynuacja zasad starego niepodzielonego Kościoła. Wschodniokościelne 
Prawosławie potrafiło podtrzymywać te zasady. Opory przeciw dogmatom 
papieskim przyjętym na I Soborze Watykańskim przyczyniły się do powsta
nia autonomicznych Starokatolickich Kościołów. Stawiając opór herezji, 
która doszła czasowo do władzy w Kościele Zachodnim, starokatolicy po
zostali w katolickiej i apostolskiej wierze oraz w starym porządku.

W Starokatolickiej Homologii z 1970 roku znalazły się ważne słowa: 
,,w jedności tej wspólnoty (jakościowa, przez Chrystusa w Duchu Świę
tym zachowana katolickość)... mamy dać jej niezłomne świadectwo. Nie 
potrafimy określić granicy działania łaski w rozmaitych Kościołach i chrze
ścijańskich społeczeństwach, które przez grzech rozbicia utraciły widoczną 
łączność z pełnią prawdy w jednym Kościele” 48). I tak wierzymy i ufa
my, że ten — w  braterstwie i gotowości zrozumienia prowadzony — dia
log prawdy właśnie w tej decydującej kwestii przeniknie głębiej w zro
zumienie misterium i cudu Kościoła.

d) Tym otwiera się dalsza perspektywa starokatolicko-prawosławnego 
dialogu; możliwość wspólnego, twórczego rozwijania prawdy ortodoksji 
w naszym czasie i przyszłości. Jako starokatolicki obserwator na I Pan- 
ortodoksyjnej Konferencji na wyspie Rhodos, byłem szczególnie pod wra
żeniem tej wizjonerskiej siły, którą Metropolita Chrysostomos z Myra 
przedstawił w  swojej inauguracyjnej mowie. Wskazał on na twórcze za

47) Ig n ., A d  S m yrn a  8, 2.
w) IK Z  61 (1971). 67: Kalogirou. s. 49, Metropolita Stylianos, s. 199.
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danie Prawosławia we współczesnym świecie, w którym chrześcijaństwo 
na nowo łączy się ekumenicznie. Nie inaczej winniśmy myśleć o zadaniu 
i  możliwościach starokatolicko-prawosławnego zjednoczenia.

Niezmierzona i ciężka w skutkach była schizma ostatniego tysiąca lat 
życia i rozwoju całego chrześcijaństwa.

Według Listu św. Pawła do Kolosan dla dzieła zjednoczenia w prawdzie 
i miłości ważne jest, aby nasze serca były pocieszone i połączone w mi
łości, zdążały do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania 
tajemnicy Bożej, to jest Jezusa Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie 
skarby mądrości i poznania (Kol. 2, 2—3).

Jakież to znaczenie dla rozwoju ekumenicznego ruchu miałby fakt, gdy
by Kościół Starokatolicki, pod względem pochodzenia i postawy zdecydo
wanie „Zachodni” , w przyszłości był w stałym, praktycznym kontakcie 
i zgodzie z dziedzictwem i teraźniejszością Kościoła Wschodniego, a tym 
samym dał świadectwo innym Kościołom Zachodnim Rzymu i Reformacji! 
Również w stosunku do siebie musiałby Kościół Starokatolicki sprostać 
wymaganiom, być „Ortodoksą Zachodu” i tak też żyć. Mogłoby to osta
tecznie mieć wielkie znaczenie dla Wschodniego Prawosławia, gdyby ono 
przez pełne połączenie z Kościołem o zachodniej tradycji, pragnęło uznać 
to, do czego samo ma pretensje, czyli obejmujące cały świat ekumeniczne 
prawosławie sięgające daleko poza granice geograficzne i historyczne.

e) Gdyby można było wysoko oceniać znaczenie starokatolicko-pra
wosławnego dialogu wraz z przygotowującą się kościelną wspólnotą, to 
przed naszymi oczami ukazuje się ostatnia perspektywa, a mianowicie: 
synodalna realizacja tej wspólnoty w praktycznym życiu naszych Kościo
łów. Nie ulega wątpliwości, że nie sam dialog lub inne gremium może tę 
wspólnotę kościelną zrealizować. Leży to w kompetencji prawowitych „pa
sterzy” zainteresowanych Kościołów, w połączeniu z akceptującą we
wnętrzną zgodą ich „trzód” — w całości życia kościelnego. Strona staro
katolicka powinna wyniki dialogu oraz wypływające z niego propozycje 
przedłożyć Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, jako 
najwyższej synodalnej instancji tych Kościołów. Po stronie prawosławnej 
te same wyniki prac Komisji mieszanej, będą — zgodnie z uchwałami pan- 
ortodoksyjnych Konferencji — przekazane przygotowującemu się Wielkie
mu Świętemu Synodowi, jako jeden z punktów obszernego porządku dzien
nego ',8>. Tak zakończy się, poprzez dwa odrębne akty synodalne trwający 
.przeszło sto lat, proces budowy mostu. Te dwa odrębne akty nie stanowią 
jeszcze zakończenia, lecz raczej — przejście do nowej synodalnej wspól-

łS) Por. Fernall, Friedr.-Wilh., Die Ostkirche im Vor£eld ihres Konzils. Konsti- 
tutionelle Gegenwartsprobleme der OrtodoKie^ in Okumenische Rundschau 20 (1&71) 
140—157, p. szczeg. „Przedsynodainy program ", 141.
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noty. Stanowią początek prawdziwej, pracowitej synodalnej wspólnoty 
Wschodnich i Zachodnich Prawosławno-Katolickich Kościołów!

Nie możemy jeszcze wyobrazić sobie w  szczegółach nowej synodalnej 
wspólnoty. Jedno jest pewne — będzie się ona mogła rozwijać jedynie 
w  duchu i na podłożu miejscowej i eucharystycznej eklezjologii50), 
tzn. w odniesieniu do poszczególnych Starokatolickich Kościołów, pod wa
runkiem ich samodzielności w ramach Unii Utrechckiej. Będzie to wspól
nota wschodnich prawosławno-katolickich Kościołów, w pierwotnym za
sięgu Zachodniego Patriarchatu. W dalszym planie rysuje się ostatnia per
spektywa tego synodalnego wymiaru Starokatolicko-Prawosławnej wspól
noty: Światowa Konferencja Kościołów w Upsali, w 19 artykule sprawo
zdania I Sekcji przy starokatolickiej zgodzie, wyraziła nadzieję na po
wstanie naprawdę ekumenicznego soboru51).

Wiemy, że myśl ta po stronie prawosławnej znalazła więcej sprzeciwu 
niż aprobaty. Jest to zupełnie zrozumiałe, ze względu na rzeczywiste sto
sunki i aktualne możliwości Rady Ekumenicznej. Także Kościół Staroka
tolicki nie widzi jeszcze możliwości urzeczywistnienia naprawdę ekume
nicznego soboru, w prawdziwym sensie tego słowa. Myśli on jednak, że — 
w odróżnieniu od powyższego —■ skutki synodalne starokatolicko-prawo- 
sławnej kościelnej wspólnoty mogą być kamieniem węgielnym dla eku
menicznego Soboru w  Uppsali, który zarysowuje się na horyzoncie52).

Wierzymy, że Pan może doprowadzić do prawdziwej odnowy w duchu 
starego, niepodzielonego Kościoła. I w tej nadziei modlimy się do Pana: 
„A  nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą 
we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak i Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie, 
aby: oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. A  ja 
dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy..., 
aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś 
ich umiłował, jakoś i mnie umiłował” (Jan 17, 20—23).

W to pozwólcie nam wierzyć, tego się trzymać, pozwólcie nam mieć 
nadzieję i pracować.

*•) Por. Afanesieff, N. Koulomzine, N. M eyendorff J. Schmemarm A; Der Frimat 
des Petrus in der orthodoxen Kirche, Zurych. 1960. Tezą książki jest przeciwieństwo 
międ2y uniwersalną eklezjologią, która ma swój szczyt w  rzymskim prymacie 
i  eucharystycznej eklezjo logii synodalnej wspólnoty miejscowych Kościołów.

JI) Uppsala, Bericht aus Geni 1968, s. IB (Sekcja I, 19).
i£) Starokatolickie oświadczenie biskupów z 18 lipca 1970, IK Z  60 (1970), 57—59.
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Ks. Donald M. M alinowski

„Posłannictwo”
Nr '1 — 2/1973 

_______________________________l

Analiza nazwy Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego

Jestem duchownym Kościoła w Kanadzie (Winnipeg, Manitoba), noszące
go nazwę „Polski Narodowy Kościół Katolicki” (PNKK). Organizacyjnie 
jego początki sięgają daty 14 marca 1897 r. i wiążą się ściśle z powstaniem 
polskiej parafii p.w. Św. Stanisława B.M. w Scranton, Pa., w Ameryce. 
Organizatorem PNKK był Biskup Franciszek I-Iodur, zmarły w 1953 r.

W świecie wolnej konkurencji, lub prywatnej inicjatywy, sprawa na
zwy jakiejś instytucji czy firmy jest zarazem bardzo ważna i bardzo nie
ważna. Jest bardzo ważna, ponieważ gra znaczną rolę w dziedzinie re
klamy, lecz i jest nieważna, gdyż przeładowanie mnóstwem długich wie
loczłonowych nazw przeróżnych instytucji stępia ludzką uwagę, męczy
i powoduje zobojętnienie na treść słów, a zaostrza czujność co do tego, 
co się za nimi kryje.

Kościoły w Ameryce i Kanadzie (których jest sporo) również posiadają 
nazwy wieloczłonowe, lecz dążą do ich uproszczenia. Dlatego pod tym 
względem mój Kościół jest w gorszej sytuacji niż Kościół np. Anglikański 
(Anglican Church) lub Zjednoczony (United Church), lub nawet Rzymsko
Katolicki, który się nazywać każe (reklamowo zręcznie!) tylko Katolickim 
(Catholic Church).. Z tego też powodu (ale nie tylko z tego!) powoli rodzi 
się pokusa stworzenia i dla mojego Kościoła jakiejś krótszej nazwy. Skró
cenie mogłoby polegać po prostu na skreśleniu jednego przynajmniej 
(a może i dwóch?) członów, ale którego? Wiadomo, że Kościół mój 
w Polsce usunął (w 1931 r.) słowo „Narodowy” i nazwał się Kościołem 
Polskokatoliokim. Wiem, że nie uczynił tego z racji reklamy, lecz czy 
musi się to absolutnie wykluczyć? Czy wobec tego — dla równowagi — 
nie można by usunąć w  Kanadzie słowa „polski” i pozostawić „narodowo- 
katolicki Kbściół” ? A  może nieźle wyglądałaby oficjalna nazwa całkiem 
bez członu „katolicki”, czyli Kościół Narodowy?

Takie stawianie sprawy może się wydać eo najmniej niepoważne. Za
gadnienie nazwy jakiejś instytucji wiąże się nie tylko z reklamą. Wiąże 
się z jej racją bytu przede wszystkim. A  cóż dopiero gdy mowa o Ko
ściele! W nazwie wyraża się cała ideologia! Wszyscy się na to zgadzają
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i ja też. Ideologia mojego Kościoła nie pozwala zabawiać się w skracanie 
jego nazwy z myślą o reklamie. Czy jednak nie można po akademicku 
analizować każdego członu tej nazwy i pytać się, jaką gra rolę w Kościele 
ideologia? Chyba wolno to czynić, więc spróbuję.

Dlaczego „katolicki”?

Rozważmy najpierw ten człon oficjalnej nazwy, który zachował mój 
Kościół zarówno w Polsce, jak i w Kanadzie (w Ameryce oczywiście też). 
Chodzi o słowo „katolicki”. Wydaje się, że jest ono dla mojego Kościoła 
tak istotne, że pod żadnym warunkiem nie wolno go usuwać z nazwy 
oficjalnej.

O jego decydującej roli można wnioskować z jednej strony z uporu,
2 jakim rzymskokatolickie duchowieństwo złośliwie lub przez ignorancję 
zaprzecza mojemu Kościołowi charakteru katolickiego, a z drugiej strony 
ze stanowczości mojego Kościoła w obronie swojej katolickości. Ducho
wieństwo rzymskokatolickie rekwiruje katolickość dla swego tylko wy
znania, identyfikuje ją bałamutnie z geograficzną „powszechnością” oraz
2 zależnością od papiestwa. Tymczasem Kościół Jezusa Chrystusa był ka
tolicki w początkach rozwoju chrześcijaństwa, chociaż nikt o nim 
nie słyszał poza Jerozolimą i nie miał pojęcia o papiestwie. Bo termin 
„Kościół Katolicki” posiada bogatą treść nadaną mu przez pierwsze wie
ki chrześcijaństwa bez udziału Rzymu. W czerwcu 1902 r. Komitet Para
fialny św. Stanisława w Scranton, Pa., zwrócił się do powiatowego sądu 
z prośbą o zmianę dotychczasowej nazwy parafii. Nazwa ta brzmiała: 
Polski Rzymskokatolicki Kościół. Chodziło o usunięcie słowa „Rzymsko" 
i zastąpienie go słowem „narodowo”, by-powstała nazwa „Kościół Polski 
Narodowo-Katolicki” . Dowiedział się o tym rzymskokatolicki biskup w Sc
ranton, Michael Hoban i zaprotestował przeciwko słowu „katolicki” tak 
skutecznie, że sąd zakazał mojemu Kościołowi nazywać się kato
lickim. Na skutek tego aż do V sierpnia 1898 r. oficjalna nazwa 
tego Kościoła brzmiała: „Kościół Polski Narodowo-Reformowany”. Byli 
co prawda narodowcy, którzy myśleli, że tę nazwę wynalazł Biskup Hodur 
już 1 października 1897 r. (po spaleniu biskupiej, rzymskiej ekskomuniki), 
lecz ta opinia nie jest słuszna. Organizator Kościoła nie pogodził się z wy
rokiem sądu mylnie interpretującego słowo „katolicki” . We wszystkich 
wydawanych dokumentach i oświadczeniach Kościół Narodowy był przez 
Biskupa Hodura nazywany Polskim Narodowo-Katolickim, a . nigdy „Re
formowanym”.

Nie był to spór jedynie semantyczny (o słowa). Chodziło jak najbar
dziej o ideologię. W odczuciu społeczeństwa polskiego (i chyba nie tylko 
polskiego) nazwa „Kościół Reformowany” oznacza jedno z wyznań pro
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testanckich, a mianowicie kalwinizm, prezbiterianizm. Chociaż w XV I wie
ku polska szlachta wysoko sobie ceniła kalwinizm, to jednak polskie spo
łeczeństwo w swojej masie pozostało przy tradycjach katolickich, bardzo 
różnych od kalwińskich i w ogóle — protestanckich.

Biskup Hodur zorganizował Kościół Narodowy dla diaspory polskiej, 
więc chciał szczerze oprzeć go na katolickości pojmowanej po polsku. Gdy 
zaś zawarł (w 1907 r.) porozumienie z Kościołami Starokatolickimi Unii 
Utrechckiej w  Europie, katolicyzmowi PNKK nadał też takie cechy, jakie 
były znane chrześcijaństwu pierwszego tysiąclecia — z zachowaniem jed
nak specyfiki wyznania narodowego. Nie może więc być mowy o zrezygno
waniu z członu „Katolicki” w oficjalnej nazwie mojego Kościoła.

A  co z polskością?

Wobec faktu, że Kościół Rzymskokatolicki lubi się nazywać Kościołem 
„katolickim” , co bez oporu aprobują inne wyznania chrześcijańskie —  
mój Kościół obok słowa „katolicki” musi używać przynajmniej jeszcze 
jednego z dwóch przyjętych przymiotników, mianowicie albo słowa, „pol
ski” , albo „narodowy” —  gdyby zechciał skrócić swoją nazwę oficjalną.

Jak już wspomniałem, Kościół ten w Polsce wybrał ewentualność pier
wszą i nazwał się: Polskokatolicki. Czy ta decyzja była zręczna i uspra
wiedliwiona? Jest na pewno zręczna taktycznie, lecz wyłącznie na terenie 
Polski. Bo proszę sobie wyobrazić polemikę polskokatolików z rzymsko- 
katolikami. Pierwsi wołają do drugich: W Polsce rację bytu ma katoli
cyzm tylko polski, a nie rzymski czy jakiś inny. Kto w Polsce chlubi się 
przynależnością do katolicyzmu, niechaj porzuci obce wzory, a przystąpi 
do katolicyzmu polskiego, reprezentowanego przez Kościół Polskokatolicki. 
Palskokatolik nie ma duszy rozdzielonej pomiędzy ojczyznę a papiestwo. 
Wiara katolicka nie walczy w nim z patriotyzmem. Kościół Polskokato- 
licki zatem to najlepsza ewentualność dla katolika Polaka itp.

Chociaż tego rodzaju argumentacja mogłaby mieć powodzenie również 
poza Polską — wśród polonijnej diaspory, to jednak poza Polską nie 
można by stosować nazwy „Kościół Polskokatolicki” z tej prostej przy
czyny, że wprowadza zamieszanie. Jak wiadomo, Kościół Rzymskokato
licki w  Ameryce, Kanadzie i gdzie indziej, jeżeli posiada księży i wier
nych pochodzenia polskiego, lubi się nazywać Kościołem „polskim” , lub 
„polskokatolickim” . Po dziś dzień etniczne polskie parafie rzymskokato
lickie określa się popularnie mianem parafii „polskich” , a parafie mojego 
Kościoła są po prostu „narodowe” .

Lecz ideologicznie nazwa „Kościół Polskokatolicki” nie wydaje się 
mocna, ponieważ zawęża zadania kościelno-religijne do jednego tylko na
rodu na świecie i utrudnia odparcie zarzutu nacjonalizmu. Kościół kato-
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lickł winien mieć charakter internacjonalny, chociaż absolutnie obcy ko
smopolityzmowi głoszonemu przez Rzym. Mogą do tego Kościoła należeć 
wszyscy ludzie z przeróżnych, wszystkich narodów z tą świadomością, że 
poda im zarówno rzetelną strawę religijną, jak i narodowe, patriotyczne 
i społeczne elementy.

Dodajmy, że nie jest rzeczą obojętną również to, co o usunięciu członu 
„narodowy” z nazwy PNKK myślał Biskup F. Hodur. Był on temu prze
ciwny, a swoją opinię na ten temat wyraził w „Posłannictwie” z 16 grud
nia 1945 r. następująco: „Jakby się nie zgodził nikt w Polsce, aby Ojczyż- 
na jego — Zmartwychwstała, Odrodzona i Zjednoczona — nazywała się 
inną niż Polska, tak samo nie może się zgodzić żaden uświadomiony reli
gijnie i odrodzony Polak, aby mu wydarto imię Polskiego Narodowego 
Kościoła, a narzucono jakieś miano francuskich, włoskich albo niemiec
kich zrzeszeń... Dlatego, aby Kościół ten — zesłany z niebios na umocnienie 
i zbawienie ludu polskiego rozproszonego po całym świecie — spełnił 
swoje zadanie, musi pozostać w duchu i treści chrześcijańskim i kato
lickim, a w posłannictwie swym — Polskim i Narodowym!”

Wyjaśnić trzeba, że ta wypowiedź nie była skierowana przeciwko na
zwie: Kościół Poiskofcatolicki. Chodziło o odrzucenie projektu połączenia 
PNK Kościoła z innymi w  Polsce wyznaniami „katolicyzującymi” — w je
den Kościół pod wspólną nazwą „Kościoła Polskiego Starokatolickiego”. 
Chociaż więc Bp. F. Hodur pisał o zachowaniu w nazwie obydwu przy
miotników „polski, narodowy” , chodziło mu tylko o wyraz „narodowy”, 
ponieważ nowa nazwa miała słowo „Polski” .

A le przypomnijmy przy tym, że kiedyś nasz Organizator utożsamiał 
przymiotnik „narodowy” z polskością. Wszystko, co miało związek z „na
rodem” czyM ludem polskim, byio „narodowe” , czyli polskie. Łączyło się 
to ściśle z walką toczoną w obronie polskiego „narodu” na ziemi amery
kańskiej przeciwko biskupom „aryjskim”, czyli pochodzenia obcego. I tak 
17 kwietnia 1897 r. — przed zerwaniem z papiestwem — ks. Franciszek 
Hodur „Odezwę do ludu polskiego w  Ameryce” podpisał jako proboszcz 
Kościoła Polskokatolickiego w  Scranton, Pa. A  w  jego artykule pt. W y
narodowienie czytamy: „Drugim talizmanem broniącym nas przed zamery
kanizowaniem się jest Kościół Narodowy, w którego interesie przecież 
leżeć będzie zachowanie odrębności narodowej, bo jak długo istnieć bę
dzie lud polski, tak długo będzie miał rację bytu i Kościół Polskokato- 
licki, wynarodowienie zaś będzie początkiem jego upadku” (Straż z 5 
czerwca 1897 r.).

Kto ze współczesnym nam narodowców amerykańskich i kanadyjskich 
zapomina, że w 1897 r. Bp. Hodur identyfikował przymiotnik „■narodowy” 
z wyrazem „polski” — ten tej wypowiedzi nie zrozumie właściwie i z obu
rzeniem odmówi Organizatorowi słuszności, ponieważ Kościół nasz na kon
tynencie amerykańskim istnieje i może się rozwijać misyjnie także mimo
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tego, że „ludu polskiego” (ludzi mówiących i czujących po polsku) jest 
coraz mniej. Dla mnie jednak nie ulega wątpliwości, że w tej wypowie
dzi nie chodzi o Kościół polski, lecz o narodowy. O tej różnicy będzie 
mowa niżej.

Przyznajmy, że słowo „polski” ma w oficjalnej nazwie mocne uzasad
nienie, lecz historyczne i patriotyczne, a nie kościelno-religijne. Do dru
giej wojny światowej (mniej więcej) wyznawcami PNKK byli niemal 
wyłącznie Polacy. Charakter polski tego Kościoła był dla nich magne
sem, tak samo jak polski charakter licznych parafii rzymskokatolickich 
w Ameryce i Kanadzie. Nazwa „Kościół polski” tak ich przyciągała jak 
nazwa „Kościół niemiecki — włoski — irlandzki” — odpychała. Ale 
w ostatnich latach życia Bpa Hodura ten stan uległ szybko zmianie. Przy
czyn było wiele — jak np. służba wojskowa w armii amerykańskiej, trans- 
lokacja zakładów przemysłowych, likwidacja kopalń węgla itp. Za  naj
ważniejszą jednak przyczynę szybkich zmian w PNKK należy uznać co
raz liczniejsze małżeństwa mieszane etnicznie w USA i Kanadzie. W ro
dzinach polsko-włoskich, polsko-irlandzkich czy nawet tylko polsko-sło
wackich mówi się tylko po angielsku. Wielu Amerykanów czy Kanadyj
czyków należy do PNKK nie dlatego, że to Kościół polski, ponieważ oni 
się czują członkami niepolskich grup etnicznych, ale dlatego, że to Ko
ściół Narodowokatolicki, a nie Rzymskokatolicki.

Zrozumiał to Bp. Franciszek Hodur i pogodził się (już w 1946 r.) z po
trzebą przygotowania modlitewnika i ksiąg liturgicznych w języku an
gielskim. O ile mi wiadomo, godził się on z faktem, że dalszy nacisk na 
polskość krępuje misyjny rozwój PN KK  w Ameryce i Kanadzie, gdzie 
żyje wielu katolików niechętnych rzymskiemu katolicyzmowi, ale rów
nocześnie obojętnych dla polskości. Poza jednostkami istnieją całe grupy 
etniczne przyznające się do katolicyzmu, ale niezależnego od papiestwa, 
czyli narodowego. Chętnie by się złączyły z PNKK, lecz na bazie równości, 
a nie podporządkowania i bez obawy utracenia własnego dziedzictwa na
rodowego (etnicznego). Wprawdzie w 1931 r. na Synodzie w Buffalo afi
liowano z PNKK narodowe Kościoły Litwinów, Słowaków, Czechów i Wło
chów, ale nadal dominowała nad nimi nazwa „Polski Narodowo-Kato- 
licki Kościół” .

W związku z tym w latach ostatnich poczęto myśleć nad taką nazwą, 
która by nie zawierała aluzji do polskości. Na Synodzie w  Toronto (paź
dziernik 1971 r.) zgłoszono projekt nazwy: United National Catholic Church 
(Zjednoczony Kościół Narodowo-Katolicki). Z dyskusji (prywatnych) 
można się zorientować, że ten projekt nie przypadł do gustu większości 
■wiernych PNKK. Co się w niej nie podoba? Najpierw nie podoba się 
słowo „United” (Zjednoczony) naśladujący nazwę zarówno Stanów Zjed
noczonych (United States) jak i wielu wyznań protestanckich w Ameryce 
i Kanadzie (United Church of Christ, lub tylko United Church). Niektó
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rym, zwłaszcza „starym” narodowcom nie może pomieścić się w  głowie 
zmiana nazwy uświęconej tradycją. Innych natomiast ponoszą uczucia 
patriotyczne. Powiadają: jeśli Włoch lub Anglik wżenił się do rodziny 
polskiej, niech się uczy mówić po polsku, będzie znał więcej obcych ję
zyków. Niechaj jednak odpowiedzą, kto ma go do tego zmusić i w  imię 
czego? Zresztą często ci sami narodowcy, którzy tak surowo, traktują 
Włocha czy Anglika ożenionego z Polką, przez palce patrzą jak ich ro
dzone dzieci w domu rozmawiają wyłącznie po angielsku, a wnuczęta 
z babcią i dziadkiem w ogóle nie potrafią się porozumieć. Skąd taka po
błażliwość dla swoich? Z troskliwości o ich start życiowy i powodzenie 
w środowisku niepolskim (dlatego też się zmienia imiona polskie na an
gielskie np. z Władzia robi się Waltera, a z Kasi — Kathy).

Nie ulega wątpliwości, że polskość nadal jest potrzebna wśród polo
nijnej diaspory i potrzebny jest jej Kościół polonijny Narodowokatolicki, 
ale jako jeden z wielu Kościołów dla wielu grup etnicznych stanowiących 
jeden Narodowo-Katolicki Kościół o zasięgu nie tylko amerykańsko-ka- 
nadyjskim, ale ogólnoświatowym.

Niezależnie więc od tego, czy proponowane zmiany w  oficjalnej nazwie 
Kościoła są udane, czy też nie, wolno zaryzykować tezę, że z punktu w i
dzenia kościelno-religijnego — na kontynencie amerykańskim można by 
opuścić kiedyś słowo „polski” , ale nigdy nie powinno się usuwać słowa 
„narodowy”.

Co to znaczy „Kościół Narodowy”,

Na ten temat nie mam dostatecznie obszernej literatury, a szkoda, po
nieważ problem jest wyjątkowo złożony. Wiadomo mi, że wiele uwagi 
poświęcili mu dwaj teolodzy Kościoła Narodowego w  Polsce: ks. doc. dr 
hab. Szczepan Włodarski oraz ks. doc. dr Edward Bałakier, obydwaj pra
cownicy naukowi Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Z ich opraco
wań wynikało by, że istnieją trzy różne poglądy na treść wyrażenia „Ko
ściół Narodowy” , mianowicie laicki, protestancki oraz rzymskokatolicki.

Zdaniem socjologów laickich genezę terminu „narodowy” należy wią
zać z pojęciem „naród”. Skoro jednak pojęcie to wymyka się spod ścisłej 
definicji, nazwę „Kościół Narodowy” można by określić jedynie opisowo 
jako związek wyznaniowy wyrosły na świadomości narodowej i nienależny 
od obcych wpływów. Idąc za tą sugestią, należało by przyjąć, że nie było 
Kościołów Narodowych tam i wtedy, gdy (i gdzie) nie było narodowej 
świadomości. Nie można więc nazywać narodowymi tych Kościołów, np. 
z pierwszego tysiąclecia, które cieszyły się autokefalią (niezależnością od 
obcych hierarchów) i liturgią w  języku etnicznym, ale nie miały „świado
mości narodowej”. Opinia protestancka za „Kościół Narodowy” uważa każ
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dy chrześcijański związek religijny niezależny od papiestwa, lecz równo* 
cześnie cieszący się poparciem większości danego narodu. Zatem Kościo
łami Narodowymi byłyby w większości Kościoły prawosławne i nieliczne 
protestanckie (np. luteranizm w Niemczech, Szwecji, Finlandii, a kalwi- 
nizm w  Holandii i Szwajcarii względnie też anglikanizm w  Anglii).

Teoretycy rzymskokatoliccy natomiast odrzucają opinię protestantów 
i stawiają tezę, że o Kościołach Narodowych może być mowa wyłącznie 
w obrębie rzymskiego katolicyzmu. Są to ich zdaniem grupy zawsze schi- 
zma/tyckie, czyli oderwane od macierzystego Kościoła Rzymskokatolickiego 
z przyczyn tylko patriotyczno-społecznych. Cechuje je trwanie przy zasad
niczych cechach liturgii i teologii rzymskokatolickiej.

Pierwszym historycznie Kościołem Narodowym w  ten sposób pojętym 
byłby Kościół Anglii za Henryka V III w  XV I wieku, ale tylko do śmierci 
tego władcy, ponieważ później przechylił się ten Kościół na stronę kal- 
winizmu. Drugim tego rodzaju Kościołem byłby holenderski Kościół Staro- 
-Biskupiego Kleru powstały w  X V III wieku — gdyby nie to, że począt
kowo Rzym uważał go za „sektę jansenistowską” . Był to jego błąd, ale się 
do niego przyznał dopie-ro w 1966 roku, gdy zarzut został odwołany. Wte
dy jednak Kościół ów uchodził ogólnie za starokatolicki. Natomiast od 
samego początku do rzymsko katolickiej tezy o Kościołach Narodowych 
pasuje Kościół Polski Narodowo-Katolicki.

Ale do tych trzech wymienionych teorii należało by dodać jeszcze 
czwartą. Autorem jej jest Biskup F. Hodur. Według swego wyrażenia „Ko
ściół Narodowy” zawiera trzy elementy:

a) kościelną demokrację,
b) kościelną suwerenność,
c) chrześcijański patriotyzm.
Spróbujemy to uzasadnić i wyjaśnić pismami Bpa F. Hodura:

a) W wyznaniach chrześcijańskich, które zachowały sakralny charakter 
hierarchii, demokracja kościelna wydaje się sprzecznością jak kwadratowe 
koło. Najbardziej jaskrawo podkreśla się tę rzekomą sprzeczność w  całej 
nauce Kościoła Rzymskokatolickiego po dni ostatnie, niezależnie od pew
nych ustępstw wyrosłych z ducha Vaticanum II. Oto fakt. Rzymskokato
licki biskup z Pembroke, Wiliam J. Smith, w dniu 15 sierpnia 1972 r. na 
światowym zjeżdzie Rycerzy Kolumba w  Toronto powiedział, że „Kościół 
nie może być demokratyczny”. Przypomniawszy słowa Chrystusa o potrze
bie stania się „jako dziatki” stwierdził, że Chrystus nie postawił nigdy po
trzeby „dorosłości” jako warunku zbawienia. Wierni mają być grzecznymi 
dziećmi Matki Kościoła, która zawsze „ma rację i dlatego należy jej słu
chać” w  sprawach nie tylko religijnych.

Natomiast Bp Hodur zadał sobie trud (i ryzyko) pogodzenia katolickiej 
zasady o hierarchiczności Kościoła z potrzebą demokracji pojętej w duchu 
współodpowiedzialności za losy Kościoła zarówno ze strony duchowień
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stwa jak i wiernych świeckich. W myśl nauki Chrystusa, który „nie przy
szedł, aby Mu służono” — Organizator PNKK wymagał, aby biskup i księ
ża byli sługami wiernego ludu, dbającymi przede wszystkim o jego,, 
a nie o swoje dobro. Można śmiało głosić, że PNKK powstał z walki o de- 
mokratyczność w Kościele. Był to jeden z ważniejszych jego celów. Po raz 
pierwszy Bp Hodur określił ten cel następująco: „Żeby nasz Kościół rzym
skokatolicki stał się narodowy, polski, nie trzeba koniecznie zrywać z Rzy
mem i tworzyć jakąś nową sektę odmienną. Nie! Z prawd przez nas do
tychczas wyznawanych nie odrzuciliśmy żadnej. Żądać tylko winniśmy 
w ustroju społeczno-admin:stracyjnym reform w duchu demokratycznym. 
I tak niesłychanym jest przecież anachronizmem na dzisiejsze czasy, że na
ród polski nie ma żadnego wpływu na wybór biskupów i księży dla siebie 
przeznaczonych...” (Straż nr 5 z 15 V 1897 r.). Jak z tego wynika, Kościół 
Narodowy nie zamierzał atakować rzymskokatolickiego katechizmu, lecz 
nie chciał się pogodzić z brakiem demokracji w papieskim katolicyzmie 
i żądał najpierw wpływu wiernych świeckich na wybór biskupów i pro
boszczów. Było to więc wołanie o modne w czasie Vaticanum II  „dowarto
ściowanie laikatu” . Dalsze szczegóły owego „dowartościowania” znajdziemy 
w  „Straży” z 4 września 1897 r., gdzie czytamy: „Kościół Narodowy nie- 
odrzuca żadnego dogmatu Kościoła Rzymskokatolickiego, żąda tylko samo
rządu dla narodu polskiego w  sprawie wyboru biskupów i księży oraz kie
rownictwa dobrami świeckimi. Kościół Narodowy nie uzna nad sobą żadnej 
władzy, która nie zgodzi się na te sprawiedliwe żądania ludu polskiego...”

Postulat kościelnej demokracji Kościoła Narodowego został systema
tycznie ujęty w  czterech punktach zawartych w  „Memorandum” przedłożo
nym Watykanowi przez Bpa Fr. Hodura w 1898 r. Były one następujące:
1. polska grupa etniczna w USA winna mieć własnego biskupa (Polaka);:
2. parafialny majątek musi pozostać'w rękach parafian, a nie biskupa 
(obcego pochodzenia); 3. majątkiem tym winien administrować Komitet 
Parafialny, a nie proboszcz (nawet polskiego pochodzenia); 4. proboszcza 
wybierają parafianie spośród polskich księży! (Straż nr 26 z 2 lipca 1898 r.).

Nie potrzeba chyba dodawać, że postulat demokratyczności winien się- 
był odnosić do całego Kościoła Rzymskokatolickiego, a nie tylko do parafii 
„polskich”, lecz Bp Hodur nie czuł się upoważnionym do przemawiania 
w interesie wszystkich grup etnicznych w  Ameryce.

b) Element kościelnej suwerenności Kościoła Narodowego pojawił się- 
w  dniu 16 grudnia 1900 r. Dwa lata wcześniej (2 października 1898 r.) bi
skup Michael Hoban ze Scranton poprzez ekskomunikę odciął się od Ko
ścioła Narodowego, lecz bez wzajemności. Jeszcze 15 grudnia 1900 r. ks. Fr. 
Hodur rozmawiał z nim przyjaźnie i w  imieniu swoich zwolenników szukał 
porozumienia. W dniu następnym Kościół Narodowy stał się pełniejszy 
w  treści już nie tylko dlatego, że był demokratyczny, ale również z po
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wodu zdobycia się na kościelną suwerenność czyli niezależność od jakiego
kolwiek obcego mu hierarchy, bądź miejscowego biskupa rzymskokatolic
kiego, bądź od samego papieża. Decyzję tę zatwierdził w 1904 r. Pierwszy 
Generalny Synod PNKK w  Scranton, na którym Bp. Fr. Hodur podał też 
motywy zerwania z papiestwem. Nie miały one charakteru dogmatycz
nego (religijnego), lecz wyłącznie narodowo-patriotyczny. Organizator 

PNKK poinformował, że „papieże nigdy nie byli przyjaciółmi Polaków ani 
Polski” oraz że „zbrodnią było by się łączyć z tym wrogiem” (Trybuna 
Scranton, 27 marca 1907 r.).

c. Chrześcijański patriotyzm i zainteresowanie społeczne to w Kościele 
Narodowym element wokół którego powstało najwięcej nieporozumień.

I tak najpierw po dziś dzień mówi się, że Kościół Narodowy jest to ten 
Kościół, który nabożeństwa liturgiczne celebruje wyłącznie w języku na- 
Narodowym element, wokół którego powstało najwięcej nieporozumień, 
wierzchowną. Przez pięć blisko lat istniał Kościół Narodowy z łaciną, jako 
językiem liturgicznym. Pierwszą „polską” Mszę ks. Fr. Hodur odprawił 
25 grudnia 1901 r. (suma — nie zaś pasterka!)- Podobnie jak przy zrywaniu 
z Rzymem zasadniczym motywem celebrowania po polsku były względy 
patriotyczne, chociaż nie pominięto i religijnych. W „Odezwie” wydanej 
przy tej okazji przez ks. F. Hodura czytam y: „Nieprzyjaciele nasi chcą 
wydrzeć nam mowę ojczystą, więc my umiłowawszy ją tym bardziej, że 
wzgardzona i prześladowana — uczyńmy ją pośrednikiem między narodem 
i Bogiem” (Straż nr 52 z 21 grudnia 1901 r.). Wzmianka o „nieprzyjacio
łach” jest aluzją do Niemców, którzy polskie dzieci w szkołach (pod za
borem pruskim) zmuszali biciem do odmawiania pacierza po niemiecku 
<Miasteczko Września w maju 1901 r.).

Natomiast znacznie mocniej niż na ojczystą mowę kładł Bp F. Hodur 
nacisk na sprawy społeczno-kulturalne związane z Polską. Najbardziej wy
raźnie można to było zauważyć podczas tzw. Nadzwyczajnego Synodu 
w  Scranton w 1906 r. Zacytujmy fragment „Rezolucji” wówczas podję
tych: „Choć tu mamy wolność większą i byt znośniejszy, wielką sposob
ność do zdobycia majątku i znaczenia, to jednak nasze oczy i serca zwra
cają się często za oceany ku Tobie, Polsko, rodzona ziemio nasza. W tej 
strasznej i tytanicznej waice, jaka się toczy ustawicznie między ciemiężca
mi i naszym narodem ... chcemy brać czynny udział przez składki na 
czynną obronę, przez popieranie polskiego przemysłu, polskiej szkoły, pol
skiej literatury, przez zachowanie języka, zwyczajów i obyczajów naro
dowych” (Trybuna, Scranton, 27 marca 1907).

Chociaż Kościół Narodowy będzie przestrzegał demokracji i kościelnej 
suwerenności, nie będzie w pełni narodowym, jeżeli nie zajmie wyraźnego 
•stanowiska w  sprawach społecznych tej grupy etnicznej, dla której został 
powołany i której ma służyć. Taką znajdujemy naukę Bpa Fr. Hodura 
w  jednym z jego pism. Cytujemy: „Jednym z najważniejszych zagad
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nień w  religijnej myśli człowieka to ułożenie stosunku Kościoła do sprawy 
narodowej i społecznej. Dotąd nie próbowano rozwiązać uczciwie tego nad
zwyczaj trudnego zagadnienia z obawy, aby nie drażnić ... wpływowych 
sfer podtrzymujących hierarchią różnych Kościołów i nie burzyć mas ludo
wych... Sprawy narodowej w  szczególności boją się dotykać te Kościoły,, 
które się opierają głównie o ludy zaborcze... a jeśli dotykają tej żywotnej 
kwestii, to zbyt ogólnikowo albo usiłują osłabić i obniżyć znaczenie idei 
społecznej i narodowej. A  niesłusznie, bo te dwie idee, te dwie sprawy są 
dziś podścieliskiem i podłożem życia, są płaszczyzną, na której się spotykają 
wszystkie najpiękniejsze usiłowania nowożytnego człowieka. One co praw
iła budzą straszne namiętności, ale są źródłem entuzjazmu, miłości i po
święcenia się, pchają do czynu, do bohaterstwa. Z nich wytryska natchnie
nie poetów, myśl filozofów, czyn trybunów ludu i cichych pracowników 
poświęcenia na polu oświaty i miłosierdzia. Do takich więc potęg ludz
kiego społeczeństwa powinien być stosunek religii jasno określany, a zwła
szcza religii Chrystusowej... Język danego narodu, jego odrębny charakter,, 
jego zbiorowa dusza różniąca się od zbiorowej duszy innego narodu — to 
praca Boża w ludzie poprzez wieki całe, poprzez tysiące lat. Niszczyć więc 
tę różnicę narodu, ten jego odrębny charakter, to niszczyć wysiłek Boży. 
Sprzeciwić się rozwojowi danego narodu, to sprzeciwić się woli Bożej, sta
nąć w poprzek zamiaru Stwórcy i Rządcy tego świata...”

Skąd wziąłem tę interesującą wypowiedź? Z broszurki pt. „Nasza W ia
ra” wydanej w  1913 r. Nie zajmuje się ona problematyką świecką, lecz 
czysto religijną, gdyż omawia „Wyznanie PN K K ” przyjęte {wraz z tą bro
szurą) przez Trzeci Generalny Synod z ;19I14 roku. Jest ta wypowiedź od
powiedzią dla tych narodowców (głównie księży PN K K  w USA), który 
się odżegnywują od łączenia działalności kościelno-religijnej z pracą patrio- 
tyczrno-społeczną dlatego, że (religia nie ma nic wspólnego z „polityką”, że 
ksiądz winien tylko głosić Ewangelię (i to tę „czystą!” ). Tym pseudo-naro- 
dowcom Bp Hodur mówi (w tej samej religijnej broszurce): „Chrystus 
występuje najpierw i przede wszystkim jako narodowy, żydowski Mesjasz. 
On chce zgarnąć i odkupić ten wielki, ale rozdarty i 'nieszczęśliwy :naTÓd... 
On go chce zjednoczyć w imię Boga, chce go odrodzić, uszczęśliwić 
i zbawić...”

Oczywiście, że Bp Hodur takimi poglądami nie zachęcał księży do 
uprawiania polityki po świątyniach. W artykule pt. „Misja PNKK w Pol
sce” wyjaśnił, że Kościół Narodowy nie jest organizacją polityczną, więc 
„nie jest jego zadaniem naprawianie polityki w czasie nabożeństw”. Po
uczał, że od organizowania państwa i rządu są ludzie świeccy, a Kościół 
„ma tylko pomagać państwu” w zwalczaniu moralnego zła i w budowie 
lepszego społeczeństwa na zasadach ustalonych w  Ewangelii” (Straż z 19 
lipca 1945 r.).

Nie będzie przesady w twierdzeniu, że Bp Fr. Hodur po raz pierwszy
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«£ idjaAsti ie odkrył dla żyda kościelno-religijnego 
Miłości I  poświęcenia” , jakim jest patriotyzm i kwe- 

Każdego księdza i działacza kościelnego. A  nie 
w jłącane o Polski Kościół Narodowo-Katolicki. Uczył, że ten 

•element Jest niezbędny w każdym wyznaniu, w każdej religii, a więc nie
zbędne są Kościoły Narodowe dla każdego wierzącego narodu (grupy etnicz
nej). Potwierdza to następujące zdanie: „Religia musi mieć charakter re
lig ii narodowej. Jej ołtarze, jej ambona, jej nauczyciele muszą być w sercu 
danego narodu” . Umieszczono tę zasadę w pierwszej Konstytucji PNKK 
zwanej „Celami i Zasadami Kościoła Narodowego” (Trybuna, Scranton, 
27 marca 1907 r.). Widzimy ją również w  Konstytucji PN K K  z 1967 r.

Z rozważań o treści wyrażenia „Kościół Narodowy” wynika dość jedno
znacznie, że słowo „narodowy” w  oficjalnej nazwie mojego Kościoła jest 
nieomal tak niezbędne jak słowo „katolicki”. Przy próbach modyfikacji 
tej nazwy nie można by tej prawdy pominąć.

A le dla mnie osobiście, jako księdza zaangażowanego żywo w  pracy 
społecznej na terenie Winnipegu i całej prowincji Manitoba w Kanadzie, 
jest jeszcze ważne to, by obydwa człony tej nazwy, tj. „Narodowo-Kato- 
licki” Kościół, znalazły wyraźne odbicie praktyczne w  pracy i życiu na co 
dzień każdego księdza narodowego. Bo ja nie tylko nazywam się otwarcie 
(i wszędzie, gdzie wymaga tego sytuacja) księdzem narodowym, ale nim 
jestem naprawdę. Dla mnie ta nazwa jest „źródłem entuzjazmu, miłości 
i  poświęcenia i pcha do czynu”. A czynem jest nie tylko praca religijno- 
Jiościelna, lecz także działalność patriotyczno-społeczna.
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Biskup Tadeusz R. Majewski

„Posłannictwo” 
Nr 1 — 2/1973

Starokatolicki ekumenizm

Referat wstępny wygłoszony na pierwszym posiedzeniu Komisji 
do Spraw Dialogu Starokatolicko-Prawoslawnego w  Warszawie 

w dniu 12 grudnia 1972 r.

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich Unii 
Utrechckiej, obradująca w kwietniu 1971 r. w Bonn, dokonała 
wyboru Krajowych Komisji Starokatolickich do Spraw Dialogu 
z Kościołem Prawosławnym. Z Polski zostali wybrani i zatwier
dzeni przez MKBS:

1. Biskup Tadeusz R. M AJEW SKI —  Przewodniczący Komisji,
2. Ks. Mgr Wiktor W YSO CZAtfSK I —  Członek Komisji.

W  referacie niniejszym piragnę przedstawić i omówić:
1. Nieprzerwaną ciągłość Utrechckiej Starokatolickiej Sukcesji 

Apostolskiej,
2. Listę biskupów i arcybiskupów Starobiskupiego Kleru Ho

landii,
3. Deklarację Unii Utrechckiej podpisaną w  Bernie dnia 15 paź

dziernika 1952 roku,
4. Sposób i podstawy zawierania interkomunii Kościołów Staro

katolickich Unii Utrechckiej z Kościołami Episkopalnymi,
5. Kongresy Starokatolickie i początki dialogu z Kościołem Pra

wosławnym,
6. ,Filioque” i Sakrament Eucharystii według nauki Kościołów 

Starokatolickich Unii Utrechckiej,
7. Zawieranie związków małżeńskich przez kapłanów oraz kano

niczne i tradycyjne warunki udzielania sakry biskupiej w  Ko
ściołach Unii Utrechckiej,

8. Czego oczekuje M KBS w  Utrechcie w  maju 1973 roku od po
szczególnych Komisji Krajowych do Spraw Dialogu Staroka- 
tolicko-Prawosławnego.
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UTRECHCKA STAROKATOLICKA SUKCESJA APOSTOLSKA  
I JEJ NIEPRZERW ANA CIĄGŁOŚĆ

Kościół założony przez Jezusa Chrystusa nie otrzymał wprawdzie od 
razu wszystkich zasad ustrojowych, a zwłaszcza takich, jakie obowiązują 
w naszych czasach, ale to, co otrzymał i co nam przekazało Pismo św., 
całkowicie wystarczy do urobienia sobie dość wyraźnych pojęć o podsta
wach tego ustroju.

Pierwszą i podstawową ustrojową zasadą jest hierarchiczność Kościoła. 
Rozumiemy pod tym określeniem podział ludu Bożego na dwie grupy, mia
nowicie na wiernych (zwanych też grupą laikatu) oraz na duchownych 
(grupa kleru). Pismo św. nie posługuje się tymi terminami. Nie zna też 
słowa hierarchia, jak nie zna stanowiska proboszcza, wikarego, dziekana, 
prałata, prymasa, kardynała czy papieża. W Nowym Testamencie jednak 
jest mowa o Apostołach, o prezbiterach, diakonach i biskupach mających 
religijną, świętą władzę w Kościele Jezusa Chrystusa. W  języku greckim 
władza religijna znaczy hierarchia (hieros =  święty i arche =  władza).

Inną, przeciwną doktrynę głoszą te wyznania chrześcijańskie, które od
rzucają boskość pochodzenia hierarchii. Ich zdaniem Chrystus nie ustano
wił żadnej organizacji widzialnej, przypominającej np. mozaistyczną Syna
gogą, a zatem nie powołał też żadnej władzy. To, co istnieje w  chrześci
jaństwie od III wieku, jest pochodzenia ludzkiego, jako wynik historyczne
go rozwoju religii. Społeczność chrześcijańska w  I wieku była społecz
nością bez władzy. Wszystkich łączyła niewidzialna wiara i miłość ku Chry
stusowi podsycana widzialnie przez różnych charyzmatyków mówiących 
cudownie obcymi językami, prorokujących i działających cuda. Hierarchia 
ukazała się później w wyniku nowych potrzeb, nowych warunków, gdy 
mianowicie społeczność charyzmatyczna przekształciła się w normalną orga
nizację — bez żadnych cudów.

Tego rodzaju poglądy na Kościół Jezusa Chrystusa nie posiadają solid
nego poparcia biblijnego. Pismo św. bowiem informuje, że Chrystus poza 
szerokim gronem słuchaczy — otoczył się dwunastoma Apostołami, sie
demdziesięciu dwoma uczniami, którym przekazał pewne polecenie wyko
nywania funkcji nauczycielskiej, pasterskiej i kapłańskiej.

Nie do wszystkich słuchaczy, lecz do wybrańców mówi: „Idźcie więc 
i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je” ... (Mat. 18,19); „Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię...” (Mat. 16,15); „Kto was słucha, mnie słucha, 
a kto wami gardzi, mną gardzi...” (Łuk. 10,16); „Oni zaś poszli i głosili 
Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę ich cu
dami" (Mar. 16,20); „A  owi wybrańcy mówią: Postanowiliśmy bowiem, 
Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co
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konieczne” (Dz. Ap. 15,28); „Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że 
głoszę Ewangelię. Odczuwam bowiem ciążącą na mnie konieczność. Biada 
mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miał
bym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, spełniam tylko obo
wiązki szafarza” (1 Kor. 9,16).

Nie do wszystkich, lecz do wybrańców Chrystusa Pan powiedział: 
„Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a wszystko 
co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie...” (Mat. 18,18); „Czyń
cie to (Eucharystię) na moją pamiątkę...” (Łuk. 22', 19); „Których grzechy 
odpuścicie, są im odpuszczone...” (Jan 20, 23). A owi wybrańcy Pana mó
wią: „Cóż chcecie? Z rózgą mam do was przybyć, czy z miłością i łagod
nością” (1 Kor. 4, 21); „Co do reszty zarządzę, gdy do was przybędę” (1 Kor.
11,34); „Nie zaniedbuj w sobie łaski nadzwyczajnej, która została ci dana 
przez proroctwo i włożenie rąk kolegium kapłańskiego” (1 Tym. 4,14); 
„W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załat
wił i ustanowił w każdym mieście jako prezbiterów stosownie do mego 
polecenia...” (Tyt. 1,5); „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi prezbi
terów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w  imię Pań
skie...” (Jakub. 5,14).

Obok członków hierarchii występują owszem charyzmatycy, lecz do hie
rarchii nie należą. Widoczne jest to w 1 liście do Koryntian, gdzie Apostoł 
Paweł daje wskazówki dla charyzmatyków, a następnie ostrzega: „Jeżeli 
komuś wydaje się, że jest prorokiem albo że posiada dary duchowe, niech 
zrozumie, że to, co piszę, jest nakazem Pana. A  gdyby ktoś tego nie uzna
wał, sam nie będzie uznany..." (14,27n).

Jest rzeczą zrozumiałą, że Apostołowie musieli mieć swoich następców. 
Ich następcami są biskupi, którzy od Apostołów przyjęli władzę nauczania, 
rządzenia i uświęcania wiernych. O tym pisze przy końcu I wieku autor 
Listu „Kościoła Bożego” w Rzymie do „Kościoła Bożego” w  Koryncie — 
św. Klemens Rzymski zmarły około roku 97. Stwierdza on, że biskupów 
i diakonów ustanowili Apostołowie „i następnie polecili, by po ich śmierci 
ich służbę przejęli inni doświadczeni mężowie” (44). Dlatego Tertulian wzy
wa błędnowierców, by okazali świadectwo swego pochodzenia, to jest ko
lejność swoich biskupów „tak się ciągnącą od początku przez sukcesję, by 
ów pierwszy biskup miał twórcę i poprzednika któregoś z Apostołów lub 
mężów apostolskich zawsze z Apostołami trzymających” . Zdaniem Tertu- 
liana „w ten sposób Kościoły apostolskie wykazują swe pochodzenie” .

Tak dochodzimy do nauki o sukcesji apostolskiej, o jej źródłach i roli 
w  chrześcijaństwie. Nie wymyślił jej ten czy ów Kościół krajowy dla po
gnębienia innych. Wynika ona z nauki Chrystusa Pana o hierarchicznym 
ustroju Jego Kościoła jako całości, Kościoła Powszechnego, którego cząstką 
składową jest Kościół Polskokatolicki.
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Rolę i potrzebę sukcesji apostolskiej tak oto ujął św. Ireneusz z Lionu 
zmarły około roku 202: „Każdy, kto prawdę chce zobaczyć, może we 
wszystkich Kościołach stwierdzić Tradycję Apostolską rozgłaszaną po ca
łym świecie. Możemy wymienić tych,- którzy przez Apostołów zostali usta
nowieni biskupami, jak również ich następców — aż do nas” (Przeciw 
herezjom 3,3,ln.).

Z wypowiedzi tej wynika, że sukcesja apostolska — to nie tylko wy
kaz nazwisk biskupów kolejno po sobie następujących (począwszy od któ
regoś z Apostołów). To również „filar i utwierdzenie prawdy” w Kościele 
(I Tym. 3,15). Gdy solidny fundament — solidna budowa. Na takie samo 
zaufanie, jakim obdarzamy Apostołów, zasługują ich następcy — biskupi. 
Nie chodzi tu zapewne o tego czy innego biskupa, lecz o biskupów w ogól
ności, o chrześcijański, apostolski episkopat jako taki. Sukcesja apostol
ska biskupów stanowi gwarancję prawdziwości, autentyczności wiary. Bi
skupi są nosicielami nauki wiary głoszonej przez Jezusa Chrystusa i Jego 
uczniów, nauki aipostolskiej. To decyduje o apostolskości Kościoła.

A  zatem Kościołem Apostolskim jest ten, który ma ważnie konsekrowa
nych biskupów i który wiernie zachowuje naukę apostolską. Do apostol- 
skości nie jest niezbędne bezpośrednie zorganizowanie Kościoła przez któ
regoś z Apostołów.

Apostolskim Kościołem był np. w  Afryce Kościół św. Cypriana i św. 
Augustyna, chociaż go nie zorganizował bezpośrednio żaden z Apostołów. 
Apostolskim jest np. Prawosławny Autokefaliczny Kościół Rumunii rów
nież przez żadnego z Apostołów nie założony. Również Kościół Polskoka
tolicki do wykazania swej apostolskości nie potrzebuje się legitymować 
katalogiem biskupów wywodzących się bezpośrednio od Apostołów. Wystar
czy, gdy udowodni nieskażoność nauki apostolskiej i nieprzerwaną ciągłość 
sukcesji swoich biskupów. Naukę wiary badamy z zasad głoszonych słowem 
i pismem, z katechizmu, mszału i rytuału. Sukcesję badamy na podstawie 
dokumentów konsekracji biskupów.

Kościół Rzymskokatolicki chlubi się nieprzerwaną sukcesją apostolską 
zaczynającą się od Ap. Pawła, względnie, jak chce tradycja tego Ko
ścioła, od Ap. Piotra. Każdy rzymskokatolicki biskup jest prawdziwym 
następcą Apostołów i sakra przez niego udzielona jest aktem ważnego 
przekazania sukcesji apostolskiej. Tak się właśnie zdarzyło między innymi 
w Holandii w XV II wieku, gdy rzymskokatolicki biskup Dominik Maria 
Varlet udzielił sakry biskupiej czterem elektom Kościoła Starobiskupiego 
Kleru Holandii w Utrechcie, mianowicie biskupowi elektowi Korneliuszo
wi Steehovenowi (październik 1724 r.), biskupowi elektowi Korneliuszowi 
J. Barchmanowi (wrzesień 17'25 r.), biskupowi elektowi Teodorowi van der 
Croonowi (październik 1T34) i biskupowi elektowi Piotrowi J. Meindaer- 
towi (październik 1739 r.).

74



Biskup D. M. Varlet otrzymał sakrę biskupią z rąk arcybiskupa Pary
ża, Noailles, w dniu 9 stycznia 1719 r. w kaplicy Misji Zagranicznych. Jest 
prawdą, że już w marcu 1719 roku został on suspendowany przez Rzym za 
udzielenie Sakramentu Bierzmowania wiernym ze „zbuntowanego-” Kościo
ła Starobiskupiego Kleru, lecz rzymskokatoliccy prawnicy (kanoniści) Za
chodniej Europy (np. Van Espen) suspensę tę uznali za niesłuszną i wy
kazali, że sakry biskupie udzielone przez biskupa Varleta są nie tylko 
ważne, lecz i godziwe, zgodne z kościelnymi kanonami.

Teologowie rzymskokatoliccy nigdy nie mieli wątpliwości co do auten
tyczności sukcesji apostolskiej w holenderskim Kościele Starobiskupiego 
Kleru, a już wszelki cień został odsunięty od niego w dniu 7 listopada 
1966 r., gdy w  katedralnej świątyni utrechckiej p.w. św. Gertrudy wspólne 
nabożeństwo odprawili dwaj hierarchowie: Arcybiskup Kościoła Starobi
skupiego Kleru (Kościoła zwanego też Starokatolickim) Andrzej Rinkel 
oraz rzymskokatolicki kardynał w Holandii Arcybiskup Alfrink.

Kościół Polskokatolicki w PRL uzyskał sukcesję apostolską od episko
patu Kościoła Starobiskupiego Kleru poprzez Episkopat Polskiego Narodo
wego Katolickiego Kościoła w Ameryce. Stało się to po raz pierwszy 
w dniu 29 września 1907 r., gdy w utrechckiej katedrze sakrę biskupią 
otrzymał ks. Franciszek HODUR z rąk Arcybiskupa Gerarda Gula (1S92— 
1920) i dwóch innych biskupów starokatolickich Holandii.

Z tego samego źródła sakrę biskupią otrzymał w  dniu 4 września 1910 r. 
biskup mariawicki, ks. dr Roman Jakub Próchniewski, który również 
w pewnym okresie święcił kapłanów i konsekrował biskupów (11 grudnia 
1952 r.) Kościoła Polskokatolickiego.

LISTA KANONICZNYCH BISKUPÓW I ARCYBISKUPÓW

1. Sw. Willibrord 695—739

Apostoł i Arcybiskup Fryzów, pierwszy zarządca Stolicy Utrechckiej

BISKUPSTWO UTRECHTU 

Prowincja Kościelna Koln (Kolonia). Obszar Holandii 

BISKUPI UTRECHTU:

2. Gregor (741—775)
3. Alberich (777—735)
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4. Thiaderd (+792)
5. Ermacker (+804)
6. Hrikfred (815)
7. Friedrich (820—838)
8. Hegihard (845)
9. Hungar (853—866)

10. Odelbald (870—899)
11. Radbod (900—917)
12. Balderich (818—976)
13. Poppo (976—990)
14. Baldewin I. (991—995)
15. Ansfrid (995—1010)
16. Adalbold (1010— 1026)
17. Bernulf <1027—1054)
18. Wilhelm I. (1054—1076)
19. Konrad (1076—1099)
20. Burchard (1099—1112)
21. Godebald (11'14— 1127)
22. Andreas (1T28—1139)
23. Hartbert (1139—'1150)
24. Hermann v. Hoom (1151—1156)
25. Gottfried v. Rhenen (1156—1178)
26. Baldewin v. Holland (1178— 1196)
27. Dietrich I. (1196—1197)
28. Dietrich II. v. Are (1197— 1212)
29. Otto I. v. Geldern (1212̂ —1215)
30. Otto II. v. Lippe (1215—1227)
31. Willebrand v. Oldenburg (1227—1233)
32. Otto III. v. Holland (1235— 1249)
33. Gozewin v. Randenrode (1249— 1250)
34. Heinrich v. Wianden (1250—1267)
35. Johann v. Nassau (1267—1290)
36. Johann v. Syrik (1291—1296)
37. Wilhelm v. Mecheln (1296—1301)
38. Guy v. Avesnes (1301—1317)
39. Friedrich II. v. Syrik (1317—1321)
40. Jakob v. Outshoorn (1322)
41. Johann v. Diest (13'22— 1340)
42. Johann v. Arkel (1342— 1364)
43. Johann v. Werneburg (1364— 1371)
44. Arnold v. Hoorn (1371— 1'378)
45. Floris v. Wevelinkhoven (1378— 1393)
46. Friedrich v. Blankenhein (1393—1423)
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47. Rudolf v. Diephold (1423— 1455)
48. Dawid v. Burgund (1455— 1496)
49. Friedrich v. Baden (1496—1516)
50. Philipp V: Burgund (1516—1524)
51. Heinrich v. Bayern (1524— 1529)
52. Wilhelm V. Enckevoirt (1529— 1534)
53. Georg v. Egmond (1534— 1559)

ARCYBISKUPSTWO UTRECHTU

Bullą papieską z roku 1559 zostało erygowane Arcybiskupstwo Utrechtu 
z pięcioma nowymi sufraganiami biskupimi — jako samodzielna prowincja 
holenderska. Na stolicach biskupich w Haarlem i Deventer po dzień dzi
siejszy zasiadają biskupi starokatoliccy, noszący oficjalne nazwy Biskupa 
HAARLEMU i Biskupa DEYENTER.

ARCYBISKUPI UTRECHTU I METROPOLICI:

54. Frederick Schenk v. Toutenburg (1559—80)
55. Sasbold Vosmeer (1580— 1614)
56. Philippus Rovenius (1614— 1651)
57. Jacobus de la Torre (1651— 1661)
58. Johannes van Veercassel (1661— 1686)
59. Petrus Codde C1686— 1710)

Sede vacante 1T10— 1723

NIEZALEŻNOŚĆ OD RZYMU OD 1723 R.

60. Cornelis Stechoven (1723—1725)
61. Cornelis J. Barchman Wuytiers (17'25—1733)
62. Theodorus van der Croon (1733— 1739)
63. Petrus Johannes Meindaerts (1739—1767)
64. Gualtherus Michael van Nieuwenhuizen (1768—1797)
65. Johannes Jacobus van Rhijn (1797— 1808)
66. Willibrordus van Os (1814— 1825)
67. Johannes van Santen (1825—1858)

Rok 1853 — zaprowadzenie przez Rzym nowej papieskiej hierarchii, 
na której czele został mianowany rzymskokatolicki „Arcybiskup Utrechtu” .
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STAROKATOLICKA SUKCESJA:

68. Henricus Loos (1858—1873)

Od roku 1889 Arcybiskupi Utrechtu ex officio pełnią obowiązki Prze
wodniczących Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich 
Unii Utrechckiej.

69. Johannes Heykamp (1875—1892)
70. Gerardus Gul (1892—1920)
71. Franciscus Kennick (1920—1937)
72. Andreas Rinkel (1937)
73. Marinus Kok

Wszystkie Starokatolickie Kościoły Unii Utrechckiej wysoko sobie cenią 
niezaprzeczalną i niepodważalną Sukcesję Apostolską biskupów Utrechtu.

DEKLARACJA UNII UTRECHCKIEJ

Biskupi katoliccy zjednoczeni w Unii Utrechckiej na mocy Deklaracji 
Utrechckiej z dnia 24 września 1889 roku stwierdzają co następuje:

POROZUMIENIE

§ 1

Członkowie Unii Utrechckiej oświadczają, że reprezentowane i kiero
wane przez nich Kościoły żyją we wspólnocie ekumenicznej.

§ 2

Do Unii mogą zostać przyjęci ci biskupi katoliccy, których Kościoły 
uznają Deklarację Utrechcką.

§ 3

Dla utrzymania wspólnoty organizowane są regularne Konferencje Bi
skupów. Tryb prowadzenia Konferencji określa Regulamin.

§ 4

Biskupi informują się wzajemnie o swoich urzędowych dekretach, 
listach pasterskich, oficjalnych modlitewnikach, katechizmach, podręczni
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kach religii, wyborach biskupów, święceniach, uaktualnianych corocznie wy
kazach duchownych, protokołach synodów itp.

§ 5

Kapłani udający się z jednej diecezji do innej i zatrzymujący się w niej 
na dłuższy lub krótszy czas, zostaną tam dopuszczeni do pełnienia funkcji 
kapłańskich, o ile posiadają listy polecające swoich biskupów. Do formal
nego przyjęcia kapłana starokatolickiego w poczet kleru innej diecezji wy
magane jest kanoniczne zwolnienie przez biskupa jego Kościoła.

§ 6

Biskupi zgadzają się przyjmować do podległych im seminariów duchow
nych w  miarę możliwości również kandydatów z innych diecezji, o ile takie 
życzenie zostanie wyrażone.

§ 7

Członkowie Konferencji nie przyjmują żadnych zobowiązań wobec in
nych Kościołów bez uprzedniego omówienia danej sprawy na wspólnym po
siedzeniu i zatwierdzeniu jej przez wszystkich członków.

§ 8

W szczególności biskupi zobowiązują się do nieudzielania święceń ka
płańskich dla innych Kościołów bez zgody Konferencji.

§ 9

Biskupi Konferencji zobowiązują się ponadto wyświęcać tylko tych 
diakonów, którzy odpowiadają wymaganym warunkom.

§ 10

Konferencja ustala listę Kościołów, które powinny być powiadamiane
O nominacjach na stolicach biskupich.
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REGULAM IN  
KONFERENCJI BISKUPÓW  STAROKATOLICKICH  

ZRZESZONYCH W  UNII UTRECHCKIEJ

§ 1

Przewodniczącym Konferencji jest Arcybiskup Utrechtu, a Sekretarzem 
w zasadzie Biskup Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii. Prze
wodniczący ma prawo wezwać biskupów pomocniczych i tłumaczy.

§ 2

Posiedzenia Konferencji są tajne, jednak jej członkowie mogą posiadać 
specjalnych doradców do spraw teologii oraz prywatnych sekretarzy.

§ 3

Konferencja zbiera się co dwa lata. Miejsce i czas posiedzenia Konfe
rencji ustala Przewodniczący wraz z Sekretarzem, wysyłając zaproszenia.

§ 4

Przewodniczący ma prawo zwoływania nadzwyczajnych posiedzeń Kon
ferencji. Zwołuje je również, o ile konieczność zwołania Konferencji wyrazi 
co najmniej trzech biskupów.

§ 5

Biskupi zobowiązują się do płacenia rocznych składek, tworzących fun
dusz na pokrycie bieżących wydatków. Jeden z członków Konferencji pro
wadzi kasę. Szczegóły ustalane są na bieżąco przez Konferencję.

Powyższe Porozumienie oraz Regulamin zostały omówione i uchwalone 
przez Konferencję Biskupów w Bernie w dniach 14 i 15 października 
1952 roku. Wchodzą one natychmiast w  życie, zastępując Porozumienie 
i Regulamin z 24 września 1889 roku.

Berno, dnia 15 października 1952 roku

Przewodniczący Sekretarz
(— )  D r  Andreas Rinkel (— )  D r A d o lf K u ry
Arcybiskup Utrechtu Biskup Kościoła

Chrześcijańskokatolickiego  

w  Szwajcarii
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SPOSÓB I PODSTAW Y ZAW IERANIA  INTERKOMUNII 
KOŚCIOŁÓW STAROKATOLICKICH UN II UTRECHCKIEJ 

Z KOŚCIOŁAMI EPISKOPALNYM I

Zgodnie z postanowieniem Międzynarodowej Konferencji Biskupów Sta
rek atolkkich Unii Utrechckiej, Międzynarodowe Kongresy Starokatolickie 
odbywają się ostatnio co cztery lata. Celem Kongresów jest m. in. ogólna 
prezentacja starokatolicyzmu Unii Utrechckiej i podkreślenie „starokato
lickiego ekumenizmu".

W dniach od 22 do 27 września 1965 r. na Kongresie w  Wiedniu zostąły 
rozpatrzone W NIOSKI przedłożone w  Biurze Międzynarodowej Konferen
cji Biskupów Starokatolickich przez:

1. Niezależny Katolicki Kościół Filipin,
2. Episkopalno-Reformowany Kościół Hiszpanii,
3. Luzytańsko-Katolicki Kościół Portugalu w  sprawie i n t e r k o m u n i i  

z Kościołami Unii Utrechckiej.
Po przestudiowaniu przedłożonych ksiąg obrzędowych, rytuałów, kate

chizmów, modlitewników i po dokonaniu dokładnej analizy — autoryta
tywnie stwierdzono, że wyżej wymienione Kościoły posiadają cechy i zna
miona Apostolskiego Katolickiego Kościoła. W  związku z powyższym oma
wiany Kongres, na którym były reprezentowane wszystkie Kościoły człon
kowskie Unii Utrechckiej, powziął decyzję o podpisaniu interkomunii 
z trzema powyższymi Kościołami. W imieniu MKBS dokument podpisali; 
Arcybiskup Andrzej Rinkel — Arcybiskup Utrechtu i Biskup Urs Kiiry — 
Sekretarz MKBS. W imieniu Niezależnego Kościoła Filipin dokument pod
pisał Biskup Isabelo de los Reyes — Prymas Kościoła. Pozostałe doku
menty podpisali: Arcybiskup Utrechtu, Sekretarz MKBS oraz Biskupi re
prezentujący Kościół w Hiszpanii i Portugalii.

Kongres w Wiedniu przyjął do wiadomości, że wszyscy Biskupi Nieza
leżnego Katolickiego Kościoła Filipin do raku 1965 — poczynając od Pier
wszego Zwierzchnika tego Kościoła, Biskupa Gregorio AG LIPAY  (1860— 
1940) — konsekracje biskupie • przyjęli z rąk biskupów Kościoła Angli
kańskiego.

Godnym uwagi jest fakt, że na prośbę Biskupa Prymasa Isabelo de los 
REYES, Kongres w Wiedniu wyraził zgodę na:

X. reprezentowanie Unii Utrechckiej na uroczystościach w  Manili przez 
Pierwszego Biskupa Tadeusza F. ZIELIŃSKIEGO,

2. udział w  poświęceniu i konsekracji nowej katedry w  Manili,
3. współudział w konsekracji trzech nowo wybranych elektów.
Do udziału w konsekracji został upoważniony przez Arcybiskupa Utrech

tu — Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI z Warszawy.
W uroczystościach Niezależnego Kościoła Filipin w  maju 1969 r. wziął
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udział Pierwszy Biskup Tadeusz F. ZIELIŃSKI. Kościół ten liczy ponad 
2,5 min wiernych.

INTERKOMUNIA PNKK  Z KOŚCIOŁEM EPISKOPALNYM  
I ANGLIKAŃSKIM

Pierwszy Biskup Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Sta
nach Zjednoczonych A. P „ W Kanadzie i w  Polsce, Biskup Franciszek 
HODUR w roku 1948 podpisał i n t e r k o m u n i ę  z Kościołem Episko- 
palnym Ameryki Północnej i z Anglikańskim Kościołem Kanady.

Podstawą do podpisania interkomunii z powyższymi Kościołami było 
postanowienie zaaprobowane przez Arcybiskupa CANTERBURY i Arcy
biskupa UTRECHTU opracowane przez Komisje Teologiczne Anglikańsko- 
StarokatOlickie (Bonn, 2 lipca 1931 r.), stwierdzające, że:

1. Każda społeczność kościelna uznaje katolickość i niezależność dru
giej i utrzymuje swoją w mocy.

2. Każda społeczność kościelna zgadza się na udział swoich wyznawców 
w sakramentach św. drugiej strony.

3. Interkomunia nie żąda od żadnej społeczności kościelnej przyjęcia 
wszystkich poglądów naukowych, sakramentalnej pobożności albo liturgicz
nego obrządku, stanowiących specyfikę drugiej strony, natomiast polega 
ona na tym, że każda strona wierzy i obstaje mocno przy tym, co jest 
istotne w chrześcijańskiej wierze.

Treść podpisanej interkomunii została podana do wiadomości na łamach 
prasy kościelnej w  Anglii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a kopie 
tych dokumentów przesłano Arcybiskupowi Utrechtu RINKLOW I i Arcy
biskupowi Canterbury FISCHEROWI — z prośbą o przyjęcie do zatwier
dzającej wiadomości.

Należy zaznaczyć, że fakt podpisania przez Polski Narodowy Katolicki 
Kościół interkomunii z Kościołem Episkopalnym i Anglikańskim został 
w złośliwy sposób wykorzystany przez jezuitów w Ameryce, którzy na ła
mach dostępnej im prasy podawali, że „Biskup Franciszek HODUR zaprze
dał Kościół Narodowy episkopałom” .

Po podpisaniu interkomunii, biskupi Polskiego Narodowego Katolickie
go Kościoła uczestniczą z reguły w konsekracjach biskupich Kościoła Epi
skopalnego i Anglikańskiego, a wyfconsekrowani przez biskupów PNKK — 
biskupi episkopalni i anglikańscy współuczestniczą w konsekracjach bisku
pów PNKK.

Pierwszy Biskup PNKK — Biskup Tadeusz F. ZIELIŃSKI na skutek 
choroby i prośby episkopalnego Biskupa Ordynariusza L. SCEIFA z Buf
falo, N. Y., kilkakrotnie udzielał święceń kapłańskich klerykom Kościoła 
Episkopalnego w Buffalo.
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KONGRESY STAROKAL1CKIE
I POCZĄTKI D IALOGU Z KOŚCIOŁEM PRAW OSŁAW NYM

Pierwsze spotkanie oficjalnych przedstawicieli starokatolicyzmu i nie
oficjalnych prawosławia nastąpiło na I  Starokatolickim Kongresie obra
dującym w dniach od 22 do 24 września 1871 roku, zwołanym przez 
prof. Ignacego Dollingera w Monachium. W Kongresie Monachijskim, 
któremu przewodniczył J. Fr. Schulte, wzięli udział uczestnicy z Niemiec, 
Szwajcarii, Austrii, Francji i Irlandii. Z Rosyjskiego Kościoła Prawosław
nego w charakterze nieoficjalnych przedstawicieli udział wzięli: J. T. OSI- 
NIN — profesor Petersburskiej Akademii Duchownej i generał A. A. K I-  
REJEW. Godnym uwagi jest fakt, iż prof. J. T. O SIN IN  stwierdził, że 
odrzucenie przez starokatolików dogmatów o prymacie i nieomylności pa
pieża usuwa istotną barierę leżącą na drodze do zjednoczenia Kościołów.

II  Kongres Starokatolicki odbył się w dniach od 20 do 22 września 
1872 roku w Kolonii. Na Kongresie tym powołano dwie KOMISJE, któ
rych zadaniem było:

1. wybór biskupa dla Starokatolickiego Kościoła w  Niemczech,
2. przygotowanie rokowań do zjednoczenia z prawosławnymi i angli- 

kanami.
III Kongres obradował w dniach 12— 14 września 1873 roku w KON

STANCJI. W Kongresie tym między innymi wzięli udział przedstawiciele 
prawosławia rosyjskiego w  osobach: ks. prof. A. W ASILIEW  i generał 
A. KIREJEW. Na Kongresie tym ustalono, że najwyższym organem Ko
ścioła Starokatolickiego jest SYNOD, do którego kompetencji należy wy
bór biskupa i Rady Kościoła. Podkreślono, że duchowym zwierzchnikiem 
Kościoła jest z urzędu biskup, który przewodniczy w obradach Syno-du 
i Rady Kościoła. Potwierdzono wybór poprzednio powołanej Komisji do 
rozmów z Kościołem Prawosławnym i Kościołem Anglikańskim.

IV  Kongres odbył się w dniach od 6 do 8 września 1874 roku we FREI- 
BURGU/BR. Zasadniczą sprawą tego Kongresu było powołanie Katolickie
go Biskupstwa dla Starokatolików w  Niemczech.

V  Kongres obradował w  dniach 22—24 września 1876 roku we WRO
CŁAWIU. Głównym tematem była dyskusja nad zagadnieniem celibatu.

VI Kongres zwołano do MOGUNCJI w  dniach 28—'30 września 1877 
roku.

V II  Kongres obradował w BADEN-BADEN w dniach od 11 do 14 wrze
śnia 1880 roku.

VIII Kongres odbył się w KREFELD w dniach 29—31 sierpnia 1884 
roku. Na Kongresie tym postanowiono, że każde starokatolickie między
narodowe spotkanie będzie przeglądem całego ruchu starokatolickiego.

IX  Kongres zwołano w dniach od 1 do 4 września 1888 roku do HEI
DELBERGU.
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X Kongres obradował w KOLONII w dniach od 11 do 14 września 
1890 roku. Był to pierwszy Międzynarodowy Kongres Starokatolicki po 
zorganizowaniu Unii Utrechckiej i po zgonie ks. prof. Ignacego von Dol- 
lingera. Zaznaczyć należy, że w Kongresie tym w charakterze nieoficjal
nych przedstawicieli .Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego uczestniczyli: 
J. JANYSZEW. prof. A. MALCEW i ks. A. PROTOPOPOW.

X I Międzynarodowy Kongres odbył się w dniach 13—'15 września 1892 r. 
w LUCERNIE. Na Kongresie tym Chrześcijańskokatolicki Kościół Szwaj
carii zaproponował 9 tez w sprawie Kościoła Starokatolickiego i Między
narodowych Kongresów. W Bernie założono Międzynarodowe Czasopismo 
Kościelne „Internationale Kirchliche Zeitschrift”. W  Kongresie tym wzięli 
udział między innymi nieoficjalni przedstawiciele Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego w osobach: ks. prof. J. JANYSZEW, prof. dr A. K A - 
TAŃSKI z Petersburskiej Akademii Duchownej, generał A. KIREJEW, 
jak również przedstawiciel Kościoła Greckiego Metropolita Diecezji PA- 
TRAS — Arcybiskup NICEFOR KALOURGERAS.

Należy podkreślić, że po tym Kongresie datuje się rozpoczęcie ofi
cjalnych rozmów między Starokatolickim a Rosyjskim Prawosławnym Ko
ściołem (15 grudnia 1892 r.). SYNOD Rosyjskiego Kościoła Prawosławne
go powołał Komisję, w której skład weszli: Arcybiskup Finlandzki AN 
TONIUSZ (późniejszy metropolita Petersburski i przewodniczący Sw. SY
NODU Kościoła Rosyjskiego), przewodniczący Komisji oraz profesorowie 
Petersburskiej Akademii Duchownej: protoprezbiter J. JANYSZEW, 
W. BOŁOTOW, A. KATAŃSKI i I. TROICKI.

Komisja złożyła sprawozdanie ze swoich wnikliwych prac SYNODOWI 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (czerwiec 1893 r.) oraz przekazała 
tekst sprawozdania w języku niemieckim Arcybiskupowi Utrechtu dr Ge
rardowi GULOWI, który powołał Starokatolicką Komisję w  sierpniu 
1894 roku.

X II Kongres Międzynarodowy odbył się w dniach 28—30 sierpnia 1894 
roku w  ROTTERDAMIE. Komisja powołana przez Arcybiskupa Utrechtu 
opracowała odpowiedzi na wnioski Komisji prawosławnej. Komisja Pra
wosławna uznała materiały przekazane przez starokatolików za niewy
starczające i poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia.

XIII Międzynarodowy Kongres został zwołany do WIEDNIA w  dniach 
od 31 sierpnia do 3 września 1897 r. Na rozpoczęcie Kongresu zostało od
czytane pozdrowienie PATRIARCHY KONSTANTYNOPOLA.

XIV  Międzynarodowy Kongres obradował w dniach 5—8 sierpnia 1902 
roku w BONN. Kościół Prawosławny reprezentowali: ks. PROTOPOPOW, 
prof. A. P. ŁOPUCHIN, prof. W. KIEREŃSKI z Kazańskiej Akademii Du
chownej i generał A. KIREJEW. Na Kongresie tym powołano „Międzyna
rodowy Starokatolicki Związek Pomocy”.
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XV Międzynarodowy Kongres zwołano w  dniach 1—4 września 1904 
roku do OLTEN. Kongres ten został połączony z SYNODEM Chrześcijań- 
skokatolickiego Kościoła Szwajcarii. Reprezentacji Kościoła Prawosławnego 
na tym Kongresie po raz pierwszy przewodniczył biskup. Był nim Biskup 
SERGIUSZ JAMBURSKI jako specjalny wysłannik Metropolity PETERS
BURSKIEGO ANTONIUSZA. Nadto w  skład delegacji weszli: prof. W. KIE- 
KEŃSKI i generał A. KIREJEW.

X VI Międzynarodowy Kongres obradował w dniach od 3 do 5 września 
1907 roku w GRARENHAGE. Należy podkreślić, iż do roku 1907 udział 
Rosyjskiego Prawosławia w obradach Kongresu nosił charakter obserwa- 
torski. Na X V I Kongresie generał A. KIREJEW zgłosił odpowiedzi Komi
sji Petersburskiej na tezy z roku 189'2 ogłoszone przez Komisję Staro
katolicką (tzw. roterdamską), z uwzględnieniem „FILIOQUE” . Komisji pra
wosławnej przewodniczył Biskup Teofan. Członkami byli: ks. prof. J. JA- 
NYSZEW, prof. A. KATAŃSKI, generał A. KIREJEW, ks. prof. W. G. ROZ- 
DIESTWIŃSKI, ks. prof. S. A. SOLLERTIN, ks. prof. P. J. KEPORSKI, 
prof. J. P. SOKOŁOW, prof. A. J. BRYLLIANTOW  (historyk Petersbur- 
kiej Akademii) i N. N. ŁADYŻEŃSKI.

SYNOD SW. KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO pismem z dnia 15 mar
ca skierowanym do generała A. KIREJEWA dał wyraz swego zadowolenia 
dla prac Komisji i DIALOGU PRAWOSŁAWNO-STAROKATOLICKIEGO.

XVII Międzynarodowy Kongres odbył się w  dniach 6— 10 września 
1909 r. w  WIEDNIU. W  Kongresie tym po raz pierwszy udział wzięli 
przedstawiciele Starokatolickiego Kościoła Mariawitów z Polski.

X VIII Międzynarodowy Kongres zwołano w dniach od 9 do 12 września 
1913 roku do KOLONII. Na Kongresie tym Petersburska Komisja do Spraw 
Dialogu Prawosławno-Starokatolickiego działająca w  imieniu Świętego Sy
nodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przekazała Kongresowi oświad
czenie, które stwierdza: „Komisja spodziewa się, że od dawna upragnione 
zjednoczenie kościelne jest obecnie bliskie urzeczywistnienia” . Na X V III 
Kongresie podjęto uchwałę o permanentnym zwoływaniu Konferencji Teo
logów oraz podjęciu zewnętrznej i wewnętrznej misji starokatolickiej.

Pierwsza Wojna Światowa była przyczyną przerwania dialogu prawo- 
sławno-starokatolickiego.

Po zakończeniu I Wojny Światowej została zwołana do Genewy w ro
ku 1920 Konferencja Ekumeniczna poświęcona sprawie zjednoczenia Ko
ściołów. W Konferencji w Genewie udział wzięli przedstawiciele Kościo
łów Prawosławnych, a mianowicie: Patriarchatów — KONSTANTYNO
POLITAŃSKIEGO i ALEKSANDRYJSKIEGO oraz Autokefalicznych Ko
ściołów Prawosławnych — greckiego, rumuńskiego, serbskiego i egzar- 
chatu bułgarskiego. Kościoły Starokatolickie reprezentowane były przez 
przedstawicieli Szwajcarii i Holandii.
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Stronę prawosławną reprezentowali: GERMANOS STRINOPOULOS -• 
Metropolita Seleucji i archimandTyta KONSTANTYN BALIADIS — pa
triarchat ekumeniczny; POLIEUKT K IR IAK ID IS  — Metropolita Peluzji, 
M IKOŁAJ EWANGELIDIS — Metropolita Nubii i prof. dr Emanuel LOU- 
KARIS — przedstawiciele Patriarchatu aleksandryjskiego.

Greckie i cypryjskie Kościoły Prawosławne reprezentowali: Archiman- 
dryta CHRYZOSTOM PAPADOPOULOS, późniejszy arcybiskup Aten 
i prof. dr Hamiłkar ALIKW IZATOS — profesor Uniwersytetu Ateńskiego.

Kościół rumuński: prof. dr DRAGOMIR DUMITRESCU i ks. GEORGE 
REDULESCU.

Kościół serbski: biskup IRENEUSZ CZYRYCZ — Ordynariusz Diecezji 
Nowy Sad, hieromnich dr EM ILIAN PIPERKOWICZ i prof. Dobrysław 
KOWANOWICZ — rektor Seminarium Duchownego w  Belgradzie.

Kościół bułgarski: Archimandryta STEFAN — późniejszy Metropolita 
Sofijski oraz ks. Stefan CANKOW.

Starokatolickie Kościoły Unii Utrechckiej były reprezentowane przez 
Biskupa Haarlemu i Biskupa Berna Szwajcarskiego, ks. dra A. CHRE- 
TIENA i prof. dra HEYKENA.

Konferencji przewodniczył Metropolita GERMANOS. Dokonano „bra
terskiej wymiany myśli’ na temat „Filioąue” , Eucharystii i eklezjologii. 
Z zadowoleniem stwierdzono, jak podaje prof. Stefan CANKOW (Staro
katolicyzm i X  Międzynarodowy Kongres Starokatolicki w Bernie, Sofia 
1926, str. 11 i następne), „brak istotnych różnic w poglądach dogmatycz
nych obu stron” .

XIX  Międzynarodowy Kongres obradował w dniach od 2 do 4 wrze
śnia 1925 roku w BERNIE.

Doniosłym wydarzeniem w zbliżeniu prawosławnostarokatolickim była 
Konferencja tzw. ruchu „Jedności w Wierze i Ustroju” , która odbyła się 
w LOZANNIE w dniach od 3 do 21 sierpnia 1927 roku. W Konferencji 
tej udział wzięło około 30 arcybiskupów, metropolitów, biskupów i teolo
gów światowego prawosławia. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 
po raz pierwszy reprezentował Metropolita DIONIZY, ks. kanonik Be
nedykt TURKIEWICZ oraz prof. dr Mikołaj ARSENIEW.

Kościoły Starokatolickie Unii Utrechckiej były reprezentowane przez: 
Arcybiskupa Utrechtu dra Franciszka KENNICKA, Biskupa Haarlemu 
WLIJMENA, Biskupa Diecezji Berneńskiej Adolfa K£rRY'EGO i prof. Er
nesta GANGLERA.

Polski Narodowy Katolicki Kościół w Ameryce, Kanadzie i w Polsce 
reprezentował Biskup Franciszek BOŃCZAK.

Kościół w Czechosłowacji reprezentowany był przez Biskupa PROHASZ- 
KĘ. Biskupa STREJSKA i prof. A. SZNAJDERA.

XX Międzynarodowy Kongres został zwołany w dniach od 13 do 16 
sierpnia 1928 roku do UTRECHTU.
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X X I Międzynarodowy Kongres odbył się w dniach 8—11 września 1931 
roku w  WIEDNIU.

Na szczególną uwagę zasługuje Konferencja zwołana do Bonn z inicja
tywy PATRIARCHY EKUMENICZNEGO w roku 1931. Kościoły Prawo
sławne reprezentował Metropolita GERMANOS jako przedstawiciel trzech 
patriarchatów: Ekumenicznego, Aleksandryjskiego i Jerozolimskiego oraz 
wielu innych metropolitów, biskupów i teologów.

Kościoły Unii Utrechckiej podczas Konferencji były reprezentowane 
przez: Arcybiskupa Utrechtu dra Franciszka K.ENNICKA, Biskupa z Bonn 
dra G. MOOGA, Biskupa z Berna dra Adolfa KURYEGO oraz innych 
duchownych i teologów.

W czasie Konferencji przeanalizowano duży wachlarz problemów dok
trynalnych, jak np. źródła starokatolickiej nauki o wierze, symbolika, 
tradycja, Pismo św., kanony kościelne, małżeństwo duchownych, obyczaje 
i zwyczaje kościelne, istota Kościoła, sakramenty, eschatologia, adoracja 
ikon i relikwii, posty oraz sukcesja apostolska.

X X II Międzynarodowy Kongres obradował w  dniach od 30 sierpnia do
3 września 19134 roku w KONSTANCJI.

XXIII Międzynarodowy Kongres został zwołany w dniach od 25 do 29 
sierpnia 1938 roku do Zurychu. Kongres ten był połączony z Synodem 
Kościoła Chrześcijanskokatolickiego Szwajcarii. W  Kongresie tym aktywny 
udział wzięli przedstawiciele Kościoła Prawosławnego i Kościoła Angli
kańskiego.

Na skutek II Wojny Światowej nastąpiła duża przerwa w  zwoływaniu 
Kongresów, trwająca pełne dziesięć lat.

XX IV  Międzynarodowy Kongres — pierwszy po zakończeniu II Wojny 
Światowej — został zwołany w dniach 17—21 sierpnia 1948 r. do H IL- 
VERSUM. Na Kongresie tym omówiono następujące sprawy: misyjne za
danie Kościoła, sekularyzacja i odbudowa kościelna.

X X V  Międzynarodowy Kongres odbył się w dniach od 1—4 września 
1952 r. w  MONACHIUM.

X X V I Międzynarodowy Kongres obradował w dniach od 19— 23 wrześ- 
śnia 1957 r. w  RHEINFELDEN.

XXVII Międzynarodowy Kongres został zwołany w  dniach od 20 do 
25 września 1901 r. do HAARLEMU. Naczelne hasło Kongresu: „Stary Ko
ściół — dzisiaj” . W Kongresie tym udział wzięli liczni reprezentanci Ko
ścioła Prawosławnego oraz Kościoła Anglikańskiego z Arcybiskupem CAN
TERBURY na czele.

X X VIII Międzynarodowy KongTes obradował w dniach 22—27 września 
1965 r. w WIEDNIU. Na Kongresie tym została podjęta uchwała i podpi
sana interkomunia z Niezależnym Kościołem Katolickim FILIPIN , z Ko
ściołem Luzytańsko-Katolickim PORTUGALII i Kościołem Reformowano- 
Episkopalnym HISZPANII.
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Watykan po raz pierwszy nadesłał swoich oficjalnych obserwatorów.
X X IX  Międzynarodowy Kongres został zwołany w  dniach od 3 do 6 

września 1970 r. do BONN.

Wielki wkład pracy w dzieło dążności ekumenicznej pomiędzy prawo
sławiem i starokatolicyzmem należy przypisać Patriarchatowi Moskiew
skiemu i jego Departamentowi Zagranicznemu, kierowanemu do niedawna 
przez Metropolitę NIKODEMA, który osobiście uczestniczył w  oficjalnych 
spotkaniach i konferencjach z reprezentacją Międzynarodowej Konferen
cji Biskupów Starokatolickiej Unii Utrechckiej.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Arcybiskup NIKODEM oraz 
Wysocy Reprezentanci Patriarchatu Moskiewskiego byli oficjalnymi gośćmi 
Prymasa Niezależnego Katolickiego Kościoła Filipin — Biskupa Isabelo 
de los REYES oraz wielu ordynariuszy i biskupów pomocniczych tego 
najliczniejszego — bo liczącego ponad 2.500.000 wyznawców — z Kościołów 
nie podlegających supremacji Rzymu.

„FILIOQUE” I  SAKRAMENT EUCHARYSTII 
według nauki Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej

„Gdy przyjdzie Orędownik, którego Ja wam 
poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca 
wychodzi, ten złoży świadectwo o mnie” 

(Jan, XV, '26)).
„Prawicą Bożą podwyższony otrzymał zapowie
dzianego Ducha Świętego od Ojca i wylał go” 

(Dz. Ap. II, 3,3).

Zgodnie z zaleceniem Międzynarodowej Konferencji Biskupów Staro
katolickich Unii Utrechckiej — począwszy od roku 1907 wszystkie Synody 
krajowe poszczególnych Kościołów należących do Unii rozważały sprawę 
„FILIOQUE” według definicji przyjętej przez Kościół Wschodni.

Sekretariat Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich 
potwierdził, iż do roku 1965 wypowiedziały się i zgodnie przyjęły stano
wisko w sprawie ,,FILIOQUE” według nauki Światowego Prawosławia 
następujące Kościoły:

HOLANDII,
SZWAJCARII,
AUSTRII,
JUGOSŁAWII,
NIEMIECKIEJ REPUBLIKI FEDERALNEJ i
CZECHOSŁOWACJI.
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V Ogólnopolski SYNOD Kościoła Polskokatolickiego oficjalnie i pu
blicznie potwierdził, że: „Wierzymy w  Ducha Świętego, trzecią Osobę 
Trójcy Św., Boga i Ożywiciela, który od Boga Ojca pochodzi” .

W dniu 23 lipca 1968 r. w siedzibie Rady Kościoła Polskokatolickiego 
w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Teologicznej Polskiego Na
rodowego Katolickiego Kościoła w  Stanach Zjednoczonych AP i w Ka
nadzie w składzie następującym:

1. Biskup Dr Leon Grochowski — Pierwszy Biskup PNKK,
2. Biskup Dr Tadeusz Zieliński >■— Zastępca Pierwszego Biskupa,
3. Biskup Eugeniusz Magyer — Ordynariusz Diecezji Słowackiej

oraz Komisji Teologicznej Kościoła Polskokatolickiego w  Polsce w na
stępującym składzie:

4. Biskup Julian Pękala — Naczelny Biskup,
5. Biskup Tadeusz R. Majewski — Ordynariusz Diecezji Warszawskiej,
6. Ks. Doc. Dr Antoni Naumczyk — Kierownik Sekcji Starokatolickiej 

ChAT,
7. Ks. Doc. Dr Szczepan Włodarski — Pracownik Naukowy ChAT,
8. Ks. Dr Edward Bałakier — Pracownik Naukowy ChAT.
Czło-nkowie Komisji Teologicznej opracowali i podpisali Oświadczenie

w  sprawie zasad ideologii religijno-kościelnej oraz po zapoznaniu się z ma
teriałami V Ogólnopolskiego SYNODU i po głębokiej analizie ■— zajęli 
następujące jednogłośne stanowisko:

„ n a u k ę  o p o c h o d z e n i u  D u c h a  Sw. również od Syna — 
Komisja Teologiczna uważa za dodatek wstawiony samowolnie przez teo
logów łacińskich do Symbolu NICEJSKO-KONSTANTYNOPOLITANSKIE- 
GO” .

Stanowisko Komisji Teologicznej Kościoła Narodowego z dnia 23 lipca 
1968 roku zostało zgodnie z życzeniem Sekretariatu MKBS z dnia 9 paź
dziernika 1967 r. przekazane na ręce Arcybiskupa Utrechtu Dr Andrzeja 
R INKLA i Sekretarza MKBS — Biskupa Ursa KURY.

X III Generalny Synod Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła 
obradujący w  dniach od 5 do 8 października 1971 r. w  TORONTO (Ka
nada) w tzw. DEKLARACJI W IAR Y przyjął i potwierdził, iż podobnie 
jak Kościół Polskokatolicki i inne Kościoły Unii Utrechckiej „wierzy 
w  Ducha Sw., trzecią Osobę Trójcy Sw., Boga i Ożywiciela, który od Boga 
Ojca pochodzi” .

Kościoły Starokatolickie Unii Utrechckiej w uzasadnieniu swego stano
wiska potwierdzają, iż „samowolne wprowadzenie przez Hiszpanów w 693 
roku do Symbolu Wiary Niceno-Konstantynopolitańskiego wyrażenia „FI- 
LIOQUE” (Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna) rozpowszechniał Karol 
Wielki (7'6®—814) oraz mnisi frankońscy. Grecy nazwali „FILIOQUE”
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błędem. Papież Leon II I  nie zatwierdził uchwał synodu zwołanego przez 
Karola Wielkiego do Akwizgranu, jednak nie odrzucił „FILIOQUE” . W ba
zylice rzymskiej wywiesił dwie tablice, na których wyryto Symbol Wiary 
po grecku i po łacinie bez dodatku „FILIOQUE” . Tablice te przetrw ały  
do roku 1014, kiedy to zostały usunięte przez papieża Benedykta VIII.

EUCHARYSTIA

Biskupi Starokatoliccy Unii Utrechckiej Świętą Eucharystię potrakto
wali jako przedtniot osobnej deklaracji. Deklaracja ta brzmi:

„Rozważywszy fakt, że Eucharystia Święta w  Kościele Katolickim od 
dawna stanowi istotne centrum nabożeństwa, uważamy za swój obowią
zek oświadczyć również, że zachowujemy wiernie w nienaruszonej formie 
starą katolicką wiarę w święty SAKRAMENT OŁTARZA — wierząc, że 
przyjmujemy Ciało i Krew naszego Pana, Jezusa Chrystusa, w postaci 
chleba i wina.

Uroczystość Eucharystii w Kościele nie jest nieustającym powtarzaniem 
czy odnawianiem ofiary pojednania, jaką Chrystus poniósł na krzyżu raz 
na zawsze; jej ofiarny charakter polepa na tym, że stanowi trwałą pamięć
0 tej ofierze i jest odbywającym się tu na ziemi r e a l n y m  u o b e c 
n i e n i e m  tej jedynej Ofiary Chrystusa, poniesionej dla zbawienia 
wybawionego człowieka, która według Hebr. 9, 11, 12 dokonywana jest 
nieustannie przez Chrystusa, kiedy wstawia się za nami przed obliczem 
Bożym (Hebr. 9, 24). Podczas gdy to stanowi ofiarny charakter Eucha
rystii w odniesieniu do Ofiary "Chrystusa, to jest ona zarazem uświęconym 
posiłkiem ofiarnym podczas którego wierni przyjmujący Ciało i Krew 
Pańską wchodzą ze sobą w społeczność (I Kor. 10,17)” .

V Ogólnopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego — odbyty w dniu
5 lipca 1966 r. — stwierdza: „Wierzymy, że Eucharystia, to prawdziwe 
Ciało i Krew Jezusa Chrystusa rzeczywiście, lecz sakramentalnie obecnego 
pod postaciami chleba i wina.

X III Generalny Synod Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła, 
obradujący w dniach od 5 do 8 października 1971 r. w Toronto w Kana
dzie potwierdził publicznie:

...Wierzymy, że Eucharystia to prawdziwe choć sakramentalne Ciało
1 Krew Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina” .

„„.Wierzymy, że Eucharystia jako Msza św. jest ofiarą polegającą na 
sakramentalnym przedkładaniu Bogu przez kapłana Ofiary Krzyżowej 
jako jedynej Ofiary Nowego Testamentu” .

Tak więc ze wszystkimi Kościołami Starokatolickimi Unii Utrechckiej
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w y z n a j e m y ,  że w darach eucharystycznych Pan nasz, Jezus Chrystus, 
jest obecny „duchowo i realnie” (Biskup E. Herzog).

Kościoły Starokatolickie Unii Utrechckiej wspólnie poprzez swoich 
Ojców wyjaśniają, że „w  Eucharystii dokonuje się w Duchu Świętym, 
który ubłagany zostaje w specjalnej epiklezie o spłynięcie na dary eucha
rystyczne, nie mający analogii, nie określony przez żadne „ąuomodo” cud 
zstąpienia i uobecnienia wywyższonego Pana w  postaci Jego Ciała, 
które jednak nie jest Jego nie dającym się bliżej opisać Ciałem s a k r a 
m e n t a l n y m ,  które swoją podstawę ma w ziemskim i przemienionym 
Ciele Chrystusa. To znaczy: ten sam Chrystus, który jako Bóg-Człowiek 
cieleśnie umarł dla nas na krzyżu i w  dniu Wielkanocy cieleśnie 
zmartwychwstał, aby powrócić cieleśnie podczas swojej paruzji — jest 
i teraz w K o m u n i i  cieleśnie, to znaczy jako ten sam, JEDEN I CAŁY, 
obecny między nami, aby nas przyjąć do pełnej społeczności życia z sobą” .

ZAWIERANIE ZW IĄZK Ó W  MAŁŻEŃSKICH PRZEZ K APŁANÓ W  
ORAZ KANONICZNE I TRADYCYJNE W ARUNKI UDZIELANIA  SAKRY  

BISKUPIEJ W  KOŚCIOŁACH UNII UTRECHCKIEJ

A. Zawieranie związków małżeńskich przez kapłanów

Międzynarodowe Kongresy, Międzynarodowe Konferencje Biskupów 
Starokatolickich Unii Utrechckiej oraz późniejsze Synody poszczególnych 
Kościołów w skład Unii Utrechckiej wchodzących począwszy od roku 1876 
rozpatrywały sprawy dotyczące c e l i b a t u ,  a następnie małżeństw księ
ży. (Pierwsza dyskusja nad zagadnieniem celibatu odbyła się na Kongre
sie zwołanym do Wrocławia w dniach od 22 do 24 września 1876 r.).

Apostoł św. Paweł w Liście do Tytusa tak pisze: „Pozostawiłem cię 
na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia 
i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem, takich, którzy są 
nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które 
nie stoją pod zarzutem rozpusty, albo że są niekarne. Biskup bowiem jako 
włodarz Boży powinien być nienaganny, nie samolubny, nie skory do gnie
wu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, nie chciwy brudnego zy
sku...” (1,5—7). W liście św. Pawła czytamy również następujące słowa:

„Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany 
z żoną? Nie szukaj żony... A  ja chcę, abyście byli wolni od trosk; kto nie 
ma żony, troszczy się o sprawy Pańskie jakby się Panu podobać” 
(1 Kor. 7,27—32).

SYNODY poszczególnych Kościołów krajowych wspólnie potwierdziły, 
iż zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego przez czynnego już
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kapłana nie jest przeszkodą do pełnienia świętych czynności w Staro
katolickich Kościołach Unii Utrechckiej.

Kościół jako Matka ma obowiązek roztaczania pełnej troski nad tymi 
wszystkimi, których dopuszcza do święceń kapłańskich. Kandydat na 
kapłana we wszystkich Kościołach Unii Utrechckiej otrzymuje święcenia — 
pod warunkiem przydziału duszpasterskiego stanowiska. Nie otrzymuje 
on jednak samodzielnego stanowiska kościelnego, lecz na początek jest 
współpracownikiem i pomocnikiem doświadczonego proboszcza. Wikariat, 
który z zasady jest praktyką duszpasterską, trwa kilka lat. Po zdaniu 
egzaminów wikariuszowskich trwają przygotowania do egzaminu probosz
czowskiego. Komisja Egzaminacyjna powołana przez Zwierzchnie Władze 
Kościoła podpisuje protokół, który z kolei przekazywany jest Ordynariu
szowi Diecezji. Tytuł proboszcza nadaje Biskup Ordynariusz specjalnym 
Dekretem.

Duchowny zainteresowany zawarciem związku małżeńskiego zwraca się 
z pisemną prośbą do Ordynariusza Diecezji o zezwolenie na błogosławień
stwo kościelne i cywilne załatwienie formalności ślubnych w  Urzędzie Sta
nu Cywilnego. W prośbie przedstawia charakterystykę narzeczonej i jej 
aktualną przynależność wyznaniową. Po rozpatrzeniu prośby i przedsta
wieniu narzeczonej — Biskup Ordynariusz wydaje zezwolenie, które jest 
podstawą do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego w wyznaczo
nej parafii.

Kanoniczne i tradycyjne warunki udzielania sakry biskupiej 
w Kościołach Unii Utrechckiej

„Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma 
być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, go
ścinny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz 
łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz, który by własnym domem 
dobrze zarządzał, dzieci trzymał w  posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. 
Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł 
mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż 
mógłby wbić się w pychę i popaść w  potępienie diabelskie. A powinien też 
cieczyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby się nie 
narazić na zarzuty i nie popaść w  sidła diabelskie” (1 Tym. 3,1-6).

Kandydaci na biskupów we wszystkich Kościołach Starokatolickich Unii 
Utrechckiej przedstawiani są Synodowi przez Komisję powołaną przez 
Radę Kościoła.

Zgodnie z obowiązującym w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dekre
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tem z dnia 31 grudnia 19'56 r. o organizowaniu i obsadzaniu stano
wisk kościelnych {Dz.U. nr 1 poz. 4 z 1957 r.), Rada Kościoła na trzy mie
siące przed wyznaczonym terminem Synodu zwraca się do Urzędu do 
Spraw Wyznań z zapytaniem, czy władza państwowa nie stawia sprzeciwu 
co do osoby kandydata oraz co do proponowanego stanowiska administra
tora względnie ordynariusza diecezji.

Kandydaci na biskupów są przedstawiani Synodowi. Po odczytaniu ży
ciorysu i charakterystyki następuje tajne głosowanie. O wyborze decyduje 
2/3 głosów obecnych, uprawionych członków Synodu.

M.K.B.S. w  Bonn — zaleciła, by wszyscy biskupi Unii stali na straży 
nierozerwalności związku małżeńskiego, by przeciwstawiali się w  szerzeniu 
mnożących się rozwodów. Zdaniem Międzynarodowej Konferencji Staro
katolickich duchowny, który opuszcza żonę, winien zaprzestać wykony
wania świętych czynności sakralnych.

Po dokonanym wyborze Komisja Skrutacyjna ogłasza wyniki głosowa
nia, a przewodniczący Sesji Synodalnej podaje do publicznej wiadomości 
dokonany wybór e l e k t a .  Protokół wyboru podpisuje Prezydium Synodu 
i Komisja Skrutacyjna. W dokumencie tym jest potwierdzenie prawomoc
nego wyboru oraz w imieniu SYNODU wyrażona jest zgoda na k o n s e 
k r a c j ę  e l e k t a  z podaniem daty i miejsca mającej się odbyć kon
sekracji.

Następstwo apostolskie jest sprawą zasadniczą i bardzo ważną w  Ko
ściele Katolickim. P e w n o ś ć ,  p r a w i d ł o w o ś ć ,  w ’a ż n o ś ć  i bez- 
sporność sukcesji apostolskiej — to główna troska wszystkich Biskupów 
Unii Utrechckiej.

Zgodnie z przyjętą zasadą Międzynarodowej Konferencji Biskupów Sta
rokatolickich Unii Utrechckiej przed udzieleniem sakry wszyscy biskupi 
Unii otrzymują protokół wyboru, życiorys i charakterystykę elekta z za
pytaniem, co sądzą o planowanej konsekracji i czy nie stawiają sprzeciwu 
na udzielenie sakry biskupiej.

Odpowiedź Arcybiskupa Utrechtu i wszystkich innych biskupów jest 
podstawą do udzielenia sakry biskupiej.

Dokument sakry biskupiej podpisany przez głównego konsektora, współ- 
konsekratorów i świadków konsekracji jest wysłany do wszystkich 
Zwierzchników Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej i stanowi pod
stawę do przyjęcia nowo kreowanego biskupa jako rzeczywistego członka 
Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich.

Nowo konsekrowany biskup na najbliższej Sesji Międzynarodowej Kon
ferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej podpisuje DEKLA
RACJĘ UNII UTRECHCKIEJ.
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CZEGO OCZEKUJE MKBS W  UTRECHCIE W  MAJU 1973 ROKU  
OD POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI KRAJOWYCH DO SPRAW  

DIALOGU STAROKATOLICKO-PRAW OSŁAW NEGO

„O n  (t j. Jezus Chrystus) ustanowi1 
jednych Apostołam i, drugich P ro ro 
kami, innych Ewangelistam i, a in 
nych jeszcze pasterzami i nauczycie
lami ku doskonaleniu świętych v> 

dziele posługiwania, ku zbudowaniu  
Ciała Chrystusow ego, aż wszyscy  

zejdziem y się w  jedności wiary i 
poznania Syna Bożego, stawszy się 
m ężami doskonałymi, abyśmy, czy
niąc prawdę, wzrastali w e wszystko  
w  Tym , który jes t G łow ą, to jest v> 

Chrystusie”
(Efez. 4,11-16).

Arcybiskup Utrechtu dr Andrzej RINKEL (do roku 19711) — przewodni
czący Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii 
Utrechckiej — na Kongresie Teologicznym w Zurychu, we wrześniu 1968 r. 
między innymi powiedział: „Szerzenie starej i biblijnej, pewnej doktryny 
i nowoczesna pod każdym względem służba człowiekowi, nakreślona przez
IV Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów w Uppsali —  to nasze zadanie 
na najbliższe lata”.

To wszystko, co zdołałem przedstawić w niniejszym referacie, świad
czy, iż do Kościoła Polskokatolickiego dotarły postanowienia IV  Zgroma
dzenia Światowej Rady Kościołów w  Uppsali. Z tych też względów włą
czyliśmy się w nurt współpracy i dążności ekumenicznej zmierzającej do 
interkomunii z p r a w o w i e r n y m i  k a t o l i c k i e j  i a p o s t o l s k i e j  
w i a r y  w y z n a w c a m i .

Jak już wyżej zaznaczyłem, II Wojna Światowa była powodem wstrzy
mania kontynuacji zapoczątkowanego zbliżenia starokatolicko-prawosław- 
nego.

Jednak po zakończeniu działań wojennych i bohaterskim zwycięstwie 
Związku Radzieckiego, w roku 1948 PATRIARCHA MOSKIEWSKI ALEK
SY zaproponował Arcybiskupowi Utrechtu kontynuowanie rozpoczętych 
prac zmierzających do zbliżenia obu Kościołów.

Arcybiskup Andrzej RINKEL z wielkim zadowoleniem przyjął propo
zycję PATRIARCHY ALEKSEGO, wyrażając równocześnie nadzieję, że-
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Rosyjski Kościół Prawosławny podzieli pogląd innych Autokefalicznych 
Kościołów Prawosławnych Europy w  sprawie starokatolicyzmu.

Wymiana powyższej korespondencji była dużym przyczynkiem do włą
czenia do porządku obrad WSZECHPRAWOSŁAWNEJ KONFERENCJI na 
RODOSIE w roku 1961 i w roku 1964 sprawy Kościołów Starokatolickich 
Unii Utrechckiej.

Uczestnicy tej Konferencji jednogłośnie postanowili, że „każdy lokal
ny Kościół Prawosławny szczegółowo opracuje to zagadnienie we własnym 
zakresie” . Postanowiono również, że zostanie powołana wszechiprawosławna 
Komisja teologiczna dla przedyskutowania aktualnych zagadnień z odpo
wiednią Komisją starokatolicką .

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich zwróciła się do 
wszystkich biskupów Unii Utrechckiej o odprawianie Mszy św. do Ducha 
Sw. w intencji błogosławieństwa i pomocy Bożej w  dziele zjednoczenia sta- 
rokatolicko-prawosławnego.

Wychodzimy więc naprzeciw do naszych Czcigodnych Braci Prawosław
nych, by z Nimi mówić i dyskutować o tym wszystkim, co nas łączy jako 
dzieci jednego Ojca i jako tych, którzy tworzą Kościół Boży, Kościół Jezusa 
Chrystusa. „Nikt nie może założyć innego fundamentu prócz tego, który już 
jest założony, a którym jest Chrystus Jezus” fl Kor. 3,11).

Szukamy wspólnych pomostów i pragniemy przyczynić się do tego, by 
w podzielonym świecie „Jezus Chrystus we wszystkim zachował pierwszeń
stwo” (Kol. 1,18), by nasz wszystek wierny lud polski uwierzył, że „jesteś
cie wzniesieni na fundamencie Apostołów i Proroków, których kamieniem 
węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W  Nim wszystko budowanie w sobie 
spojone rośnie w Kościół święty w Panu” (Ef. 2,120.21).

Święty Paweł Apostoł przez swoje listy utwierdzał pierwszych chrześci
jan w przekonaniu, że niezastąpioną i jedyną głową Kościoła jest Jezus 
Chrystus. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym, Apostolska Tradycja po
twierdziła jedyną opokę i fundament, na którym zbudowany został Jego 
święty Kościół.

Wypełniając polecenie Międzynarodowej Konferencji Biskupów Staro
katolickich Unii Utrechckiej, w dniu 6 listopada 1972 r. zwróciłem się 
z oficjalnym pismem do J. Em. Ks. Arcybiskupa BAZYLEGO, Metropolity 
Warszawskiego i całej Polski, z propozycją rozpoczęcia wstępnych rozmów 
z przedstawicielami Kościoła Prawosławnego w Polsce. Na ręce Zwierzch
nika tego Kościoła przekazałem do przestudiowania: MSZAŁ i RYTUAŁ 
Kościoła Polskokatolickiego.

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich oczekuje, iż 
przewodniczący Krajowych Komisji do Spraw Dialogu STAROKATOLIC- 
KO-PRAWOSŁAWNEGO na najbliższej Sesji MKBS, która odbędzie się 
w dniach od 29 kwietnia do 5 maja 1973 r. w  Utrechcie zdadzą sprawę ze
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swych osiągnięć, z braterskich kontaktów, z bliższego zapoznania się, zbli
żenia i wzajemnego zrozumienia zmierzającego do zjednoczenia chrześcijan 
Wschodu i Zachodu.

MKBS oczekuje od wszystkich Komisji Prawoslawno-Starokatolickich 
prawdziwego wsłuchania się w  treść arcykapłańskiej modlitwy Pana Ko
ścioła:

„A b y  wszyscy byli jedno, jak Ty,
O jcze, w e m nie, a ja  w  Tobie, 
aby i oni w  nas jedno byli, aby  

świat uw ierzył, żeś T y  m nie posłał’’
(św . Jan 17,21).

Mam nadzieję, że to, co w powyższym referacie przedstawiłem — choć 
nie wyczerpuje całości tematu — powinno dać ogólny obraz wspól
nych osiągnięć, dorobku i zdobyczy wypracowanych przez starokatolickich 
ojców, dla których „Jezus Chrystus jest głową wszystkich władz i zwierzch
ności” (Kol. 2,10),

Niech Bóg Wszechmogący +  Ojciec +  Syn i +  Duch Święty nie szczę
dzi nam swego błogosławieństwa we wszystkich dobrych poczynaniach.

+  Biskup Tadeusz R. M ajew ski

Warszawa, GRUDZIEŃ 1972 r.
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Spectator

„Posłannictwo” 
Nr '1 — 2/1973

Kolebka prawosławia
(starożytne patriarchaty prawosławne, ich [organizacja i Stan obecny)

Kolebką prawosławia są najstarsze patriarchaty, zorganizowane w okre
sie pierwszych wieków chrześcijaństwa na obszarach Bliskiego Wschodu 
i' Afryki Północnej, a posiadające swoje centra administracyjno-kościelne 
w Konstantynopolu, Aleksandrii, Antiochii (obecnie Damaszek) i Jerozoli
mie. Są to kościoły autokefaliczne (od siebie organizacyjnie niezależne i po
siadające prawo samodzielnego wyboru własnego zwierzchnika — patriar
chy). Stanowią one obecnie domenę wyznawców pochodzenia greckiego 
w  pierwszych wiekach swego istnienia, a następnie rywalizujących z Gre
kami wyznawców pochodzenia arabskiego (dotyczy to szczególnie patriarchatu 
antiocheńskiego i innych, działających w  środowiskach świata arabskiego). 
Trzeba podkreślić, że dla tych kościołów losy historii nie były w  przeszłości 
i teraz nie są zbyt łaskawe: przyczyną tego była w  przeszłości nawała arab
ska, a następnie turecka, które zadały druzgocący cios kościołom chrześci
jańskim na terenie b. imperium bizantyjskiego, hamując ich ekspansję za
równo w kierunku wschodnim jak i południowym. Nadzieje na uwolnienie 
tzw. miejsc świętych, powstałe po I-ej wojnie światowej, nie ziściły się, 
aczkolwiek Palestyna znalazła się wówczas pod protektoratem Anglii. Do
tkliwym ciosem dla prawosławia greckiego była klęska Grecji w  wojnie 
prowadzonej w latach dwudziestych (T9221) z Turcją. W wyniku przegranej 
nastąpiło brutalne wysiedlenie Greków (połączone z męczeńską śmiercią 
kilku metropolitów) z Azji Mniejszej i całkowita likwidacja historycznych 
katedr biskupich na tych terenach OTaz ograniczenie działalności admini
stracyjno-kościelne j patriarchatu ekumenicznego do europejskiej części te
rytorium państwa tureckiego. Pozostała tylko wielka przeszłość.

Patriarchat konstantynopolitański czyli ekumeniczny

Pierwszy wśród równych prawosławnych kościołów autokefalicznych, 
posiada pierwszeństwo zaszczytu ze względu na fakt, że siedziba patriar
chatu stała się jednocześnie stolicą cesarstwa bizantyjskiego (w roku 325
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miasto Bizancjum było zwykłym biskupstwem, wywyższenie zaś nastąpiło 
dopiero po decyzji cesarza Konstantyna, wyznaczającej to małe wówczas 
miasto na stolicę cesarstwa).

Patriarchat Ekumeniczny posiada swoją siedzibę w  dzielnicy obecnego 
Istambułu, zwanej Fanarem. Tam mieszka patriarcha, tam znajdują się 
centralne urzędy patriarchatu, tam odbywają się posiedzenia stałego syno
du biskupów, kolegialnego organu władzy kościelnej, działającego pod prze
wodnictwem patriarchy.

Patriarchat obejmuje swoją jurysdykcją kanoniczną część terytoriów 
obecnej Turcji (europejską), Grecji, diasporę grecką w Ameryce, Australii 
i w Europie zachodniej.

Zarządza patriarchatem, zwanym oficjalnie „Wielkim Kościołem Chry
stusowym” , hierarcha z wyboru — noszący tytuł Arcybiskupa Konstanty
nopolitańskiego, Nowego Rzymu i Patriarchy Ekumenicznego (jest nim 
obecnie po zgonie słynnego ekumenisty Atenagorasa w 1972 r. patriarcha 
Dymitrios I). Stały Synod biskupi składa się z 11 metropolitów noszących 
w większości tytuły diecezji historycznych, Chalcedonu, Derkosu, Prinkipo, 
Chaldii, Neocezarii, Laodycei, Sardesu, Rodosu, Seleucji i Miletu. Jedyny 
nowoczesny tytuł ma arcybiskup Filadelfii w USA. Patriarchat posiadał 
zawsze własną szkołę (średnią i wyższą) na wyspie Chalki, która w  ostat
nich latach na żądanie władz tureckich została przeniesiona z wyspy do 
innej siedziby w Istambule.

Organizacyjnie patriarchat składa się z następujących jednostek die
cezjalnych:
1. Archidiecezja Konstantynopolitańska
2. Metropolia Chalcedońska (teren Turcji)
3. Metropolia Derkoska (teren Turcji)
4. Metropolia Prinkipo (wysp Książęcych) (teren Turcji)
5. Metropolia Imbros i Tenedos — wysp na morzu Egejskim (teren Tur

cji)
6. Archidiecezja Kreteńska (teren Grecji)
7. Metropolia Gortines’u i Arkadii (grecka wyspa Kreta)
8. Metropolia Rethumńes i Aulopotamou (grecka wyspa Kreta)
9. Metropolia Kydonias i Apokoronou (grecka Wyspa Kreta)

10. Metropolia Labis i Sfakionu (grecka wyspa Kreta)
11. Metropolia Hieroputnis i Siteias (grecka wyspa Kreta)
12. Metropolia Petras (grecka wyspa Kreta)
13. Metropolia Kisamou i Selinou (grecka wyspa Kreta)
14. Metropolia Rodosu (greckie wyspy Dodekanesu)
15. Metropolia Kosou (greckie wyspy Dodekanesu)
16. Metropolia Karpafhou i Kasou (greckie wyspy Dodekanesu)
17. Metropolia Lerou. Kalumnou i Astupalaias (greckie wyspy Dodekanesu)
18. Archidiecezja Ameryki Północnej i Południowej
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19. Archidiecezja Nowej Zelandii i Australii
20. Archidiezecja Thyatirou i Wielkiej Brytanii, Egzarchat Szwecji, Nor

wegii, Islandii
21. Metropolia Francji i Egzarchat Luxemburga, Hiszpanii i Portugalii
22. Metropolia NRF i Egzarchat Holandii i Danii
23. Metropolia Austrii i Egzarchat Wioch i Szwajcarii.

Niżej podana tabela przedstawia dane statystyczne, obrazujące stan fak
tyczny jednostek administracyjno-kościelnych Patriarchatu i świadczące
o tym, jakie jednostki są organizmami żywotnymi, a jakie mają charakter 
raczej formalny.

i l o ś ć

S
£p. Jednostka Kościelna Ł

3
X
.S2 
►a

księży
1. A rch id iecez ja  Konstan tynopolitańska 9* 37 58 58 para f. — 39 

innych  — 16 
diakonów  — i

2. M etropolia  Chalcedonu 2*4 10 10 10

3. M etropolia  Derkosu 1 5 5 5

4. M etropolia  w ysp P rink ipo 1 4 4 5

5. M etropolia  w ysp Im bros i Tenedos 1 11 11 11

6. A u tonom iczny Kośció ł K r e ty  
<8 d iecezji)

go»« 706 706 716 m nichów  — 172 
mniszek — 198

7. M etropo lia  w yspy  Rodos 1 80 80 91

8. M etropo lia  w yspy  K os 1 17 17 27

9. M etropolia  w yspy  Karpathos 1 19 19 18

10- M etropo lia  w yspy  Leros i K a lym nos 1 29 29 30

u. A rch id iecez ja  A m e ryk i P in . i PJd. 12 466 466 434 w g danych na 1970 r.

12- A rch id iecez ja  N o w e j Z eland ii 
i A u stra lii

1 102 102 102

13. A rch id iecez ja  T h ya ty ry  i W . B rytan ii 1 21 26 21

M etropo lita  ma
14. M etropolia  N R F , H olandii i Danii 1 29 29 2s upraw n ien ia  egzar-

chy

15. M etropolia  Austrii, W ioch i S zw a j
carii

1 15 15 15

R a z e m 42 1551 1557 1572

*) w tym  8 su fraganów
**) w  tym  1 su fragan
** * ) w  tym  1 arcybiskup i 7 b iskupów  ordynariuszy

*
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*5 A  XJ
•s u  9o s >>
X  -a c
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Ponadto archidiecezja konstantynopolitańska posiada: szkół — 6, klasz
torów — 8, stowarzyszeń kościelnych — 37, ośrodków pątniczych — 35
i towarzystw dobroczynności — 7.

W zasadzie najbardziej rozwiniętą organizacją kościelną Patriarchatu 
jest Archidiecezja Amerykańska, zawdzięczająca swój rozkwit wspomnianej 
wyżej wielkiej klęsce ludności greckiej w Turcji w następstwie wojny 
grecko-tureckiej 1922, która spowodowała masową emigrację jej do Ame
ryki. Obecnie kierownictwo archidiecezji oblicza liczbę wyznawców na
115.000 rodzin, wciągniętych do rejestrów parafialnych wiernych — 570.000. 
Kościół grecki posiada 14 szkół własnych z 3463 uczniami i 129 wykładow
cami, własne seminarium duchowne w Brooklinie dla kandydatów do stanu 
duchownego (studentów — 120, profesorów — 23) oraz 5:17 szkół wieczo
rowych z 20.525 uczniami.

W zasadzie podstawową rzeczywiście żywotną jednostką kościelną 
Patriarchatu poza archidiecezją amerykańską jest Autonomiczny Kościół 
Kreteński, posiadający odrębny podział na diecezje około połowy ogólnej 
liczby parafii, świątyń i duchowieństwa oraz znaczną jak na obecne czasy 
liczbę zakonników i zakonnic w wielu małych klasztorach Krety. Metropo
lie (w Grecji i na Bliskim Wschodzie tej nazwy używa się dla oznaczenia 
diecezji, termin metropolita równoznaczny jest biskupowi diecezjalnemu), 
posiadające zaledwie po kilka lub kilkanaście parafii i księży parafial
nych, nie mogą być traktowane jako organizmy żywotne — istnieją raczej 
dla zachowania tradycji. Utrzymanie takiego dużego aparatu kościelnego 
pociąga za sobą duże wydatki (np. utrzymanie metropolitów w  Europie lub 
w  Turcji). Tu Patriarchat może liczyć jedynie na pomoc z zewnątrz, której 
udziela mu przede wszystkim archidiecezja amerykańska oraz zamożni wy
znawcy rozsiani po całym świecie.

Prawosławny Patriarchat Aleksandryjski

Powstanie tego kościoła powiązane jest z działalnością misyjną apostoła 
Marka, który uznany jest patronem patriarchatu. Patriarchat ostatecznie 
ogłoszony w  V wieku zawdzięcza swoje wywyższenie miastu Aleksandrii, 
które jeszcze prze£ erą chrześcijańską stanowiło ośrodek ekonomiczny, han
dlowy, administracyjny i naukowy. Biskup Aleksandrii, przed przeniesie
niem stolicy cesarstwa do Konstantynopola, w hierarchii chrześcijańskiej 
zajmował drugie miejsce po biskupie rzymskim. Katedrę aleksandryjską 
zajmowali wybitni hierarchowie takiej miary jak Dionizy Wielki, Atanazy 
Wielki, Cyryl Aleksandryjski. Należałoby podkreślić, że w  czasach Atana
zego Wielkiego Kościół Aleksandryjski liczył w  Egipcie już przeszło 100 bi
skupów. O znaczeniu tego kościoła w  ówczesnym chrześcijaństwie świadczy 
używany do dziś dnia przez patriarchów aleksandryjskich urzędowy tytuł:

100



„Jego Świątobliwość Papież i Patriarcha Aleksandrii i Całej Afryki” . 
Utrata znaczenia tego historycznego kościoła nastąpiła w  wyniku herezji 
monofizyckiej, która opanowała znaczną część hierarchii Kościoła Aleksan
dryjskiego (V w.). Dalsze ciosy nastąpiły w  wyniku ofensywy islamu.

Na czele kościoła stoi obecnie Patriarcha Mikołaj VI, arcybiskup alek
sandryjski, mający swoją siedzibę w  Aleksandrii.

Patriarcha rządzi kościołem przy pomocy Sw. Synodu, składającego się 
z 12 metropolitów-ordynariuszy czynnych diecezji.

Stan faktyczny wg podziału administracyjno-kościelnego przedstawia 
następujące zestawienie:

L p . -Nazwa d iecezji S iedziba
i l o ś ć

św iątyń księży

1. A rch id iecez ja  A leksan dry jska A leksandria 17 16
Ekspozytura Kairaka K a ir 14 14

2. M etropolia  Pelusji P o rt  Said 6 3

3- M etropo lia  A xum Addis-Abeba 5 4

4. M etropo lia  Leon topolios Ism aelia 10 4

5. M etropolia  Joannopolis JohanneSburg 
(P ld . A fr y k a )

16 13

G. M etropolia  H erm opoleos Tantu 7 2

7. M etropolia  N ub ii i  P to lem a idy Chartum
(Sudan)

14 6

8. M etropolia  K a rta gen y Tripolis
(L ib ia )

16 6

s. M etropo lia  A fr y k i C entralnej Usunburu
(Burundi)

7 5

10. M etropolia  Irenopo lijska  
(A fr y k a  W schodnia)

K am  pal a 
(U ganda)

7 3

1, M etropo lia  A k k ry  
(A fr y k i Zachodn iej)

Yaounde
(Kam erun)

8 3

12. M etropo lia  R odez ji Solsbery - * )

13. M etropo lia  P rzy ląd ka  D obrej N adzie i C ape-Tow n - * ) —*)

R a z e m  127 79

*) Zorgan izow an e n iedaw no brak statystyki. Na razie założone zostały siedziby
ordynariuszy.

W Aleksandrii mieszczą się centralne urzędy Patriarchatu i sąd du
chowny, Biblioteka Patriarchalna, Instytut Studiów Wschodnich, drukarnia, 
wydająca urzędowe czasopismo pt. „Pantainos”. Patriarchat posiada 4 kla
sztory, swoją ekspozyturę w Atenach i Odessie.
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Prawosławny Patriarchat Antiocheński

Nazwa patriarchatu związana jest ze starożytnym syryjskim miastem 
Antiochią, uznawanym w owych czasach za drugą stolicę chrześcijaństwa
i za trzecie miasto wg wielkości mieszkańców w cesarstwie rzymskim. 
Już za czasów apostolskich była Antiochia katedrą biskupią, której bisku
pami m. in. byli, jak twierdzi tradycja wschodnia, ap. Piotr, bp Ewodiusz, 
bp Ignacy Teofor.

Upadek tego znacznego ośrodka chrześcijańskiego, liczącego ok. 120 bi
skupów, a obejmującego swoją jurysdykcją tereny Syrii, Fenicji, Arabię, 
Cylicję, Eufrat, Osroene i Mezopotamię, rozpoczął się już w czasach ariań- 
stwa. Dalszego dzieła zniszczenia dokonały wyprawy krzyżowe i nawała 
turecka. Świadczy o tym korespondencja prowadzona między przywód
cami krzyżowców a papieżem Urbanem II, którzy po zdobyciu Antiochii 
pisali: „Chrystus oddał całą Antiochię na własność religii rzymskiej i jej 
wiary” . Wtedy właśnie patriarcha antiocheński zmuszony był na krótko 
opuścić swoją stolicę, a w roku 1268 po jej zniszczeniu przez Turków prze
nieść swoją rezydencję do Damaszku, gdzie pozostaje ona do obecnych 
czasów.

Jak wielki pod względem terytorialnym i organizacyjnym był 
w  V i VI w. patriarchat antiocheński, świadczy fakt przyznania mu na 
Soborze Chalcedońskim jurysdykcji nad Palestyną. Wówczas do jurysdykcji 
patriarchy antiocheńskiego należały następujące prowincje: Syria, Fenicja, 
Arabia, Cylicja, Eufrat, Osroena, Mezopotamia z metropoliami w Antio
chii, Tyrze, Damaszku, Bastrze, Tarzie, Anacarbie, Anamsie, Hierapolisie, 
Edessie, Amidzie. Jest to wielka przeszłość, której pozostały zaledwie nie
znaczne ślady w starodawnych tytułach i nazwach greckich jednostek ko
ścielnych. Obecnie wyznawcy prawosławni Patriarchatu należą w przewa
żającej większości do narodowości syryjskiej, jak również i kler i hierar
chia. Należy podkreślić, że obsadzenie stanowisk kościelnych kandydatami 
narodowości syryjskiej było w przeszłości problemem niełatwym, rozwią
zanym w uporczywej i wieloletniej walce z wpływami greckimi.

Naczelną władzę w patriarchacie sprawuje „Jego Świątobliwość Patriar
cha Antiochii, Syrii, Arabii i Całego Wschodu” oraz Św. Synod składający 
się z kilkunastu (od 11 do 15) metropolitów. Obowiązki sekretarza Synodu 
pełni zwykle osoba, posiadająca święcenia biskupie. Z urzędu przewodniczy 
na Synodzie patriarcha. Patriarchat posiada 19 diecezji, znajdujących się 
w różnych państwach, a mianowicie: 5 diecezji w  Republice Syryjskiej,
6 — w Libanie, 1 — w  Turcji, 1 — w Iraku oraz 5 w  Północnej i Po
łudniowej Ameryce.

Hierarchia Patriarchatu składa się z Patriarchy — Arcybiskupa Da
maszku oraz 17 metropolitów ordynariuszy diecezji oraz 6 biskupów tytu
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larnych (w tym emerytowanych metropolitów- 2 i jeden biskup admini
strator diecezji meksykańskiej).

Oto podstawowe dane statystyczne diecezji Patriarchatu:

L i c z b a siedziba d iecezji
para fii ks ięży

1. A rcyb iskupstw o Antioch ii 50 50 Damaszek (Syria )

2. M etropo lia  A lep o  i A leksan drety 10 10 A lepo  (Syria )

3. M etropolia  W ostry  (Bostron) 10 9 Soueida (Syria )

4. M etropolia  Emessy IG 16 Homs (Syria )

5. M etropolia  E p ifan ii 18 18 Hama (Syria )

6. M etropo lia  Laodyce i 23 20 Lattak ia  (Syria )

7. M etropo lia  A rk ad ii 45 40 Halba (L iban )

8. M etropo lia  Beyrutu 11 15 B eyrut (L iban )

9. M etropolia  W iw lou  i W otriou  (Gór 
Libanu)

110 65 Hadeth k/Bey- 
rutu (L iban )

10. M etropolia  H eliopolisu  i S e leu cji 25 22 Zah le (L iban )

11. M etropolia  T ripo liou 58 40 T rip o li (L iban )

12. M etropo lia  Tyru  i Sydonu 32 28 M erjayou n  (L iban )

13. M etropolia  Tarsu i  A dany 5 2 M ersin (Tu rcja )

14. M etropolia  Bagdadu 2 1 Bagdad (Irak )

15. M etropolia  N ow ego  Jorku 72 72 B rook lyn  (U SA )

16. M etropo lia  Toledo 11 11 To ledo  (O hio) U SA

17. M etropo lia  Buenos A ires 15 15 Buenos A ires 
(A rgen tyn a )

18. M etropolia  Sao Pao lo - * ) - * ) Sao Pao lo  
(B razy lia )

19. M etropolia  Meksyku i C en tra ln ej 
A m eryk i

- e) M exico

Razem 513 434

*) brak danych statystycznych

Arcybiskupstwo opiekuje się również prawosławnymi jednostkami arab
skimi w  Australii i Nowej Zelandii. Na terenie archidiecezji znajduje się 
5 klasztorów: męskich — 3 z 15 zakonnikami, żeńskich — 2 z 0 zakonni
cami i 17 nowicjuszkami.

Metropolia Arkadii posiada jeszcze 2 klasztory z 6 mnichami.
Na terenie metropolii beyruckiej znajdują się 3 klasztory z 30 mnichami.
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Metropolia Góry Libańskiej posiada 5 klasztorów z 12 mnichami. Ra
zem patriarchat ma 15 klasztorów z 142 zakonnikami i zakonnicami.

Patriarchat ma zorganizowane własne szkolnictwo kościelne: Semina
rium Duchowne w  Klasztorze Belementios (14 wykładowców i ok. 60 alum
nów), Akademia Teologiczna Sw. Jana w  Damaszku założona dopiero 
w 1966 roku i obecnie budująca się. Ponadto istnieją szkoły z arabskim (12)
i greckim (3) językiem nauczania.

Wydawnictwa kościelne są reprezentowane przez następujące czaso
pisma: miesięcznik „A l Nimat” (Łaska), wydawany przez patriarchat w  Da
maszku, młodzieżowy miesięcznik „A l Nour” (Światło) oraz dwutygodnik 
„A l Haraket” (Ruch), poświęcony problematyce społecznej. Te dwa ostat
nie wydawane są w Beyrucie.

Prawosławny Patriarchat Jerozolimski

Erygowany został jako kościół autokefaliczny na Soborze Chalcedońskim 
(451 r.) ze stolicą w  Jerozolimie i głównym zadaniem — opieką nad Świę
tymi Miejscami. Trudna polityczna sytuacja chrześcijaństwa na Bliskim 
Wschodzie w  przeszłości nie zawsze przyczyniała się do normalnego kano
nicznego funkcjonowania władz kościelnych patriarchatu. Tak np. od po
łowy XVI w. patriarchów wybierano spośród greckiego duchowieństwa 
w Konstantynopolu, gdzie przeważnie rezydowali, a dopiero od połowy
X IX  w. patriarcha miał obowiązek stałego przebywania w swojej oficjalnej 
siedzibie — Jerozolimie. Pod względem narodowościowym kościół składa się 
z przedstawicieli dwu narodowości: greckiej — duchowieństwo wyższe, 
hierachia; arabskiej — duchowieństwo niższe i owczarnia. W Patriar
chacie istnieje poważna ze względu na swe znaczenie i wpływy instytu
cja kościelna — Bractwo Sw. Grobu Pańskiego, którego członkami są w y
łącznie Grecy. Z członków tego Bractwa rekrutuje się przeważnie hie
rarchia patriarchatu. Podstawową konstytucją patriarchatu jest „statut” 
zatwierdzony przez władze państwowe.

Na czele kościoła stoi patriarcha, noszący następujący oficjalny tytuł: 
„Jego Błogosławieństwo Patriarcha Świętego Miasta Jerozolimy i Całej 
Palestyny, Syrii, Arabii, Transjordanii, Kany Galilejskiej i Świętego Syonu” . 
Obecny Patriarcha nosi imię Benedyktos (od 1358 r.).

Przy patriarsze działa Synod Biskupów składający się z 12 hierarchów 
(arcybiskupów i metropolity). Członkami Synodu są następujący hierar
chowie:

1. Arcybiskup Taboru,
2. Arcybiskup Filadelfii,
3. Metropolita Nazaretu,
4. Arcybiskup Madaby,
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5. Arcybiskup Pełli,
6. Arcybiskup Neapolisu,
7. Arcybiskup Gazy,
8. Arcybiskup Tiberiady,
9. Arcybiskup Gerary,

10. Arcybiskup Jordanu,
11. Arcybiskup Sebasty,
12. Arcybiskup Lyddy.
Sekretarzuje na posiedzeniach Synodu jeden z jego członków, prze

wodniczy —  patriarcha.
Kościół posiada 20 klasztorów męskich i 4 żeńskie w  Jerozolimie (12 

mnichów i 21 nowicjuszy). Poza Jerozolimą istnieje i działa '21 klasztorów 
ze słynną Laurą Sw. Safoby, której przeorem jest Patriarcha. Na terenie 
patriarchatu znajduje się autonomiczna jednostka kościelna — klasztor na 
Górze Synai, którego przełożonym jest arcybiskup (arcybiskupstwo sy- 
najskie).

W skład Bractwa Sw. Grobu Pańskiego wchodzą: 105 członków i 26 no
wicjuszy.

Przeważająca część arcybiskupstw ma charakter tytularny. Właściwie 
charakter jednostki diecezjalnej ma Metropolia Nazaretu, posiadająca około
10.000 wyznawców, 7 parafii i 10 duchownych.

Patriarcha posiada swoich egzarchów (przedstawicieli): w Atenach; 
w Konstantynopolu, na Cyprze i w  Moskwie. Patriarchat prowadzi własne 
seminarium (4 wykładowców i 30 alumnów), żeńską szkołę (4 nauczycieli
i 65 uczennic) oraz wydaje urzędowe czasopismo pt. ,,Nea Sion”.
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Ryszard Brożyniak

posłannictw o”
Nr 1 — 2/1973

Kościelny majątek nieruchomy 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych

W wyniku bezwarunkowej kapitulacji Rzeszy Niemieckiej, na mocy 
Układu Poczdamskiego, powróciły do Polski obszary leżące na wschód od 
granicy Odra — Nysa Łużycka, łącznie z terytorium byłego Wolnego Mia
sta Gdańska.

Zgodnie z postanowieniami rozdziału 13, Układu Poczdamskiego, ludność 
niemiecka zamieszkała na obszarze Polski w  jej nowych granicach została 
przesiedlona do Niemiec. Planową akcję przesiedleńczą, przeprowadzoną 
przez Mieszany Urząd Repatriacyjny, poprzedziło zjawisko masowej 
ucieczki Niemców na Zachód. Na opuszczone tereny przybyła lud!ność 
polska z zagranicy. Na obszar Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego 
Miasta Gdańska, znanych obecnie jako województwa zachodnie i północne, 
rozciągnięto prawo polskie obowiązujące dotychczas w sąsiednich w oje
wództwach polskich. Wprowadzono tym samym jednolity z resztą teryto
rium państwa podział administracyjny i sądowy, włączając aktem prawa 
wewnętrznego ziemie te do państwa polskiego, jako jego integralną część.

Zmiany wywołane przez wydarzenia wojenne, repatriację ludności nie
mieckiej, zmianę granic państwa i akcję osiedleńczą ludności polskiej — 
spowodowały powstanie szeregu zagadnień prawnych dotyczących ponie
mieckiego majątku kościelnego. Sprawa majątków poniemieckich została 
unormowana przez dekret z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych 
i poniemieckich (Dz.U. nr 13, poz. 87). Zgodnie z tym dekretem majątek 
byłych niemieckich i gdańskich osób prawnych, w tym wyznaniowych 
osób prywatnych, przeszedł z mocy samego prawa na własność Skarbu 
Państwa. Natomiast majątek byłych niemieckich i gdańskich osób praw
nych prawa publicznego przeszedł z mocy samego prawa na własność od
powiednich, tj. polskich, osób prawnych prawa publicznego. Na podstawie 
tego dekretu polskie związki wyznaniowe tylko wtedy nabyłyby majątek 
pozostały po niemieckich i gdańskich osobach prawnych prawa publiczne
go, gdyby były „odpowiednimi” , tj. publicznoprawnymi organizacjami. Or
ganizacja może być uznana za posiadającą charakter publiczno-prawny pod 
warunkiem, że spełnia pewne prawne funkcje, które zazwyczaj należą do 
państwa. Państwo ze swej strony zgadza się, aby te funkcje „zlecone” w y
konywała dana organizacja, której decyzje mają moc decyzji państwowych.
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Państwo poręcza ich wykonywanie swoim autorytetem, a w miarę potrzeby 
może zastosować przymus w celu ich wykonania. Chodzi tu o takie funkcje, 
jak prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, udzielanie ślubów, stwierdzanie 
nieważności małżeństw itp.

Związki wyznaniowe, w tym Kościół Rzymskokatolicki i pozostałe de
nominacje oraz ich jednostki organizacyjne, nie były jednak w chwili w ej
ścia w życie wspomnianego wyżej dekretu marcowego osobami prawny
mi prawa publicznego. Przyznanie tego przymiotu było możliwe jedynie 
w stosunku do tych instytucji, które posiadały cechy kwalifikujące je 
w  systemie polskiego prawa jako osoby publicznoprawne (np.: związki sa
morządu terytorialnego, gospodarczego itp.). Zważywszy, że zgodnie z de
kretem marcowym majątek niemieckich i gdańskich osób prawnych prawa 
publicznego (w tym kościelnych i zakonnych) mógł ważnie przejść tylko 
na własność polskich osób prawnych prawa publicznego, a żaden związek 
wyznaniowy w Polsce nie posiadał już w tym czasie charakteru korporacji 
publicznoprawnej, wobec tego żaden związek wyznaniowy lub jego jedno
stka organizacyjna nie stały się właścicielami poniemieckich majątków ko
ścielnych. Przekazanie tego majątku mogło być dokonane jedynie w drodze 
odpowiedniej ustawy, ponieważ właścicielem całego mienia poniemieckiego,
0 ile inaczej nie postanowiono, było państwo polskie.

Wyeliminowanie wątpliwości co do przejścia na rzecz państwa
własności majątku pokościelnego w województwach zachodnich i północ
nych nastąpiło w  ustawie z 14 lipca 1S61 r. o gospodarce terenami w mia
stach i osiedlach (Dz.U. nr 32, poz. 159 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa wyraźnie postanawiała, że nieruchomości, które przed dniem 
9 maja 1945 r. stanowiły własność poniemieckich osób o charakterze 
publicznoprawnym (w tym kościelnych i zakonnych), a na podstawie 
dotychczasowych przepisów nie przeszły na własność polskich osób 
prawnych, stanowią własność państwa (art. 39 ust. 1). Jak wynika z tego 
przepisu własnością państwa są nie tylko byłe niemieckie nieruchomości 
katolickie i ewangelickie, ale wszelkie nieruchomości użytkowane w chwili 
wejścia w życie tej ustawy przez polskie związki wyznaniowe, a stanowiące 
przed dniem 9 maja 1945 r. pokościelną własność poniemiecką. Ustawa 
przewidywała możliwość wydzielania nieruchomości i przekazania ich 
w drodze uchwały Rady Ministrów osobom prawnym, a więc także związ
kom wyznaniowym, na własność lub wieczyste użytkowanie.

To, co wyżej napisano, odnosi się do tzw. mienia nierolniczego, a więc 
nie mającego charakteru nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego. 
Sytuacja tego zaś mienia została definitywnie rozstrzygnięta już w  1946 r. 
przez dekret z 6 września I94S o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze 
Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz.U. nr 49, poz. 279 
z późniejszymi zmianami). Dekret ten przeciął wszelkie spory prawnicze
1 rozstrzygnął pytanie kto jest właścicielem poniemieckich nieruchomości
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rolnych na tym terenie w ten sposób, że przejął na własność Skarbu Pań
stwa wszelkie nieruchomości rolne, a więc również nieruchomości związ
ków wyznaniowych, z zaznaczeniem, że nieruchomości z utworzonego w ten 
sposób zapasu ziemi przeznaczone będą na tworzenie gospodarstw rolnych 
i działów osadniczych oraz uzupełnianie gospodarstw rolnych nieżywotnych.

Nieruchomości rolne wchodzące w  skład zapasu ziemi przeszły na wła
sność państwa, nie wyłączając nieruchomości rolnych związków wyzna
niowych już w 194)6 r. W tym dekrecie przewidziana była również moż
liwość wydzielania z zapasu ziemi części nieruchomości rolnych na rzecz 
władz i instytucji państwowych, samorządowych i społecznych. Wydzie
lone nieruchomości miały być przeznaczone na niezbędne cele publiczne, 
a także „na potrzeby związków religijnych uznanych prawnie wyznań” 
(art. 7).

W dniu 23 czerwca 1971 r. została uchwalona ustawa o przejściu na oso
by prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych Kościołów i związ
ków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Zie
miach Zachodnich i Północnych (Dz.U. nr 16, poz. 156). Ustawa ta jest 
ważnym krokiem w kierunku normalizacji stosunków pomiędzy państwem 
a związkami wyznaniowymi.

Ustawa z 23 czerwca 197:1 r. stwierdza, że własność nieruchomości pań
stwowych lub części tych nieruchomości, położonych na obszarze woje
wództw zachodnich i północnych, które w  dniu 1 stycznia 1971 r. znajdo
wały się w  wyłącznym, faktycznym władaniu kościelnych i zakonnych osób 
prawnych, przechodzi nieodpłatnie na związki wyznaniowe lub ich jed
nostki organizacyjne. Ustawa wyraźnie stwierdza, że związki wyznaniowe 
nabywają te nieruchomości z mocy samego prawa, a więc nie na podstawie 
decyzji administracyjnej, która stwierdza tylko nabycie tej własności. Na 
własność związków wyznaniowych z mocy samego prawa przejdzie nie
odpłatnie, a więc przy zwolnieniu od podatków i opłat, około 5000 ko
ściołów, 2200 budynków sakralnych, mieszkalnych i gospodarczych oraz 
około 830 ha gruntów ornych, którymi faktycznie one władały w dniu 
1 stycznia 197*1 r.

Na podstawie ustawy czerwcowej dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań 
wydał w dniu 13 sierpnia 1971 r. zarządzenie w  sprawie wykonania prze
pisów tej ustawy. Zarządzenie to dotyczy 16 związków wyznaniowych, któ
re posiadają siedzibę lub władają majątkiem w województwach zachodnich 
i północnych. Decyzje stwierdzające nadanie własności opiewają na jedno
stki organizacyjne związków wyznaniowych (parafie, diecezje, diecezjalne 
seminaria duchowne) lub na kościoły i związki wyznaniowe jako całości. 
W przypadku Kościoła Polskokatolickiego nieruchomości nadaje się para
fiom i diecezjom, a nie Kościołowi jako całości. Nieruchomości można na
dawać również zakonom, prowincjom zakonnym, domom zakonnym, za
konnym seminariom duchownym oraz takim samym jednostkom organiza
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cyjnym  kongregacji duchownych. Zarządzenie, o którym mowa, stwierdza, 
że przez faktyczne władanie ustawodawca rozumiał różne formy prawne 
korzystania z rzeczy, jak np.: użytkowanie, najem, dzierżawę, jak i każdy 
inny tytuł prawny, a nawet korzystanie z nieruchomości bez tytułu 
prawnego.

Tam, gdzie związki wyznaniowe władały nieruchomością z wyłączeniem 
innych użytkowników, nieruchomości te przechodzą w całości na dany 
związek lub jego jednostkę organizacyjną, a w przypadku wspólnego wła
dania następuje odpowiedni podział nieruchomości; jeżeli podział jest 
niemożliwy, określa się procent posiadanej własności.

Ustawa czerwcowa przewiduje możliwość przekazania na własność 
związków wyznaniowych również innych nieruchomości niż te, które znaj
dowały się w faktycznym ich władaniu w dniu 1 stycznia 1971 r. a mia
nowicie takich nieruchomości państwowych lub ich części położonych na 
terenie województw zachodnich i północnych, które są niezbędne do wy
konywania celów religijnych. Jest to istotne rozszerzenie możliwości zwięk
szenia majątku nieruchomego przez dany związek wyznaniowy.

Ustawodawca wyszedł również na przeciw życzeniom władz różnych 
związków wyznaniowych zamieszczając w  art. 3 omawianej ustawy dele
gację dla Rady Ministrów w sprawie późniejszego ustalenia zasad i trybu 
umarzania zaległych należności państwowych, jak np.: czynszu lub innych 
należności za bezumowne korzystanie przez jednostki kościelne z budyn
ków i różnych lokali oraz placów i innych terenów, z których korzystali 
przed dniem wejścia w życie ustawy. Uchwała taka narazie się nie uka
zała. Realizacja ustawy czerwcowej przeprowadzana jest bardzo sprawnie. 
Akcja nadawania tytułów własności w niektórych powiatach, a nawet 
województwach, została już zakończona.
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„Posłannictwo” 
Nr 1 — 2/1973

Z POMOCĄ KA TECH ECIE
■1. N a s z e  g o d ł o  

Przygotowanie

Popatrzcie dzieci na ściany swej klasy. Co widzicie? Obrazy, portrety, 
własne rysunki itp. Spójrzcie teraz na ścianę, która jest przed wami. Bia
ły orzeł na czerwonym polu. To jest godło ojczyzny, godło Polski. Czy 
wiecie, dzieci, co to godło nam mówi? Mówi nam, że podobnie jak orły 
bronią swych gniazd przed innymi drapieżnikami, tak Polacy bronili swo
jej ojczyzny przed wrogiem. Zawsze jej bronili, krew przelewali za o j
czyzną. Podczas ostatniej wojny żołnierze nasi walczyli o wolność Polski 
w ZSRR, w Anglii, Francji, w  Norwegii, we Włoszech — na wszystkich 
frontach, po całej Europie i świecie całym przelewali krew za Polskę. 
Polacy zawsze walczą dzielnie i odważnie — jak orły. Stąd biały orzeł 
na czerwonym polu — to godło Polski. Orzeł oznacza odwagę i śmiałość, 
a kolor czerwony oznacza krew. Czy znacie jakieś inne godła państwowe? 
Jakie jest godło Związku Radzieckiego, Ameryki? Czy tylko państwa mają 
swe godła? Jakie jest godło Warszawy? Syrena z wyciągniętym przed sie
bie mieczem — to godło Warszawy.

Kto z was należy do harcerstwa? Czy harcerze mają jakieś godło, po 
którym można poznać harcerza? Owszem, mają swoje godło. Ich godłem 
jest lilijka. Co oznacza lilijka? Lilijka oznacza czystość duszy i prawość 
charakteru.

Rozwinięcie tematu

A  teraz, weźcie, dzieci, katechizm i spójrzcie na jego okładkę. Przeczy
tajcie najpierw napis: Katechizm Kościoła Polskokatolickiego. Jest to ka- 
(techizm naszego Kościoła. Nie jest on ani rzymskokatolicki, ani ewange
licki, ani badaczy Pisma św., ani świadków Jehowy. To jest nasz ka
techizm — polski. Spójrzcie teraz wyżej. Widzicie jakiś rysunek: księga, 
słońce, krzyż, palma... To, dzieci, jest godło naszego Kościoła. Zanim zaj
rzymy do środka katechizmu i zaczniemy się uczyć, musimy najpierw zro
zumieć, co oznacza godło naszego Kościoła. O czym ono nam mówi. To 
będzie przedmiotem naszej dzisiejszej lekcji. Żebyście lepiej mogły zro
zumieć i zapamiętać dzisiejszą lekcję, będę rysował na tablicy poszcze
gólne części godła naszego Kościoła. Najpierw otwarta księga. Cóż to za
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księga? Jak sądzicie? Może elementarz, książka do historii, matematyki? 
Nie, jest to księga Pisma św. W księdze Pisma św. przemawia do nas 
Pan Bóg. Dlatego Kościół nasz pragnie, abyście wy dzieci i wasi rodzice 
uważali tę księgę za bardzo ważną i bardzo potrzebną. Kościół nasz prag
nie, abyście ją często czytali, bo kto czyta Pismo św., to jakby z Bogiem 
rozmawiał. Teraz jeszcze jesteście mali, wielu rzeczy z Pisma św. nie mo
glibyście zrozumieć, dlatego w szkole będziemy się uczyć o tym, co znaj
duje się w Piśmie św. Kiedyś, gdy dorośniecie, nie zapominajcie o czyta
niu Pisma św. w domu, bo przez czytanie go staniecie się lepszymi.

Nad księgą Pisma św. rysuję słońce. Słońce, ta kula złocista, wisząca 
nad naszymi głowami, jest dla nas tak nieodzowne, że nie można sobie 
wyobrazić życia na ziemi bez słońca. Ono nas oświeca. Prawda, jak to 
nieprzyjemnie, kiedy ktoś znajdzie się w  ciemnej piwnicy? Jakiś strach 
go przejmuje. Boi się, choć sam nie wie czego. Dopiero, gdy zapali świa
tło, wtedy lepiej się czuje. Wyobraźcie sobie, jakbyśmy się czuli, gdyby na 
całym świecie zapanowały ciemności i już nigdy nie zaświeciło słońce. 
Byłoby nam bardzo nieprzyjemnie. Słońce nas ogrzewa. Pamiętam, gdy 
byłem mały, taki jak wy dzisiaj jesteście, poszedłem pewnego dnia na 
ślizgawkę. Na dworze mróz był srogi. Tylko kilku starszych chłopców 
było na lodzie. Nie wiem, jak długo się ślizgałem, przypominam sobie tyl
ko, że zmarzłem okropnie. Płakałem z zimna. Kiedy wróciłem do ciepłego 
domu, wtedy, chyba po raz pierwszy, odczułem najlepiej, czym jest ciepło.

Słońce daje ciepło całej ziemi. Słońce jest bardzo potrzebne. I jeszcze 
coś daje słońce. Nie tylko światło i ciepło. Posadźcie fasolkę w  doniczce. 
Pozwólcie jej urosnąć trochę, a potem przykryjcie drugą doniczką tak, 
aby ani jeden promyk słońca nie przedostał się do roślinki. Zobaczycie, że 
po kilku dniach roślina utraci swą piękną zieleń, potem zacznie więdnąć 
i uschnie. Przestanie żyć, bo jej zabrakło słońca — tego słońca, które 
oświeca, ogrzewa i podtrzymuje życie.

Umieszczając słońce nad księgą Pisma św., Kościół nasz chce przez to 
powiedzieć, że uważa słowo Boże, zawarte w  tej księdze za światło i życie. 
Kościół chce podkreślić, jak ważną księgą jest Pismo św. Ponieważ w  Piś
mie św. zawarte są słowa samego Boga, skierowane do nas, dlatego po
winniśmy tę księgę tak cenić, jak cenimy słońce. Kto będzie czytał i żył 
łak, jak mówi księga Pisma św., ten będzie się tak czuł, jak się czuje 
człowiek w słońcu.

Obok słońca rysujemy k r z y ż .  Krzyż oznacza wiarę. Wszyscy, któ
rzy należą do naszego Kościoła, muszą być ludźmi wierzącymi. Kto w  Boga 
nie wierzy, ten nie może być członkiem Kościoła Polskokatolickiego.

Wreszcie, przy słońcu i księdze Pisma św. umieszczamy liść p a l m y .  
Co on może oznaczać? Zaraz wam wytłumaczę. Czy słyszeliście coś o pu
styni Saharze? Ogromna to pustynia. Przez setki km ciągną się piaski 
i skały. Przez tę pustynię przejeżdżają często karawany wielbłądów. Cza
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sem karawana wędruje przez kilka dni po piaskach, w gorącu, w  skwarze 
słonecznym. Ludziom i wielbłądom chce się pić. Wszyscy chcieliby spo
cząć w cieniu drzew. A  tu ani wody nigdzie nie ma, ani cienia, tylko 
(słońce praży z góry, a pod stopami gorący piasek. Czasem ludzie giną 
f. braku wody, czasem padają zwierzęta. Kiedy, po długiej wędrówce, po 
męce pragnienia i słonecznego żaru wędrowcy ujrzą z daleka palmy, wtedy 
ppokój wstępuje w ich serca, bo wiedzą, że za chwilę znajdą się przy 
źródle czytej wody, gdyż palmy na pustyni rosną tylko przy wodzie. Wie
dzą podróżni, że za chwilę przybędą do oazy, zaspokoją pragnienie, 
odetchną w  cieniu drzew. Palma oznacza pokój.

Jakąż łączność może mieć palma pokoju z księgą Pisma św., ze słońcem, 
.z krzyżem? Kto z was dzieci to wie? Nie wiecie? W takim razie ja wam 
wytłumaczę: kto żyje tak, jak tego chce Pan Bóg w księgach Pisma św., 
kto wierzy w Boga i Jezusa Chrystusa, który za nas umarł na krzyżu, dla 
kogo Bóg i Jego święte słowa są słońcem, ten zawsze będzie rfiiał pokój 
duszy, a po śmierci zasłuży sobie na wieczny pokój u Boga. Palma więc 
oznacza w naszym godle — pokój.

Pod symbolem napiszemy słowa: prawdą, walką, pracą. W tych sło
wach Kościół nasz mówi do was dzieci: żyjcie zawsze prawdą, nie kłam
cie, nie oszukujcie, nie bądźcie leniwe, pracujcie w domu i w szkole, 
żyjcie zawsze walką, walczcie ze złem, z niesprawiedliwością, walczcie 
również o to, aby jak najwięcej ludzi zapoznało się z naszym polskim 
Kościołem. Jeśli będziecie kłamali, oszukiwali innych, jeśli w lenistwie 
będą wam upływały godziny i dnie całe, całe tygodnie — wtedy ani z nas, 
ani z naszego Kościoła nie pozostanie nawet dobre wspomnienie. Zginie
my. Natomiast żyjąc prawdą, pracą i walką, zwyciężymy!

Utrwalenie materiału

Narysujcie w zeszytach godło naszego Kościoła. Najpierw księgę. Co 
ta księga oznacza? Dlaczego księga Pisma św. jest tak ważną księgą dla 
nas? (Bo Bóg przemawia w tej księdze do nas). Jakimi stajemy się czy
tając Pismo św.? (lepszymi). Teraz rysujcie słońce. O czyjji mówi nam 
słońce? Księga Pisma św. jest dla nas tak ważna jak słonce. Dlaczego? 
Bo słowa Boże w niej zawarte oświecają nas, ogrzewają i dają życie. Dla
czego w godle umieszczony jest krzyż? Krzyż oznacza wiarę — jesteśmy 
ludźmi wierzącymi. Co oznacza palma? Pokój sumienia.

Zastosowanie

Godło naszego Kościoła jest piękne i pouczające. Kochamy swój K o
ściół Polskokatolicki. Wszyscy tworzymy jedną rodzinę Polaków katoll-
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ków. Wszyscy jednym językiem mówimy, wszyscy taką samą mamy wia
rę. Wstańcie dzieci, zaśpiewamy razem hymn naszego Kościoła.

„Do Ciebie przyszlim, Boże nasz,
Przed Twe Ołtarze Panie,
Tęsknoty serca nasze znasz,
Więc przyjmij to błaganie:
Podżwignij z prochu polski lud,
Błogosław nam, błogosław Boże trud” .

2. PISMO ŚW. STAREGO TESTAMENTU

I. Kto z was był w bibliotece? Coście tam widzieli? Książki, książki 
i książki. Całe półki, całe sale wypełnione książkami. Czy wiecie, dzieci, 
która biblioteka w  Polsce jest największa? Biblioteka Narodowa w  War
szawie. Jest to ogromny, kilkupiętrowy gmach, posiadający głębokie piw
nice. Cały gmach jest wypełniony książkami. W biblitece tej są również 
piękne, widne i duże sale, tzw. czytelnie. Każdy może iść do biblioteki, 
pożyczyć sobie książkę, usiąść przy stoliku w czytelni i czytać. Kiedy się 
wejdzie na salę, widzi się młodzież i starszych, pochylonych nad książkami. 
Wszyscy czytają. Cisza panuje w  sali taka, że słyszeć można przelatującą 
muchę.

Jak myślicie, co ludzie studiują w  bibliotekach? Jedni studiują historię, 
inni geografię, biologię, matematykę, fizykę, chemię itp. Są i tacy, co 
w książkach szukają wiedzy o Bogu. Ponieważ Pana Boga widzieć nie 
można, więc wielu ludzi interesuje się tym, co inni o Panu Bogu napisali. 
Czytają więc z zapałem rozmaite religijne książki. Gdy jedną skończą, 
chwytają za drugą, trzecią, czwartą — byle tylko jak najwięcej zdobyć 
wiedzy o Bogu. Dziwni ludzie, zapominają czasem, że najlepiej o Bogu 
opowie książka, w  której sam Bóg przemówił do ludzi. Czy ta książka 
istnieje? Czy można ją znaleźć w bibliotece? Owszem, taką książkę można 
znaleźć w  każdej poważniejszej bibliotece. Wy już nawet tytuł tej książki 
znacie, bo na ostatniej lekcji mówiłem o niej. Jest ona umieszczona w  go
dle naszego Kościoła. Jest to księga Pisma św. Na poprzedniej lekcji mó
wiliśmy o niej ogólnie. Dziś opowiem wam o Piśmie św. o wiele więcej, 
ze szczegółami, których z pewnością nie znacie.

II. Całe Pismo św. dzieli się na dwie części: jedna część nosi nazwę 
Pismo św. Starego Testamentu; druga część nazywa się Pismem św. No
wego Testamentu. (Katecheta pokazuje dzieciom Pismo św., dzieci od
czytują tytuły).

Skoro mówiłem wam, że sam Pan Bóg przemawia do nas w księgach
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Pisma św., to jest rzeczą niezmiernie ciekawą i ważną, jak powstało Pismo 
święte? Kto je napisał? Czyżby sam Pan Bóg napisał i zesłał księgę z nie
ba na ziemię? Słuchajcie dzieci, uważnie, a ja wam opowiem, jak Pismo 
święte powstało.

Minęło wiele lat od stworzenia pierwszych rodziców. Ludzi na świecie 
przybywało i przybywało. Początkowo ludzie mieszkali w  jaskiniach, ubie
rali się w skóry dzikich zwierząt. Potem zaczęli budować ładne domy 
drewniane; powstawały wsie i miasta. Następnie zaczęli wznosić domy 
z kamieni. W każdym prawie mieście, przeważnie na środku miasta, wzno
szono najwspanialszą budowlę — świątynię — w której ludzie zbierali się 
w  wyznaczony dzień tygodnia, aby modlić się do Boga i chwalę Mu od
dawać. Modlili się ludzie jak umieli, ale równocześnie stale byli niezado
woleni, że tak mało wiedzą o Bogu, tak mało wiedzą o tym, jak należy 
postępować, jak żyć, aby się Bogu podobać.

Jak myślicie, kto miał pouczyć ludzi, jakim jest Pan Bóg? Czy jedni 
ludzie drugich mogli pouczyć, skoro sami prawie nic o Bogu nie wie
dzieli? Kto miał pouczyć ludzi, jak trzeba żyć, by się Bogu podobać. Kto? 
Sam Pan Bóg. Tak, sam Pan Bóg musiał to uczynić. I rzeczywiście, Pan 
Bóg to uczynił. Ale uczynił to zupełnie inaczej, niż byśmy się tego spo
dziewali. Wcale sam nie pisał, ksiąg z nieba na ziemię nie spuszczał, tak 
jak spuszcza deszcz na wiosnę lub płatki śniegu w dni zimy. Nie, Pan 
Bóg inną obrał drogę, o wiele prostszą. Pan Bóg n a t c h n ą ł  niektórych 
pobożnych mężów, aby zaczęli pisać o sprawach Bożych. Co znaczy słowo 
natchnął? Natchnął, to znaczy podsunął im myśl pisania.

Żebyście to lepiej zrozumieli, wytłumaczę wam na przykładzie waszego 
życia. Czy nie doświadczyliście kiedyś w swym życiu natchnienia Bożego? 
Basia przyniosła do szkoły dwa ciastka na drugie śniadanie. Kiedy zaczęła 
jeść, nagle błysnęła w  jej główce następująca myśl: dam jedno ciastko 
biednej koleżance, która jest sierotą i rzadko kiedy jada ciastka. Była to 
piękna myśl, to było natchnienie od Boga. Jurek, najzdolniejszy uczeń 
w klasie, postanowił dopomóc swemu słabszemu koledze w odrabianiu 
lekcji. Kiedy grał w piłkę nożną i strzelił pierwszego gola, nagle ni stąd 
ni zowąd, jak błyska światło elektryczne po przekręceniu kontaktu, tak 
w jego główce zabłysła myśl: muszę pomóc swemu koledze w matematyce, 
bo inaczej nie zda do 4 klasy. Piękna to była myśl, myśl natchniona przez 
Boga. Sam Pan Bóg niejednokrotnie podsuwa ludziom — dzieciom i star
szym — takie piękne, dobre myśli. Tylko nie wszyscy ludzie i nie wszyst
kie dzieci słuchają Pana Boga.

Już teraz rozumiecie, na czym polega natchnienie? Tym lepiej, bo zro
zumiecie również, w jaki sposób powstały księgi Pisma św. Otóż, jak po
wiedziałem, Pan Bóg od czasu do czasu dawał natchnienie niektórym mą
drym i pobożnym ludziom, aby oni pisali o Panu Bogu. Ludzie ci chwytali
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za pióro i pisali, a Pan Bóg czuwał, żeby w  tym, co o Bogu pisali nie 
popełnili błędu. Jednym z takich mężów, który zaczął o Bogu pisać 
był M o j ż e s z .  Opisał on, jak Pan Bóg stworzył świat, pierwszych ro
dziców, jak pierwsi rodzice zgrzeszyli przeciwko Bogu i musieli rozpocząć 
ciężką pracę na swoje i swych dzieci utrzymanie. Mojżesz pisał też historię
0 sławnych i mądrych ludziach: Abrahamie, Izaaku, Jakubie, o losach na
rodu izraelskiego, o niewoli egipskiej, ucieczce z niewoli, osiedleniu się 
w Palestynie itd.

Oprócz Mojżesza inni ludzie, natchnieni przez Boga ■ pisali również 
księgi święte. Niektórzy z nich przepowiadali przyszłość, czyli byli p r o 
r o k a m i .  Najwięcej zaś przepowiadali przyjście Pana Jezusa na zie
mię. Na kilkaset lat przed przyjściem Chrystusa zapowiedzieli, gdzie Pan 
Jezus się narodzi i jaką śmiercią umrze. Jeden z pisarzy Pisma św. był 
poetą i napisał przepiękne pieśni, zwane p s a l m a m i .  Są to bardzo ładne 
modlitwy, a pisarz, który je napisał, nazywał się D a w i d .  Niektóre psal
my Dawida śpiewamy podczas nieszporów i wy, dzieci, dobrze je znacie. 
Jeden z psalmów zachęca nawet was, abyście oddawały cześć Panu Bogu: 
„Chwalcie, o dziatki, najwyższego Pana...” . Albo inny bardzo ładny psalm
1 zarazem piękna modlitwa:

„Kto się w opiekę podda Panu swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może: mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga”.

Można prześpiewać z dziećmi jeden albo drugi psalm, polecić im, aby 
nauczyły się „Kto się w  opiekę...” na pamięć, wytłumaczyć niezrozumiałe, 
staropolskie słowa psalmu.

To- wszystko, co napisał Mojżesz, Dawid, prorocy (razem 45 ksiąg), two
rzy Pismo św. Starego Testamentu. Nazywamy je inaczej Pismem św. 
Starego Zakonu. Dlaczego S t a r e g o  Zakonu? Dlatego, bo księgi te na
pisane zostały bardzo dawno, mniej więcej w ciągu tysiąca lat przed 
przyjściem Pana Jezusa na ziemię. Natomiast inne księgi napisane zostały 
po przyjściu Chrystusa na ziemię. Te nazywamy Pismem św. Nowego 
Testamentu. O nich, o księgach Nowego Zakonu, opowiem wam na na~ 
stępnej lekcji.

III. Otwórzcie, dzieci, zeszyty do religii. Napiszcie u samej góry: Pismo 
święte. Narysujcie księgę i napiszcie pod księgą: Pismo św. St. Testamentu. 
Już gotowe? Wobec tego odpowiedzcie mi na pytania: kto napisał Pismo 
święte St. Testamentu? Ludzie natchnieni od Boga. Jak nazywali się ci 
ludzie? Mojżesz, Dawid, prorocy. Na czym polegało natchnienie Boże?
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Czy pisarze Pisma św. mogli się mylić w tym, co pisali o Bogu? Dlaczego 
nie mogli się mylić? Pan Bóg czuwał nad nimi. Czy w  innych sprawach, 
nie dotyczących Boga mogli się mylić? Tak. Podać przykłady. Kiedy zo
stało napisane Pismo św. Starego Testamentu? Jak inaczej nazywamy 
Pismo św.? Księgi święte, księgi natchnione. Dlaczego?

Zapiszcie, dzieci w zeszytach: Pismo św. Starego Testamentu napisali 
ludzie natchnieni od Boga: Mojżesz, Dawid, prorocy. Ludzie ci nie mogli 
się mylić w  tym, co o Bogu pisali, bo sam Pan Bóg czuwał nad nimi.

IV. Dzisiejszą lekcję zakończymy odmówieniem (odśpiewaniem) tego 
przepięknego psalmu Dawidowego, który jest zarazem modlitwą do Boga: 
„Kto się w  opiekę podda Panu swemu...” Dzieci wstają i mówią lub śpie
wają psalm.

3. P I S M O  SW. NOWEGO TESTAMENTU

I. Ostatnią lekcję zakończyliśmy piękną modlitwą: „Kto się w opie
kę...”, dziś rozpoczniemy lekcję religii inną modlitwą, nie mniej piękną, 
a wam, dzieci, znaną, psalmem „Chwalcie o dziatki najwyższego Pana...” 
(Jeśli dzieci znają i melodię i słowa psalmu, można z nimi odśpiewać kilka 
zwrotek, jeśli nie znają, katecheta powtarza pierwsze słowa psalmu, a dzie
ci powtarzają za nim). Po skończeniu: Kto napisał ten piękny psalm? 
Dawid. W jakiej księdze on się znajduje? W księdze Pisma św. Kiedy ta 
księga powstała? Bardzo, bardzo dawno (stara księga). Jak ją nazywamy? 
Stary Testament. Kto pisał księgi St. Testamentu? Kto czuwał nad tym, 
atoy nie popełniono błędu? Czy księgi Starego Testamentu powstały przed 
narodzeniem Chrystusa, czy po narodzeniu? Czy po narodzeniu Chrystusa 
napisano jakieś księgi święte? Pismo św. Nowego Testamentu. Dobrze. Dziś 
właśnie mam zamiar opowiedzieć wam o Piśmie św. Nowego Testamentu.

II. Ludzie są czasem bardzo dziwni, są podobni do ćmy. Kiedy w letni 
wieczór otworzycie okno i zapalicie światło elektryczne w pokoju, wtedy 
ze dworu wpadną ćmy, zaczną krążyć koło światła, pchać się na oślep 
w  ogień, aby w  tym ogniu zginąć. Powiecie — głupie ćmy. Ale ludzie, 
mający rozum, bardzo często podobnie postępują. Idą tam, gdzie im grozi 
nieszczęście. Wy też postępujecie podobnie. Tyle razy niejednemu z was 
mówi tatuś, mamusia, nauczyciel: Basiu, Włodku — uczcie się, uczcie się, 
bo będzie źle. A oni się nie uczą i potem jest źle. Albo: Franku, nie kąp 
się na głębokiej wodzie, nie umiesz dobrze pływać; Franek naumyślnie — 
jak ćma do ognia — pcha się na głębinę, aż wreszcie utonie.

Tak było z ludźmi przed przyjściem Chrystusa Pana. Upominali ich 
dobrzy, pobożni mężowie, natchnieni przez Boga; pisali święte księgi, po
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uczali jak mają postępować, wołali: nie kłamcie, nie kłóćcie się, nie bijcie 
się, nie zabijajcie jedni drugich, słuchajcie Pana Boga, który przemawia 
do was w  księgach Pisma świętego. A ludzie nie słuchali i coraz szybciej 
zapominali o Bogu i Jego przykazaniach.

Wówczas to Pan Bóg postanowił zesłać na ziemię Jezusa Chrystusa. 
1 przyszedł Jezus Chrystus na ziemię. Stał się człowiekiem; przebywał 
wśród ludzi, mówił im o Bogu Ojcu, jaki jest dobry, jak pragnie, aby 
wszyscy byli dobrzy. Pan Jezus mówił również, jak trzeba żyć, aby się 
Bogu podobać. Ludzie słuchali, stawali się lepszymi, a gdy Pan Jezus 
odszedł z powrotem do Boga, zaczęli znów o naukach Jezusa zapominać. 
Trzeba było coś zrobić, aby naukę Chrystusa Pana utrwalić tak, by raz 
na zawsze mogli ludzie wiedzieć co mają czynić. Trzeba było nauki Pana 
Jezusa spisać, bo słowa szybko ulatują — podobne są do ptaszków na ga
łęzi — były i nagle odfrunęły nie wiadomo gdzie. Zresztą pamięć nasza 
jest bardzo zawodna. Gdy trzeba coś więcej zapamiętać, wtedy szybko 
chwytamy za ołówek lub pióro i zapisujemy. Kiedy was mamusia wysyła 
do sklepu z prośbą, abyście kupiły 1/4 litra śmietany, 12 kg cukru, 1/2 kg 
masła i jeszcze kilka innych drobiazgów, to musicie zapisać wszystko to, 
co macie kupić, na kartce, aby lepiej zapamiętać lub czegoś nie zapomnieć. 
Tak samo, żeby lepiej zapamiętać lekcję, której uczył was nauczyciel, za
pisujecie w zeszytach. I lekcję religii zapisujemy w  zeszytach.

Nauki Pana Jezusa trzeba było również spisać. Pan Bóg natchnął tą 
myślą tych, którzy byli najbliżej Chrystusa i najczęściej słuchali Jego 
nauk, aby wszystko spisali. Byli to apostołowie i uczniowie Pana Jezusa. 
Zaczęli pisać o tym, jak się Pan Jezus narodził, jak czynił cuda, jak został 
następnie przez złych ludzi pojmany i męczony. Spisali również wszystkie 
nauki Pana Jezusa. I tak powstało Pismo św. Nowego Testamentu. Składa 
się ono aż z 27 ksiąg. Wszystkie te księgi są ważne i potrzebne, ale naj
ważniejsze są 4 Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

Słowo „Ewangelia”  znaczy dobra nowina. Cóż to za dobra nowina opi
sana jest w  Ewangeliach? Dobra nowina o życiu, nauce i czynach samego 
Pana Jezusa Chrystusa.

4 Ewangelie — to jeszcze nie wszystkie księgi Nowego Testamentu. 
Jeden z uczniów Pana Jezusa — Łukasz był historykiem i postanowił na
pisać historię o tym, jak powstał Kościół Chrystusowy —  co się działo 
gdy Pan Jezus umarł. Pisał więc Łukasz o życiu pierwszych wyznawców 
Chrystusa, o prześladowaniach, które musieli znosić, o tym jak apostołowie 
rozjechali się po całym świecie, aby ludziom opowiadać o Bogu. Księga 
ta nazywa się: Dzieje Apostolskie.

Apostołowie nauczali o Panu Jezusie w różnych miastach. Jeździli od 
jednego miasta do drugiego. Zdobywali bardzo dużo wyznawców, tzn. ludzi, 
którzy uwierzyli w Pana Jezusa i tak chcieli żyć, jak Pan Jezus żyć na
kazywał. Ludzie chcieli jak najwięcej wiedzieć o Panu Jezusie. Aposto
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łowię jednak nie mogli stale wśród nich przebywać, aby im ustawicznie
o życiu Chrystusa opowiadać. Wtedy niektórym z Apostołów nasunęła się 
zbawienna myśl (Pan Bóg im tę myśl podsunął — natchnął), aby pisać 
listy i w  nich przypominać stale o Bogu i o Panu Jezusie. Najwięcej 
takich listów napisał Apostoł P a w e ł ,  bo aż 14 listów. Pisał je do róż
nych ludzi. Nauczał w Rzymie, potem wyjechał z Rzymu i w krótkim 
czasie napisał list do Rzymian; nauczał w mieście Efezie — wyjechał — 
napisał list do Efezjan itd. We wszystkich tych listach opowiadał o Panu 
Jezusie i pouczał, co ludzie mają czynić, aby podobać się Bogu. Listy 
św. Pawła Apostoła należą do ksiąg świętych Nowego Testamentu. Inni 
Apostołowie pisali również listy: św. Piotr, Jan, Jakub, Juda Tadeusz. 
Jeden z Apostołów, św. Jan, oprócz Ewangelii, oprócz 3 listów, napisał 
jeszcze księgę proroczą, nazwaną Objawieniem św. Jana albo Apokalipsą.

III. Otwórzcie, dzieci, zeszyty do religii. Narysujcie dużą księgę. Nad 
księgą umieśćcie napis: Pismo św. Nowego Testamentu. Kto napisał Nowy 
Testament? Apostołowie i uczniowie Pana Jezusa. Z ilu ksiąg się składa? 
Które z nich są najważniejsze? Najważniejsze są 4 Ewangelie. Kto je na
pisał? Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Jaką poznaliśmy księgę historyczną 
Nowego Testamentu? Dzieje Apostolskie. Kto ją napisał? Co robili Apo
stołowie, gdy nie mogli osobiście nauczać w jakimś mieście? Pisali listy. 
Kto najwięcej listów napisał? Apostoł Paweł (14). Którzy jeszcze Aposto
łowie pisali listy? (Piotr, Jan Jakub, Juda Tadeusz). Jaką księgę proroczą 
poznaliśmy w Nowym Testamencie?

Narysowaliście księgę i umieściliście nad nią napis. Teraz na okładce 
księgi zapiszcie: 1) 4 Ewangelie, 2) Dzieje Apostolskie, 3) Listy Apostolskie,
4) Apokalipsa. W ten sposób lepiej zapamiętacie, z jakich ksiąg składa się 
Pismo św. Nowego Testamentu.

IV. Na zakończenie dzisiejszej lekcji, przeczytam wam kilka wyjątków 
■z Pisma św. Nowego Testamentu. Weźmy najpierw Ewangelię św. Mateusza. 
(Katecheta wybiera kilka ciekawszych wyjątków z Ewangelii, np. z Ew. 
Mateusza: Mt. 8, 23—27 — uśmierzenie burzy na morzu; następnie z Ewan
gelii św. Łukasza jakiś inny fragment, najlepiej dostosowany do okresu 
roku kościelnego. Następnie należy przeczytać wyjątek z Dziejów A po
stolskich, wyjątek z listów św. Pawła np.: Dz. Ap. 4, 32—36, I Kor. 15, 
1—7).

Piękne są księgi Pisma św. Nowego Testamentu. Nie danym nam było 
żyć w tych czasach, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, ale nawet dziś, 
po tylu latach, możemy zawsze przebywać z Chrystusem, możemy słuchać 
jego zbawiennych nauk, patrzeć na cuda, które Chrystus Pan czynił. Wy
starczy tylko, abyśmy otworzyli księgi Pisma św. Nowego Testamentu, 
a Pan Jezus jak żywy stanie przed nami.
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Podziękujemy za to Panu Bogu: Dziękujemy Ci, Boże, za to, żeś zesłał 
na ziemię Jezusa Chrystusa; dziękujemy również za to, żeś natchnął Apo
stołów i uczniów Chrystusa, aby opisali życie i nauki Pana Jezusa. Bę
dziemy często czytać Pismo św. Nowego Testamentu, w niedzielę zaś, gdy 
kapłan odczytywać będzie Ewangelię z ambony, każdy z nas wysłucha jej 
z szacunkiem i uwagą.

4. O USTNYM PODANIU, CZYLI O TRADYCJI

11. Skąd jeszcze oprócz Pisma św. czerpiemy naukę o prawdach wiary 
chrześcijańskiej?

Naukę o prawdach wiary chrześcijańskiej czerpiemy jeszcze z Tradycji 
czyli Ustnego Podania.

'12. Jak powstała Tradycja?
Tradycja powstała w  ten sposób: Apostołowie nie wszystko spisali, cze

go Pan Jezus nauczał. Niektóre nauki Chrystusa Apostołowie przekazali 
ustnie swoim słuchaczom, ci zaś opowia-dali innym i tak powstała Tra
dycja.

I. Przygotowanie

Ile poznaliśmy Ewangelii św.? Cztery. Do jakich ksiąg Pisma św. nale
żą Ewangelie? Ewangelie należą do Pisma św. Nowego Testamentu. Kto 
napisał te Ewangelie? Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Kto napisał ostatnią, 
czyli czwartą Ewangelię? Św. Jan Apostoł. Pan Jezus najbardziej kochał 
św. Jana, gdyż był on najmłodszym z Apostołów. Podczas Ostatniej Wie
czerzy spoczywał u boku Chrystusa i gdy Pan Jezus na krzyżu umierał, 
św. Jan, jedyny z Apostołów stał pod krzyżem, a Zbawiciel przed śmiercią 
powierzył mu w opiekę swą Matkę. Tenże św. Jan, po śmierci Pana Jezusa 
napisał najpiękniejszą Ewangelię o życiu, czynach i nauce Chrystusa. 
Dla naszej lekcji dzisiejszej ważne jest jednak co innego. Mianowicie to, 
jakimi słowami św. Jan zakończył swą Ewangelię. Te słowa staną się 
podstawą dzisiejszej lekcji. Słuchajcie ich uważnie, bardzo jestem cieka
wy czy zrozumiecie sens tych słów. Katecheta czyta... zakończenie Ewan
gelii św. Jana r. 21 w. 25. „Jest też wiele innych rzeczy, które uczynił 
Jezus, które gdyby z osobna opisywać, mniemam, że i sam świat nie mógł
by pomieścić ksiąg, które trzeba by napisać” .

Kto powie mi, co św. Jan wyraził w  ostatnim zdaniu owej Ewangelii? 
Sw. Jan powiedział, że Ewangelie nie zawierają całej nauki Chrystusowej, 
część tej nauki nie została spisana i znajduje się w  Tradycji Apostolskiej, 
czyli Ustnym Podaniu. O Tradycji Apostolskiej, czyli o Ustnym Podaniu 
dziś wam mówić będę.
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II. Rozwinięcie tematu

Kiedy nauczyciel w szkole opowie wam coś ciekawego, wy z kolei 
opowiadacie to samo swym rodzicom, rodzeństwu, kolegom i koleżankom. 
Czasem któryś z kolegów zapisze to opowiadanie, ale najczęściej nie za
pisuje nikt. Opowiadanie rozchodzi się wśród najbliższych i często bardzo 
długo pozostaje w ich pamięci.

Zupełnie podobnie było z nauką Chrystusa. Pan Jezus przed swą śmier
cią powiedział do Apostołów: „Idąc na cały świat nauczajcie wszystkie 
narody” . Apostołowie poszli i nauczali — ustnie opowiadali o Panu Jezusie. 
Ludziom nauka o życiu Pana Jezusa bardzo się podobała, starali się ją 
jak najlepiej zapamiętać, aby następnie dzieciom swym tę samą wiarę 
przekazać. Po pewnym czasie Pan Bóg natchnął niektórych Apostołów, aby 
spisali nauki i czyny Chrystusowe. Apostołowie spisali w Ewangeliach 
i listach... Czy jednak mogli wszystko spisać? Nie mogli. Dlaczego? Św. Jan 
Apostoł najlepiej na to odpowiada: „Jest też wiele innych rzeczy, które 
uczynił Jezus, które gdyby z osobna opisywać, mniemam, że i sam świat 
nie mógłby pomieścić ksiąg, które by trzeba napisać” .

Zatem Apostołowie nie wszystko spisali, czego Pan Jezus nauczał. Nie
które nauki Apostołów o Panu Jezusie przechodziły z ust do ust, rodzice 
powtarzali dzieciom, dzieci wnukom. I szło opowiadanie od wsi do wsi, 
od miasta do miasta, z pokolenia w pokolenie. Jak echo roznosi w gó
rach wołanie: od jednej góry do drugiej, do trzeciej... do dziesiątej, wresz
cie całe pasmo gór rozbrzmiewa jednym wezwaniem, tak rozbrzmiewała 
wśród ludzi Ewangelia — Dobra Nowina o Zbawcy i Odkupieniu. Było 
to Ustne Podanie, czyli Tradycja.

Do dzisiejszego dnia tylko z Ustnego Podania wiemy o niektórych 
prawdach wiary. Pismo św. nic o nich nie wspomina, np. święcenie nie
dzieli zamiast soboty, że można chrzcić niemowlęta, że Komunię św. można 
udzielać pod jedną postacią, że istnieją takie Sakramenty św. jak Bierz
mowanie, Sakrament Kapłaństwa.

III. Utrwalenie materiału

Co św. Jan napisał w  zakończeniu swej Ewangelii? Sw. Jan napisał, 
że jest „,wiele innych rzeczy, które uczynił Jezus” , ale nie można ich było 
spisać, bo nie starczyłoby czasu i ksiąg. Gdzie więc zachowały się te nauki 
Pana Jezusa, których Apostołowie nie zdążyli spisać? Nauki te zachowały 
się w ustnym podaniu, czyli Tradycji. Skąd więc czerpiemy jeszcze naukę
o prawdach wiary chrześcijańskiej? Naukę o prawdach wiary chrześci
jańskiej czerpiemy jeszcze z Tradycji, czyli Ustnego Podania. Jak powstała 
Tradycja? Tradycja powstała w ten sposób: Apostołowie nie wszystko spi-
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sali, czego Pan Jezus nauczał. Niektóre nauki Chrystusa Apostołowie 
przekazywali ustnie swoim słuchaczom, ci źaś opowiadali innym i tak 
powstała Tradycja.

U w a g a :  Dla dzieci starszych należy temat poszerzyć, wykazując im, 
że w  niedługim czasie, po śmierci Apostołów, znaleźli się święci i uczeni 
biskupi i kapłani, którzy spisali wszystkie ustne opowiadania Apostołów 
zachowane w pamięci ludzkiej — spisali najstarszą apostolską Tradycję. 
Tych to biskupów i kapłanów nazywa Kościół Ojcami Kościoła, a naj- 
uczeńszych z nich nazywa Doktorami Kościoła. Należą do nich: Klemens 
Rzymski C+ około r. 100), Ignacy Antiocheński (+  107), Polikarp ze Smyrny 
(+  156), Justyn (+  166), Atanazy z Aleksandrii (+  373), Bazyli (+  379), 
Jan Złotousty (+  407), Ambroży (+  397), Augustyn (+  430), Hieronim — 
kapłan i tłumacz Pisma św. (+  420), Grzegorz Wielki (+  604).

IV. Zastosowanie

Pan Jezus przyrównywał pewnego razu wiarę do skarbu ukrytego na 
roli. Kiedy gospodarz odkrył w  ziemi swego sąsiada skarb, poszedł czym 
prędzej i kupił wszystką ziemię sąsiada wraz ze skarbem. Wiara nasza 
święta jest takim drogocennym skarbem, a rolą w której ten skarb się 
ukrywa jest Pismo św. i Ustne Podanie czyli Tradycja. W Piśmie św. 
i Ustnym Podaniu, jak skarb ukryty w  ziemi, złożone są wszystkie praw
dy naszej wiary. Niech ten skarb wiary będzie zawsze naszą własnością. 
Wierzymy, o Boże, w to wszystko coś nam objawił o sobie, a co zacho
wane jest w  Piśmie św. i Tradycji Apostolskiej.

Dlatego z całą stanowczością powtarzamy:

„Wierzę w  Ciebie Boże żywy 
w Trójcy jedyny, prawdziwy,

Wierzę, coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może”.

5. Skład Apostolski

13. Gdzie jest najkrócej zebrana nauka o Bogu?
Nauka o Bogu jest najkrócej zebraną w  Składzie Apostolskim, czyli 
w  „Wierzę w  Boga”.

14. Dlaczego „Wierzę w Boga” nazywamy Składem Apostolskim?
„Wierzę w  Boga” nazywamy Składem Apostolskim dlatego, ponie
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waż zawiera najważniejsze prawdy wiary, których nauczali Apo
stołowie.

15. Z jakich artykułów wiary składa się „Wierzę w Boga” ?
ł. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i zie

mi,
2. i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
3. który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,
4. umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
5. zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,
6. wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmo

gącego,
7. stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych,
8. wierzę w Ducha Świętego,
9. święty Kościół powszechny, świętych obcowanie,

10. grzechów odpuszczenie,
11. ciała zmartwychwstanie,
12. żywot wieczny. Amen.

I. Kto z was dzieci wie, kim był Chrystian Andersen?
Był to Duńczyk, jeden z najpopularniejszych bajkopisarzy świata. Czy 

znacie jakieś bajki Andersena? „Królowa śniegu”, „Dziewczynka z zapał
kami” ... Andersen napisał również bajkę pt. „Słowik” . Opowiada w niej
0 słowiku i chińskim cesarzu. Bardzo, bardzo dawno temu mieszkał w Chi
nach bogaty cesarz. Zamek jego był najwspanialszym zamkiem na świecie, 
cały z delikatnej porcelany. W ogrodzie rosły najdziwniejsze kwiaty. Za 
ogro-dem zaczynał się piękny las, w  którym wieczorem śpiewał słowik. Ze 
wszystkich stron świata zjeżdżali do cesarskiego miasta podróżni, podzi
wiali zamek, ogród, ale gdy usłyszeli śpiew słowika, mówili: To jest jednak 
najpiękniejsze. Słowik?... powiedział zdumiony cesarz, gdy usłyszał po
chwały — nigdy o nim nie słyszałem! Czy naprawdę taki ptak żyje w moim 
ogrodzie? Kazał dworzanom, aby znaleźli i przynieśli słowika do pałacu. 
Słowik tak pięknie zaśpiewał, że cesarzowi łzy stanęły w oczach, a gdy 
spłynęły po policzkach, słowik zaśpiewał jeszcze ładniej, tak, że śpiew ten 
sięgał prosto do serca... Cesarz ucieszył się bardzo, że ma w swoim ogro
dzie tak wielki skarb, o którym dotychczas nie wiedział.

I w naszej duszy znajduje się taki skarb nad skarby: wiara w  Boga. 
Czerpiemy ją z Pisma św. i Tradycji Apostolskiej. Księgi Pisma św., Ustne 
Podanie czyli Tradycja, bardzo obszernie opowiadają o Bogu, o stworzeniu 
świata, o pierwszych ludziach na ziemi, o Panu Jezusie i Jego życiu, śmier
ci i zmartwychwstaniu. Był jednak ktoś, kto tę obszerną naukę o Bogu
1 Panu Jezusie streścił w 12 punktach, 12 artykułach wiary. Prawdopodob
nie byli to Apostołowie. Streszczenie całej nauki o Bogu nazwano „Skła
dem Apostolskim” .
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I wam czasem nauczyciel każe streścić jakąś długą czytankę w  kilku 
punktach. Cóż wtedy robicie? Wybieracie to, co w  czytance jest najważ
niejsze — samą najważniejszą treść czytanki. Takim streszczeniem naszej 
wiary jest „Wierzę w Boga” , czyli „Skład Apostolski” .

II. Wstańcie. Odmówimy wolno i pobożnie „Wierzę w Boga” (dzieci 
powinny odmawiać „Wierzą w Boga” tak jak się odmawia modlitwę: ze 
złożonymi rękami i w skupieniu, zatrzymując się nieco pod koniec każde
go artykułu).

Jest to bardzo stare wyznanie wiary. Nie wymyślili jej ludzie. Pan Bóg 
je  objawił przez proroków, przez Jezusa Chrystusa. Apostołowie tylko tę 
wiarę streścili, prawdy wiary, rozlane jak szeroka rzeka na kartach Sta
rego i Nowego Testamentu, ujęli w wąskie koryto, aby łatwiej można było 
przyswoić je sobie, szybciej zapamiętać. Od tego czasu, bo aż od czasów 
apostolskich (ponad 1900 lat) „Wierzę w Boga” odmawiali wszyscy chrze
ścijanie. Każdy kto chciał przyjąć Chrzest św., aby móc uczestniczyć w  na
bożeństwach chrześcijańskich i we Mszy św. musiał najpierw złożyć wy
znanie wiary: odmówić przed kapłanem „Wierzę w  Boga” . (Obecnie ro
dzice chrzestni odmawiają „Wierzę w  Boga” z kapłanem podczas chrztu 
dziecka zaznaczając tym samym, że dziecko ma być w tej wierze wycho
wane). Kiedy cesarze rzymscy prześladowali chrześcijan, zamykali ich do 
więzienia, lub rzucali lwom na pożarcie, wtedy chrześcijanie odmawiali 
wspólnie „Wierzę w  Boga” w  więzieniu lub przed straszliwą śmiercią. Przez 
to stwierdzali, że wiara w Boga, taka, jakiej nauczyli ich Apostołowie, jest 
ich największym skarbem.

To samo „Wierzę w Boga” odmawiali wasi dziadowie i pradziadowie; 
całe pokolenia ludzi, którzy już dawno stanęli przed Bogiem, a ciała ich 
w proch się rozsypały; odmawiali siedząc tak jak i wy dzisiaj w ławkach 
szkolnych. To samo „Wierzę w Boga” odmawiali "wszyscy kapłani, którzy 
sto, dwieście i więcej lat temu przemawiali z ambon, uczyli w szkole i do 
Boga starali się ludzi prowadzić.

U w a g a :  Dla dzieci starszych należy opowiedzieć o innym jeszcze w y
znaniu wiary, które powstało na soborze w Nicei (325 r.) i Konstantynopolu 
(381 r.) i otrzymało nazwę: wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitań- 
skie. Odmawia je kapłan podczas Mszy św. Katecheta może przeczytać 
dzieciom całe to wyznanie wiary, o ile czas pozwala na to.

III. Kto ułożył pierwsze, najkrótsze wyznanie wiary? Apostołowie. Jak 
się nazywa to wyznanie? Skład Apostolski albo Wierzę w Boga. Z ilu czę
ści składa się „Wierzę w  Boga” ? Jak je nazywamy? Artykułami wiary. 
Są one tak ściśle połączone jak ogniwa łańcucha. Jeśli usunie się jedno 
ogniwo, rozleci się cały łańcuch.
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Weźcie zeszyty. Napiszcie u góry: 
Skład Apostolski.

Narysujcie kolo i podzielcie na 12 
części. 1 art. Bóg jest jeden. Bóg 
wszystko stworzył, 2—7 art. Bóg 
Syn świat odkupił (zakratkować 
części koła od 2—7), 8 art. Bóg 
Duch św. nas uświęca, 9— 10 art. 
Kościół pośredniczy w naszym zba
wieniu i prowadzi, 11— 12 art. osta
tecznie do żywota wiecznego.

IV. Fan Jezus powiedział pewnego razu do uczniów swych te słowa: 
„Wszelki tedy, który mię wyzna przed ludźmi, wyznam go ja przed Ojcem 
moim, który jest w  niebiesiecłi. A  ktoby się mnie zaparł przed ludźmi, 
zaprę się go ja przed Ojcem moim, który jest w  niebiesiech (Mat. 10, 32). 
Tymi słowami kończę dzisiejszą lekcję. Jak drogocenny skarb, jak perłę 
kosztowną tak szanujcie wiarę, którą otrzymaliśmy od Apostołów. Nie 
tylko szanujcie, ale też wiary swej się nie wstydźcie, lecz śmiało przy
znawajcie się do wiary w Boga i Jezusa Chrystusa.

A  teraz słowami pieśni kościelnej poprosimy Pana Jezusa, aby pozostał 
w naszych sercach na zawsze, abyśmy nigdy nie wyparli się wiary, która 
aż od Apostołów, poprzez pradziadów, dziadów i rodziców stała się na
szym skarbem najdroższym.

Pozostań dzisiaj, drogi Jezu z nami,
Pozostań z prawdy Twojej wyznawcami,
Pozostań, bo się ma ku wieczorowi,
Bądź i błogosław Twojemu ludowi,
Gdy ucisk świata dzieci Twe zatrważa,
Spójrz na nas Chryste z Twojego ołtarza,
Osłoń nas Jezu, tarczą swej opieki,
Abyśmy Twymi zostali na wieki.

6. Znak krzyża świętego

I. Dzisiejszą lekcję zaczniemy zupełnie inaczej, niż poprzednie. Zacznie
my ją od końca. Zazwyczaj przy końcu lekcji otwieracie zeszyty, by w  nich
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zapisać najważniejszą treść, dziś otwórzcie zeszyty na początku lekcji. Na- 
rysujcie w zeszytach to, co ja narysuję na tablicy.

O czym mówi ten rysunek? O źró
dłach nauki o Bogu, czyli o źródłach 
prawd wiary naszej świętej. Gdzie 
przechowało się najwięcej prawd 
wiary? W Piśmie św. Starego i No- 
wego Testamentu.

Gdzie trochę mniej? W Ustnym Podaniu. Gdzie są gfówne prawdy wiary? 
W Składzie Apostolskim. Spójrzcie teraz na ostatni słupek. Co w  nim 
widzicie? Krzyż. Całość naszej chrześcijańskiej wiary wyraża się najkrócej 
w znaku krzyża świętego. Wstańcie. Uczyńmy pobożnie znak krzyża św.: 
W Imię Ojca... O znaku krzyża św. będziemy dzisiaj mówić, abyście jak 
najlepiej poznali jego znaczenie, uważali go za święty i otaczali należną 
czcią.

II. — a) znaczenie słów

Przez znak krzyża św. wyznajemy najgłówniejsze prawdy wiary chrze
ścijańskiej: I. że Bóg jest naszym Ojcem najlepszym i Stwórcą świata,
2. że Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zba
wienia, 3. że Duch Święty nas uświęca, czyni lepszymi. Kto pobożnie czyni 
na sobie znak krzyża, ten zarazem mówi: jestem człowiekiem wierzącym 
w  Boga; jestem wyznawcą Chrystusa Pana, który za mnie umarł na krzy
żu; jestem chrześcijaninem tej samej wiary, co Apostołowie i pierwsi 
chrześcijanie.

b) kiedy należy czynić Znak Krzyża Sw.?

Historia Kościoła stwierdza, że pierwsi chrześcijanie znakiem krzyża św. 
rozpoczynali wszystkie swe czynności. Starożytny pisarz chrześcijański 
Tertulian (4- po r. 220) pisze, że znak Krzyża czynili chrześcijanie przy 
każdej czynności: przy wstawaniu, przy ubieraniu się, siadając do stołu, 
wychodząc z domu, po powrocie z pracy, wchodząc do kąpieli, zapalając 
lampę, kładąc się do łóżka, rozpoczynając rozmowę. W późniejszych cza
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sach, zwłaszcza w  czasach średniowiecza, nawet podczas ziewania, prawie 
podczas każdej czynności żegnano się znakiem krzyża. Niewątpliwie była 
to już przesada, która doprowadziła do tego, że znak krzyża stał się u wie
lu ludzi czynnością mechaniczną, ruchem podobnym do opędzania much 
z nosa.

Kiedy więc należy czynić znak krzyża? Znak krzyża należy czynić tylko 
parę razy dziennie: rano, przy wstawaniu, aby prosić Boga o dzień szczę
śliwy; wieczorem przed snem, aby Pan Bóg uchronił 'nas przed nagłą śmier
cią, pożarem, złodziejami; również przed modlitwą należy się przeżegnać, 
przed jedzeniem, przed podróżą daleką, przed pracą trudną, w  obliczu nie
bezpieczeństwa. Zapamiętajcie dzieci jedną zwłaszcza zasadę: lepiej prze
żegnać się dwa razy w ciągu dnia z uwagą i dobrze, aniżeli dziesięć razy 
nieuważnie i mechanicznie.

c) co oznacza sam krzyż?

Czy przypominacie sobie lekcję o godle naszego Kościoła? Co jest tym 
godłem? Co godło to oznacza? Co oznacza godło naszego państwa? Godła 
więc, czyli znaki zewnętrzne wyrażają często głębokie prawdy. Krzyż rów
nież jest godłem — godłem chrześcijanina. Krzyż oznacza ofiarną miłość. 
Od czasu, kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu za wszystkich ludzi, krzyż stał 
się symbolem — znakiem miłości, posuniętej aż do ofiarnej śmierci. 
„Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas na dar i ofiarę” 
(Efez. 5, 2). Ponieważ wszyscy chrześcijanie wierzą w  Jezusa Chrystusa 
jako Syna Bożego, który na krzyżu umarł, dlatego krzyż jest znakiem — 
godłem chrześcijan.

III. Po czym poznawano pierwszych chrześcijan? Po znaku krzyża św. 
Jakie najważniejsze prawdy wiary zawarte są w słowach wypowiadanych 
przy znaku krzyża? Kiedy należy czynić ten znak? Jak go należy czynić? 
Powoli i z uwagą. Co oznacza sam krzyż? Ofiarną miłość. Od kiedy ma 
takie znaczenie? Od śmierci Chrystusa. Czyim godłem jest krzyż?

IV. Podczas okupacji niemieckiej tworzyły się w różnych częściach 
Polski oddziały partyzanckie, które prowadziły walkę z żołnierzami nie
mieckimi. W oddziałach takich walczyli i chłopcy i dziewczęta. W jednym 
z małopolskich oddziałów partyzanckich zasłużyła na nieśmiertelną sławę 
pewna dziewczyna, która poświęciła swe życie, aby ratować kolegę. Na 
imię miała Anna. Podczas walki oddziału z Niemcami kolega jej został 
ranny w nogi, upadł w rów i w  pośpiechu ucieczki nie zdołano go zabrać. 
Postanowiono zostawić kolegę na los szczęścia, gdyż nie było sensu narażać 
życia wielu, aby uratować jednego.
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Wtedy Anna znikła o godz. 9-tej wieczorem bez opowiedzenia się do
wódcy oddziału. Przedarła się przez linię nieprzyjaciela, na własnych 
plecach wyniosła z wąwozu postrzelonego chłopca i zdołała go pod sągiem 
drzewa, na furmance, wyprawić do najbliższego miasteczka. Złapali ją, 
gdy wracała. Wszystko to okazało się później, ale na razie, gdy chłopcy 
z partyzantki dowiedzieli się, dlaczego Anna uciekła, ogarnęła ich wście
kłość. Klęli wszyscy w duchu, ale równocześnie wiedzieli, że chociaż mają 
pościerane nogi, choć są piekielnie zmęczeni, muszą jednak iść, aby odbić 
kolegę i koleżankę. Wiedzieli, że iść trzeba. I chyba przez tę wściekłość, 
strach, a może przez zupełne zaskoczenie przeciwnika — udało się: odbili 
ją. Była rozkrzyżowana bagnetami na drzwiach stodoły i nie żyła. Brudni, 
zmęczeni partyzanci, okoliczni chłopi, podchodzili grupami, stawali przed 
posiniaczonym ciałem i w zapadłej nagle ciszy zdejmowali czapki tak, 
jak się je  zdejmuje przed Ukrzyżowanym.

Oto dzieci, jak wielkie wrażenie robi na nas ofiarna śmierć za drugie
go człowieka. Dlatego przed krzyżem zdejmujemy czapkę, bo na krzyżu 
umarł za nas Pan Jezus — umarł w bólu i cierpieniu. Czyńmy więc sta
rannie znak krzyża, szanujmy ten znak, bo jest on najtreściwszym wyra
zem prawd wiary, znakiem ofiarnej miłości i godłem chrześcijanina. Pieśń:

W krzyży cierpienie,
W krzyżu zbawienie 
W krzyżu miłości nauka....

7. ISTNIEJE BÓG

Artykuł pierwszego Składu Apostolskiego „Wierzę w  Boga Ojca Wszech
mogącego, Stworzyciela nieba i ziemi” .

16. Jaką prawdę wyznajemy w pierwszym artykule wiary?
W pierwszym artykule wiary wyznajemy prawdę, że istnieje Bógr 
który swą mocą wszystko stworzył.

17. Dlaczego wierzymy, że Bóg istnieje?
Wierzymy, że Bóg istnieje dlatego, ponieważ: 1) sam Pan Bóg obja
wił swe istnienie przez proroków, a przede wszystkim przez Syna 
swego jedynego — Jezusa Chrystusa; 2) bez wiary w Boga nie mo
glibyśmy wytłumaczyć powstania świata, jego piękna i mądrego 
urządzenia.

* *

*

I. Co widzicie, kiedy wyjdziecie na spacer za miasto? Pola, na któ
rych zboża falują pod podmuchem wiatru; łąki zielone, pełne przeróżnych
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kwiatów, las szumiący, wypełniony śpiewem ptasząt; rzekę, która wody 
swe radośnie toczy do morza. Kto z was w  pogodny wieczór patrzył w  nie
bo? Co widziałeś? Gwiazdy, jak robaczki świętojańskie błyszczące na ciem- 
no-szafirowym tle. Tysiące, miliony gwiazd. Czy nic wam nie przychodziło 
na myśl wtedy, kiedy obserwowaliście te cuda przyrody?... A  może ktoś 
zadał sobie to najważniejsze pytanie: skąd się to wszystko wzięło? Czy 
pola, łąki, lasy powstały same? Czy słońce, księżyc, gwiazdy powstały sa
me? Nie. Więc skąd się wzięły? Stworzył je Pan Bóg. Tak, patrząc na 
świat musimy stwierdzić: Pan Bóg istnieje! Ta piękna i radosna dla nas 
prawda będzie przedmiotem dzisiejszej lekcji. O istnieniu Boga będę wam 
mówił.

n . O Bogu mówi nam Objawienie. Pierwsza księga Pisma św. Starego 
Testamentu tak się zaczyna: „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. 
A  ziemia była pusta i próżna, i ciemności były nad głębokością, a Duch 
Boży unosił się nad wodami” . Słowa te mówią nam o  tym, że zanim 
powstał świat, już przedtem istniał Bóg. Słowa te napisał Mojżesz. Bóg 
go natchnął, aby tak napisał i sam Pan Bóg czuwał, by nie popełnił błędu 
pisząc o Bogu. O Bogu pisali w  Starym Testamencie inni prorocy: Eliasz, 
Elizeusz, Izajasz, Jeremiasz, Daniel. Przez usta Izajasza proroka Pan Bóg 
upominał ludzi, aby tylko Jemu jedynemu, jako prawdziwemu Bogu cześć 
oddawali: „Ja Pan, a nie masz innego, oprócz mnie nie masz Boga” 
{Iz. 45, 21—22).

Dobroć Boża jest nieskończona. Pan Bóg zapragnął, aby Go ludzie jesz
cze lepiej poznali i rozumieli, aby jasno zdawali sobie sprawę, jak mają 
żyć na ziemi, by życie ich było dobre i piękne. Wtedy zesłał na ziemię 
Syna swego jednorodzonego — Jezusa Chrystusa. On najwięcej opowie
dział o Bogu. Dlaczego? Bo sam był Bogiem. Dopiero Pan Jezus pouczył 
nas, że Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, my zaś jesteśmy dziećmi Bo
żymi; że w Bogu są trzy Osoby Boże: Bóg Ojciec...; że największym przy
kazaniem Bożym jest miłość bliźniego.

O Bogu mówi nam świat. Bez wiary w  Boga nie moglibyśmy wytłu
maczyć powstania świata. Skąd się wziął świat? Zegarek, który trzymam 
w  ręku zrobił zegarmistrz; ławki, na których siedzicie, stolarz; szkołę, 
gdzie obecnie przebywamy, budowniczy... Nic nie powstaje samo z siebie. 
Czyż mogły powstać same z siebie: ziemia, słońce, miliardy gwiazd?... Po
rządek na świecie przekonuje nas również o istnieniu Boga. Wszystko jest 
urządzone mądrze i celowo. Słońce wschodzi i zachodzi codziennie o ozna
czonym czasie; księżyc zmienia się regularnie, gwiazdy krążą po swych 
orbitach z precyzyjną dokładnością; na ziemi regularnie zmieniają się pory 
roku: zawsze o pewnej godzinie jest dzień i noc; corocznie zielenią się 
i kwitną drzewa. Wszystkie stworzenia zachowują właściwości swoje: ja 
skółka, która dopiero wylęgła się tej wiosny, staje się z nadejściem 2imy
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dziwnie niespokojna i odlatuje daleko na południe, chociaż nigdy jeszcze 
ciepłych krajów nie widziała i drogi nie zna; bocian zawsze rozpina nad 
wieśniaczymi strzechami białe skrzydła, „wczesny sztandar wiosny”, sko
wronek jednakowo wydzwania piosnkę nad polami, pająk snuje pajęczynę 
dziś, tak jak przed stu laty. Co za porządek, ład i celowość w całym świe- 
cie! „Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a firmament rozgłasza dzieła rąk 
Jego” (Ps. 18, 2).

A cóż dopiero powiedzieć o człowieku? Oko, ucho, ręce, nogi, każda 
część ciała ludzkiego jest urządzona cudownie. Dlatego już w  starożytności 
jeden z lekarzy pogańskich wołał z zachwytem: „O Ty, któryś nas stwo
rzył, myślę, że opiewam chwalę Twoją, kiedy opisuję ciało ludzlkie” . Kiedy 
spytano pewnego Araba, skąd czerpie pewność o istnieniu Pana Boga, 
odpowiedział: kiedy widzę ślady wielbłądów na pustyni, wiem, że przeszła 
tędy karawana; kiedy patrzę na piękny świat, wiem, że przez świat prze
szedł Bóg!

Życie na ziemi świadczy o istnieniu Boga. Od kogo otrzymały życie 
zwierzęta, rośliny, ludzie?... Kto zapalił na ziemi pierwszą iskierkę życia? 
Z martwej materii samo powstać nie mogło. Życie tylko z życia powstaje. 
Nie rodzi kamień kamienia ani skała kwiatu. Kto więc jest sprawcą życia? 
Jak pięknie odpowiada na to Pismo św.: „Spytaj się bydła i nauczy cię, 
i ptactwa niebieskiego, a okaże ci. Mów do ziemi, a odpowie tobie, a będą 
ci opowiadać ryby morskie. Któż nie wie, że to wszystko ręka Pańska uczy
niła?” (Hiob., 12, 7—10).

III. Dlaczego wierzymy, że Bóg istnieje?... Sam Pan Bóg objawił swe 
istnienie. Kto w Starym Testamencie pisał o istnieniu Boga?... Którzy pro
rocy? Co powiedział o sobie Pan Bóg przez usta proroka Izajasza? „Ja 
Pan, a nie masz innego oprócz mnie...” Kto najwięcej opowiedział nam
o Bogu?... Dlaczego?... Czy tylko Objawienie Boże mówi nam o Bogu?... 
Skąd się wziął świat? Dlaczego sam nie mógł powstać? Bo nic na ziemi 
samo nie powstaje. W czym przejawia się porządek i ład na ziemi?... nie
bie?... w człowieku? Skąd się wzięło życie na ziemi? Czy mogło powstać 
z przyrody martwej?... Czy, zatem, bez wiary w Boga możemy wytłu
maczyć powstanie świata, jego piękno i mądre urząidzenie? (Katecheta 
może teraz podyktować dzieciom cytaty z Pisma św., mówiące o istnieniu 
Boga i zadać, by się ich nauczyły na pamięć).

IV. Kończymy dzisiejszą lekcję religii. Była to bardzo ważna lekcja. 
Nie może być religii, wiary, bez Boga. Chciałbym, abyście wierzyli mocno 
w to> że Bóg istnieje. Chciałbym, abyście wierzyły, że Bóg jest zawsze 
przy was: w  kościele, w szkole, w domu. Na każdym kroku niech towa
rzyszy wam, to silne przekonanie: jest Bóg!

Zakończyć pieśnią: Ojcze z niebios, Boże Panie....
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RECENZJE
Prawosławie na Zachodzie 
i jego problemy*)

Należałoby Wydawnictwu „Znak” 
podziękować, że na łamach swego 
miesięcznika opublikowało tak cie
kawie i wnikliwie opracowany przez 
ojca Wacława Hryniewicza artykuł, 
poświęcony problemom współczesne
go prawosławia.

Jak wiadomo, prawosławie na Za
chodzie jest nadal obiektem szcze
gólnego zainteresowania zarówno w 
środowiskach klerykalnych, jak i 
laickich, interesujących się wszyst
kim, co przychodzi ze Wschodu.

Należy podkreślić, że obecne zain
teresowanie prawosławiem ma tro
chę inny charakter niż przed wojną; 
pisano wtedy o prawosławiu, a 
szczególnie i przede wszystkim o 
prawosławiu rosyjskim, jako o in
strumencie carskiej polityki rusyfi- 
kacyjnej (m. in. w Polsce), a na 
Zachodzie — jako o obiekcie działal
ności misji katolickiej. W tym kie
runku rozwijał swoją działalność 
Watykan, wysyłając tajnych emisa
riuszy na teTen Związku Radzieckie
go celem zbadania sytuacji Rosyj
skiego Kościoła Prawosławnego. 
Świadczyła o tym między innymi 
działalność słynnego biskupa Micha
ła d’Herbigni’ego w ZSRR w 1925 r. 
związana z planami misyjnymi Wa
tykanu na tym terenie, działalność

erygowanego w tym celu kolegium 
„Russicum” w Rzymie, którego za
daniem było szkolenie kadr emigran
tów rosyjskich. Wówczas w ko
łach rzymskokatolickich uważano, że 
sytuacja Rosyjskiego Kościoła Pra
wosławnego, pozbawionego w związ
ku z rozdziałem kościoła od państwa 
opieki, a także rzekomo zagrożone
go ze strony tzw. „Żywej Cerkwi” , 
już całkowicie dojrzała do wkrocze
nia misjonarzy rzymskokatoliskich. 
Tym celom miały również służvć 
i obecnie służą założone na Za
chodzie ośrodki badań nad prawo
sławiem, np. w Belgii opactwo w 
Amey s/Meuse, a obecnie w Cheve- 
togne, we Francji — ośrodek i wy
dawnictwo „Istina” w  Paryżu, w 
Niemczech — wydawnictwo „Die 
Óstkirche betet” pod kierownictwem 
prof. dr. Antona Baumstarka oraz 
Catholica Unio w klasztorze augu
stiańskim w Wiirzburgu, wydająca 
czasopismo „Der Christliche Osten” 
i wielu innych. Był też w  okresie 
międzywojennym ośrodek misyjny w

*) W acław  Hruniewicz OMJ: „P ra 
wosławie zachodnie i jego p rob lem y" — 
..Z rclc”  nr 221, listopad (11) 1912, str. 

1443—1473.
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Charbinie, który utrzymywał szkołę 
dla dzieci emigrantów rosyjskich, 
prowadził klasztor żeński i wyda
wał odpowiednią literaturę w języ
ku rosyjskim. Nie można też pomi
nąć milczeniem podobnej działalno
ści w Polsce międzywojennej, pro
wadzonej przez jezuitów (ks. J. Ur
ban pr2y miesięczniku „Oriens” ) 
przy współudziale redemptorystów z 
biskupem Mikołajem Czarneckim na 
czele. Tym celom służyło m. in. se
minarium duchowne „Wschodniego 
Obrządku” w Dubnie na Wołyniu, 
przygotowujące nowe kadry du
chownych tego obrządku dla prowa
dzenia misji unijnej wśród ludności 
prawosławnej w Polsce. Ludność ta 
jeszcze pamięta słynną akcję „re
windykacji dusz", prowadzoną na 
terenach pogranicznych nie tylko 
przez duchowieństwo rzymskokato
lickie; misjonarzami tam byli: poli
cja miejscowa i jednostki ochrony 
pogranicznej. Akcja ta miała cha
rakter generalnego przygotowania 
„przyczółka mostowego" do skoku 
na wschód, do wielkiej ofensywy, 
tzw. „Wschodniego Obrządku” — tej 
nowej broni misyjnej Watykanu. 
Wschodni bowiem obrządek był 
swoistą neounią X X  wieku, gdyż ze
wnętrznie naśladował praktykę li
turgiczną i tradycję Rosyjskiego K o
ścioła Prawosławnego, a także jego 
zwycz,aje kościelne (do tego już nie 
nadawał się Kościół Greckokatolicki, 
którego duchowni znacznie różnili 
się od duchownych rosyjskich za
równo swoim strojem i wyglądem 
zewnętrznym jak i praktyką litur
giczną.

W obecnej sytuacji po II wojnie

światowej charakter i forma zainte
resowania się prawosławiem na Za
chodzie znacznie się zmieniły. Przy
czynił się do tego zarówno światowy 
ruch ekumeniczny, jak i sam Waty
kan, zmuszony do przeprowadzenia 
rewizji swego stosunku przede 
wszystkim do ekumenizmu. Zwrot 
nastąpił prawie o 180°, jeżeli porów
nać postanowienia encykliki Piusa 
XI „Mortalium animos" z dnia 6.1. 
1928 r., potępiającej ruch ekume
niczny, z dekretem Pawła VI o eku
menizmie, uchwalonym na Soborze 
Vaticanum II.

Jak widzimy, zmiany nastąpiły 
duże. Fakt ten jest szczególnie od
czuwalny w postępowych środowi
skach rzymskokatolickich, których 
członkowie, jak wynika z licznych 
wypowiedzi osób zainteresowanych, 
szczerze pragną wzajemnego pozna
nia się i zbliżenia, bez żadnych am
bicji do prozelityzmu. Dlatego uka
zanie się artykułu o. Hryniewicza w 
„Znaku” należy witać z przychylno
ścią i uznaniem.

*
* *

Po krótkim wstępie autor scha~ 
rakteryzował w I rozdziale swego 
artykułu drogę historyczną prawo
sławia zachodniego, a w rozdziale II 
określił problem jedności eklezjalnej 
prawosławia na Zachodzie, wskazu
jąc na istnienie tam różnych jurys
dykcji kościelnych: synodalnej, pa
ryskiej, północnoamerykańskiej i 
patriarchatu moskiewskiego. W roz
dziale III autor przedstawił sytuację 
pastoralno-liturgiczną prawosławia,
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jego konfrontację z sekularyzmem, 
tą „szczególną chorobą społeczeń
stwa i kultury zachodniej”, popie
rając swoje twierdzenia wypowie
dziami na ten temat współczesnych 
teologów prawosławnych na Zacho
dzie (O. elem ent z Paryża, A. 
Schmernann z Nowego Jorku). W 
rozdziale IV — ostatnim — autor 
zajął się problemami ekumeniczno- 
teologicznymi prawosławia na Za
chodzie, wskazując na jego „ekume
niczne zaangażowanie” , na zapocząt
kowanie „owocnej wymiany do
świadczeń i dialogu ekumenicznego” 
oraz na jego wkład w  rozwój współ
czesnej myśli teologiczno-ekumenicz- 
nej. Autor słusznie wskazał na „pio
nierską rolą, jaką odegrało prawo
sławie zachodnie w dziedzinie eku
menicznego otwarcia się i obudzenia 
możliwości kościołów prawosław
nych na najbardziej aktualne współ
czesne ,problemy” . Istotnie, „Zachód 
chrześcijański w pewnym sensie od
krył na nowo bogactwo tradycji 
prawosławnej’’.

*

A teraz kilka uwag na temat nie
których twierdzeń szanownego auto
ra, wymagających szerszego wyjaś
nienia:

1. „Kościół Rosyjski, powiedział, 
od dawna był najbardziej wyizolo
waną wspólnotą chrześcijańskiej 
Europy. Od XIII do XVII wieku nie 
posiadał żadnego kontaktu z chrze
ścijańskim Zachodem” (podkr. mo
je).

Twierdzenie to wydaje się zbyt

przesadzone. Kontakty naturalnie 
były. Wystarczy sięgnąć do literatu
ry źródłowej, traktującej o historii 
stosunków Wschód-Zachód, aby 
stwierdzić, że prawosławny Wschód 
byl obiektem ciągłej infiltracji mi
syjnej Watykanu. A ten ostatni ko
rzystał z każdej sposobności, aby 
wysyłać swych delegatów na Wschód, 
aby organizować kontakty i rozmo
wy na tematy unijneŁ). W rozmo
wach tych uczestniczyli przedstawi
ciele obu stron, więc nie można 
twierdzić, że nie było „żadnych kon
taktów” . A poza tym stare kroniki 
polskie i ruskie zgodnie stwierdzają, 
że na terenach domeny prawosławia 
znajdowały się napływowe elementy 
wyznania katolickiego już w XII 
wieku, że w Kijowie już przebywali 
księża obrządku łacińskiego 2).

W większości kontakty Rusi z Za
chodem, a szczególnie dyplomacja 
kościoła rzymskokatolickiego, miały 
dla prawosławia charakter negatyw
ny. Często dyplomacja Watykanu 
korzystała ze środków „bogatych” , 
nie wyrzekając się nawet środków 
wojennych i pomocy wypraw misyj
nych rycerzy niemieckich (wyprawa 
przeciwko księciu Aleksandrowi 
Newskiemu3) oraz licznych konflik
tów zbrojnych w wiekach później
szych, kiedy wybitną rolę w  kontak
tach ze Wschodem zaczęli odgrywać

J) ^Realizacja i w ykonanie postanow ień 
Unii L yońskiej, Unii F lorenck iej i Unii 
Brzeskiej.

2) Kronika Jana Długosza z XII w „ 
Kronika Ruska.

3) Poczynania „pokojow e” katolickie
go arcybiskupa Rygi, Alberta.
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jezuici4). Trzeba ponadto pamiętać, 
że nie tylko Bizancjum i Grecki 
Wschód, lecz i Ruś pozostawała pod 
wrażeniem wypraw krzyżowych, 
szczególnie czwartej (1201—'1204), 
skierowanej nie tyle przeciwiko Tur
kom, ile przeciw Bizancjum — prze
ciw państwu chrześcijańskiemu, a 
zakończonej wielką rzezią i złupie- 
niem ludności prawosławnej Kon
stantynopola i okolic. Panowanie ła- 
cinników pozostało na długo w pa
mięci ludności prawosławnej całego 
Wschodu. Czyż w takiej atmosferze 
kontakty prawosławno-katolickie w 
wiekach XII—XVII mogły układać 
się dobrze? Przecież atmosfera ta 
nie mogła nie sprzyjać izolacji! To 
są przyczyny tej izolacji, o której 
wspomina autor, ale jej nie tłumą
czy.

2. Teraz drugie generalne twier
dzenie autora — „Jeszcze pod koniec
X IX  w. ilość duchownych i świec
kich, znających katolicyzm i prote
stantyzm, była bardzo znikoma, 
wśród nich A. S. Chomiakow (1804— 
1861) oraz W. S. Sołowiow (1853— 
1900)” .

Tymi kilkoma słowami szanowny 
autor przekreślił cały dorobek teolo
giczny Rosyjskiego Kościoła Prawo
sławnego za okres XII—X X  w., 
dorobek słynnych Akademii K ijow 
skiej Piotra Mohyły, starej Słowia- 
no-Greeko-Łacińskiej Akademii Mo
skiewskiej, dorobek uczonych hie
rarchów i polemistów właśnie w za
kresie teologii porównawczej, zaj
mującej się badaniem doktryn wy
znaniowych Zachodu, dorobek. 4 
akademii duchownych X IX  i pocz.
X X  w. (kijowskiej, moskiewskiej,

petersburskiej i kazańskiej), które 
wykształciły tysiące absolwentów, 
magistrów z zakresu teologii prawo
sławnej i innej — duchownych i 
świeckich5).

Aczkolwiek upadek ■ Bizancjum 
wpłynął negatywnie na rozwój teo
logii prawosławnej, nie zrywała ona

4) Znana m isja A. Possewina w  M o
skwie.

3) We wszystkich akadem iach du
chow nych  istniały specjalne katedry
teologii porów naw czej i apologetyki, za j
m ujące się analizą doktryn dogm atycz
nych katolicyzm u i protestantyzm u. 
W zorzec takiego kursu teologicznego 
może stanow ić słynne dzieło 4-tom owe 
archim andryty Innocentego <Nowgorodo- 
wa), rektora Kazańskiej Akadem ii Du
chow nej. Specjalistą i znaw cą historii 
kościo łów  zachodnich oraz wnikliw ym  
badaczem  ich doktryn dogm atycznych 
by ł z n a n y  u c z o n y  — fcs. dr. Aleksander 
Iw ancow -P łatonow , profesor M oskiew
skiej Akadem ii D uchow nej i U niw ersy
tetu M oskiewskiego (+1894). Na szczegól
ną uwagę zasługuje jeg o  dw utom ow e 
dzieło pt. ,,0  katolicyzm ie rzym skim  i 
jego  stosunku do praw osław ia" M . 1869, 
1870. Nie m niej interesujące są badania 
prof. A. Katańskiego (, .Historia prób 
zjednoczenia kościołów  greckiego i ła
cińskiego w  ciągu pierw szych czterech 
w ieków  po rozdziale — SPB, 2868), a 
także rozprawa na temat Filioąue słyn
nego historyka kościelnego prof. B. B o- 
lotowa. Zasługuje na uwagę głośna po
lemika z katolickim  duchownym  
ks. J. U rbanem , pseudonim  — I. A . Za- 
bużny ,,W obronie w iary”  SPB 1908” . 
Należy też wspom nieć o podręcznikach 
teologii porów naw czej w  sem inariach 
duchow nych (I. Truskow skiego, I. p ie - 
rowa, L. E pifanow icza i in.), na podsta
wie k tórych  zdobyw ali znajom ość w y
znań i kościołów  zachodnich tysiące se
m inarzystów, a następnie duchow nych. 
A w ięc nie m oże być m ow y o , .znikom ej 
ilości duchow nych i św ieckich znają
cy ch  katolicyzm ” .
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kontaktów z Zachodem. Tam bo
wiem wybitniejsi duchowni uzyski
wali wykształcenie. Tam oni czerpa
li bezpośrednio znajomość teologii 
katolickiej, a później protestanckiej 
i w oparciu o zdobytą wiedzę opra
cowywali polemiczne dzieła teolo
giczne c).

Naukowe tradycje teologów grec
kich przejmowali i ze skarbnicy ich 
"wiedzy czerpali znajomość teologii 
zachodniej również teologowie rus
c y 7). Pp nawale tatarskiej, która 
spowodowała czasowy zastój w teo
logii ruskiej, tworzą się jednak pra
wosławne ośrodki teologiczne w Su
praślu, Ostrogu, Lwowie, Kijowie i 
na Atosie, których działalność roz
wijała się przede wszystkim w kie
runku obrony doktryny prawosław
nej przed ofensywą katolicyzmu, a 
w  szczególności polemika ze zwolen
nikami unii brzeskiej 8). W polemice 
przeciwko unii brzeskiej brali udział 
nie tylko duchowni lecz i świeccy 
działacze kościelni (Konstanty 
Ostrogski, Andrzej Kurbski i in.). O 
bezpośrednich kontaktach prawosła
wia rosyjskiego z Zachodem świad
czy działalność naukowa znanego 
konwertyty na prawosławie Adama 
Zernikawa (XVII w.), pochodzącego 
z Królewca, absolwenta studiów teo
logicznych w  Oxfordzie, Londynie, 
Paryżu i Rzymie. Uczony ten po za
poznaniu się z doktryną .prawosław
ną przeniósł się do Rosji, gdzie o - 
pracował dwutomowe dzieło o po
chodzeniu Ducha Św., zawierające 
polemikę antyrzymską (książka zo
stała przetłumaczona z łaciny na ję
zyki rosyjski i grecki). Naturalnie 
przytoczone przykładowo tylko na

zwiska teologów prawosławnych nie 
wyczerpują całkowicie wykazu nau
kowców duchownych i świeckich, 
którzy zajmowali się badaniem ka
tolickiego i protestanckiego Zachodu, 
ale wystarczy i tych przykładów, 
aby zaprzeczyć wysuniętej przez au
tora tezie o braku rozeznania w 
sprawach katolicyzmu w  środowisku 
rosyjskich i ruskich teologów pra
wosławnych.

3. Następne niezupełnie słuszne 
stwierdzenia autora: „Na początku
X X  w. Kościół rosyjski pozostawał 
nadal w izolacji. Nawiązano jedynie 
bliski kontakt z Kościołem anglikań
skim i podjęto międzywyznaniową 
pracę ekumeniczną wśród studentów

!) Oto kilka słynnych nazwisk teolo
gów greckich: Manuel Koryncki (+1551), 
M aksym Grek (+1556), Patriarcha Jere
miasz (+1595), Patriarcha M eiecjusz P i- 
gas (+1601), Patriarcha C yryl Lukarys 
(+1638), Patriarcha Dosyteusz (+1704), 
bp Eugeniusz Bułgarski (+1806) i in.

7) Do najstarszych polem istów  an ty- 
łacińskich zaliczani są: M etropolita Ki
jow ski Jerzy (+1079) — autor traktatu o 
26 błędach K ościoła Rzym skiego, M etro
polita Jan II (+1089), M etropolita N ice- 
for (+1124) i in.

s) W ym ienić tu należałoby nazwiska 
kilku w ybitniejszych polem istów  ru
skich: Herasim Sm otrycki (K luc2 K ró
lestwa Niebieskiego), Krzysztof Filalet 
(Apokrisis, W ilno 1597), M eiecjusz Sm o
trycki (Trenos) i szereg innych. Nie bez 
znaczenia by ły by  tu nazwiska takich 
słynnych teologów , praw osław nych dzia
łających  na terenie Rosji, jak  Epifaniusz 
Sławiniecki (+  1676), arcbp Sym eon P o
tocki (+  1680), bp Dym itr Tuptało 
(+  1709), kanonizow any przez K ościół 
Praw osław ny, arcbp Stefan Jaworski 
<-r 1722), arcbp Teofilakt Łopatyński 
(+1741) — znaw cy teologii zachodniej: 
katolick iej i protestanckiej.

134



w  ramach World Student Chri
stian Federation, głównie dzięki ini
cjatywie John Motta (1865-1955)” . A 
bardzo ścisłe kontakty z Kościołami 
starokatolickimi, rozpoczęte przed 
stu laty przez Kościół rosyjski, 
udział tego ostatniego w dialo
gu prawosławno-starokatolickim, w 
licznych kongresach starokalic- 
kich? Tego nie należało ani lekce
ważyć, ani pomijać przy charakte
rystyce „izolacji” Kościoła Rosyj
skiego na początku X X  w.

4. Informacja o „kcściele prawo
sławnym francuskiego rytu zachod
niego pod kierownictwem Eugrafa 
Kowalewskiego” jest niezupełnie ści
sła. Nie jest to jedyny przykład 
„prawosławia rytu zachodniego” , za
początkowany w  1937 r. Prawie 
przed 10 laty Kościół Prawosławny 
w Polsce przyjął pod swoją jurys
dykcję grupę wyznawców katolic
kich z ks. Andrzejem Huszną z Dą
browy Górniczej z zachowaniem ry
tu zachodniego w języku polskim, 
tworząc autonomiczną jednostkę aa- 
ministracyjno-kościelną, podległą 
bezpośrednio metropolicie Dionize
mu. zwierzchnikowi Polskiego Au
tokefalicznego Kościoła Prawosław
nego (jedna parafia „zachodniego o- 
brządku” istniała w Warszawie do 
roku 1949, pozostałe na Śląsku uleg
ły likwidacji po śmierci ks. Husz- 
ny). Co dotyczy grupy wyznawców 
prawosławnych pochodzenia francu
skiego pod jurysdykcją bpa Eugrafa 
Kowalewskiego (bpa Jana), to jej 
niejasna pod względem kanonicznym 
sytuacja znacznie pogorszyła się z 
chwilą śmierci tego biskupa przed 
dwoma laty. Pomocy jednak udzie

lił Kościół Rumuński, jako najbliż
szy narodowościowo (etnicznie nale
żący do romańskiej gałęzi narodów), 
umożliwiając konsekrację w Paryżu 
kandydata na biskupa — ks. Gilles 
Hardy — rodowitego Francuza — i 
tworząc autonomiczną prawosławną 
diecezję francuską podległą kano
nicznie Patriarchatowi Rumuńskie
mu.

5. Uwaga o „niskim poziomie in
telektualnym prawosławia amery
kańskiego” . Należy przypuszczać, że 
uwaga dotyczyła kadr duchowień
stwa prawosławnego nie zaś prawo
sławia. Ale i w tym przypadku jest 
trochę przesadzona. Jeżeli mówić o 
kadrach sprzed I-ej wojny świato
wej, to były one na stosunkowo 
wysokim poziomie: Synod Rosyjski 
delegował do Ameryki kandydatów 
na księży 5 księży z wyższym w y
kształceniem akademickim, nawet 
na stanowiska psalmistów: znane są 
nazwiska braci Benedykta i Leon- 
cjusza Turkiewiczów, którzy po 
ukończeniu Akademii Duchownej 
delegowani zostali z początku na 
stanowiska psalmistów i dopiero po 
przejściu określonego stażu zostali 
wyświęceni na księży, a ostatni z 
nich po owdowieniu został konse
krowany na biskupa i skończył 
swoje życie, zajmując katedrę me
tropolitalną — zwierzchnika Rosyj
skiego Kościoła Prawosławnego w 
USA. Kościół Amerykański, dbając
o poziom kadr, erygował semina
rium duchowne działające od trzy
dziestych lat tego stulecia. Obniże
nie poziomu kadr duchowieństwa 
amerykańskiego mogło rzeczywiście 
nastąpić w  czasie II wojny świa
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towej. Biskupi emigracyjni wyświę
cali przedłożonych kandydatów, nie 
wymagając od nich wjrsokieh kwa
lifikacji zawodowych.

6. W okresie międzywojennym w 
ruchu ekumenicznym bardzo aktyw
ny udział brał również Polski Auto
kefaliczny Kościół Prawosławny, a 
szczególnie jego zwierzchnik — Me
tropolita Dionizy Waledyński — 
uczestnik obu gałęzi ówczesnego 
ruchu ekumenicznego: „Wiary i 
Ustroju” (Faith and Order) oraz 
„Chrześcijaństwa Praktycznego” (Li
fe and Work). Z ramienia Polskiego 
Kościoła czynnie uczestniczył w po
siedzeniach w/w organizacji profe
sor Mikołaj Arseniew, długoletni 
wykładowca Studium Teologii Pra
wosławnej Uniwersytetu Warszaw
skiego. Właśnie prof. Arseniew z 
ramienia PAKP brał udział w kon
gresie teologów prawosławnych w  
Atenach (1936), nie zaś jako repre
zentant Kościoła emigracyjnego.

7. Socjologia ks. Sergiusza Bułga- 
kowa, mimo że nawiązywała do tra
dycji zapoczątkowanej przez W. So- 
łowiowa, wywołała właśnie praw
dziwą burzę w środowiskach za
chowawczych Rosyjskiego Kościoła 
Emigracyjnego (tzw. jurysdykcji 
karłowackiej). Były nawet próby 
oficjalnego potępienia prac i tzw. 
teologumenów tego uczonego, który 
dopiero w roku 1318 przyjął świę
cenia kapłańskie, dokonując wielkie
go skoku z pozycji materializmu do 
idealizmu. Przebywający na emigra
cji bp Serafin (Sobolew) wydał w 
1935 r. obszerną krytykę rzekomych 
błędów doktrynalnych S. Bułgako- 
wa, ogłaszając je jako „niebezpiecz

ną herezję” , a Synod Karłowacki 
Hierarchii Rosyjskich za gTanicą 

podjął nawet uchwałę potępiającą 
działalność naukową tego uczonego 
prawosławnego (w myśl zasady „nie 
ma proroka w swojej ojczyźnie"). 
Jednak autokefaliczne kościoły pra
wosławne nie poparły inicjatywy 
karłowackiej i nie zajęły w tej 
sprawie oficjalnego stanowiska.

O. Hryniewicz tylko pobieżnie 
wspomina o zwolennikach, a wła
ściwie uczniach ks. Bułgakowa — 
B. Ziehkowskim i L. Zanderze, nie 
wymieniając jednak dużej, nie po
zbawionej akcentów politycznych i 
polemicznych dwutomowej monogra
fii tego ostatniego pt. „Bóg i Świat” 
(Światopogląd Ojca Sergiusza Buł
gakowa) t. I i II YMCA PRESS, 
Paryż str. 479 +  386, wydanej już po 
śmierci tego myśliciela, w 1948 r. 
A szkoda —• tam mógłby znaleźć 
dużo materiału, oświetlającego sto
sunek Bułgakowa do problemu zbli
żenia kościołów.

8 . Budzi pewne wątpliwości 
przedłożony przez O. Hryniewicza 
schemat podziału kościołów prawo
sławnych na Zachodzie na tzw. ju
rysdykcje: synodalną, paryską, pół- 
nocno-amerykańską i patriarchatu 
moskiewskiego. Umieszczono je w 
jednym szeregu, nadając im w  ten 
sposób jednakowe znaczenie i war
tość kanoniczną. Jurysdykcja jest 
kanoniczna, jeżeli wypływa od le
galnej władzy kościelnej (kościoła 
autokefalicznego). O ile legalność 
jurysdykcji patriarchatu moskiew
skiego nie budzi żadnych zastrzeżeń 
kanonicznych (podobnie jak np. pa
triarchatu ekumenicznego na Za
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chodzie), o tyle legalność jurysdyk
cji synodalnej pozostawia wiele do 
życzenia pod względem kanonicz
nym: bowiem jest to organizacja 
kościelna nie posiadająca własnej 
autokefalii ani nie znajdująca się 
w  jurysdykcji jakiegokolwiek ko
ścioła autokefalicznego. Jest to 
swoista gałąź, usychająca w trakcie 
swej powolnej wegetacji. Potwier
dza to fakt, „ i i  inne kościoły auto
kefaliczne nie utrzymują z tą ju
rysdykcją interkomunii” . Inna sy
tuacja jest tzw. jurysdykcji „pół- 
nocno-amerykańskiej 4 paryskiej” . 
Przede wszystkim sformułowanie 
„północno-amerykańska” jest nie
ścisłe: należałoby go zmienić na 
„jurysdykcję Amerykańskiego Auto
kefalicznego Kościoła Prawosław
nego” , gdyż na terenie Ameryki 
Północnej i Kanady jest szereg in
nych jurysdykcji prawosławnych 
(np. grecka — patriarchatu ekume
nicznego). Pod względem kanonicz
nym jurysdykcja ta jest legalna, 
aczkolwiek patriarchat ekumenicz
ny założył w tej sprawie swój pro
test. Inna sytuacja jest tzw. „ju 
rysdykcji paryskiej” — zmieniała 
ona dwukrotnie swoją zależność ka
noniczną od patriarchatów ekume
nicznego i moskiewskiego, ostatecz
nie uznaje zwierzchnictwo Konstan
tynopola, co formalnie sankcjonuje 
jej stan kanoniczny. Jednocześnie 
należy zaznaczyć, że z przedłożone
go przez o. Hryniewicza podziału 
jurysdykcyjnego wypadły tzw. 
„ukraińskie kościoły autokefalicz

ne”, które przecież też należałoby 
zaliczyć do prawosławia zachodnie
go.

* *
*

Kończąc te trochę przydługie 
uwagd na temat „Prawosławia Za
chodniego” o. W. Hryniewicza, pod
kreślam jeszcze raz znaczenie tego 
rodzaju prac dla poznania dziejów 
i teologii wyznania, którego losy w 
przeszłości dość ściśle splatały się 
z historią Polski. Trzeba jednak pa- 
m4ętać, że poważną część wyznaw
ców prawosławia na Zachodzie, a 
szczególnie w  Ameryce i Kanadzie, 
a nawet w  Ameryce Łacińskiej i 
Australii, stanowią wychodźcy z 
Polski, którzy nie utracili więzów 
z macierzą. Fakt ten też ma zna
czenie dla ekumenicznego poznania 
przez środowiska rzymskokatolickie 
w Polsce dziejów i teologii prawo
sławnych „braci odłączonych" na 
Zachodzie.

Niewątpliwie artykuł o. Hrynie
wicza miał na celu realizację wy
tycznych „Dekretu o ekumanizmie” , 
zalecających zapoznanie się „z du
chem braci odłączonych” , należyte 
przygotowanie strony rzymskokato
lickiej, aby zdobyła „lepszą znajo
mość doktryny i historii, życia du
chowego i kultowego, psychologii 
religijnej oraz kultury właściwej 
braciom” .

I w tym właśnie jest zasługa
o. Hryniewicza oraz redakcji „Zna
ku” , która opublikowała Jego arty
kuł na łamach swego czasopisma.
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Krystyna Gójska

„Posłannictwo" 
Nr 1 — 2/1973

Trzydzieści wyznań

Znany publicysta Andrzej Tokar
czyk, piszący w wielu czasopismach 
niewyznaniowych o różnych spo
łecznościach religijnych, podjął ko
lejną próbę przedstawienia w po
pularnej i zwięzłej formie bogatego 
życia tak zwanych mniejszości w y
znaniowych, na oznaczenie których 
używa się obecnie wygodnego ze 
względów technicznych przymiotni
ka „nierzymskokatolickie” (,,Trzy
dzieści wyznań” , Warszawa 1971, 
KiW, s. 368). Nie jest to problema
tyka łatwa i znana, o czym można 
również przekonać się po lektu
rze takich dawniejszych prac 
jak: „Chrześcijaństwo współcze
sne” St. Markiewicza (Warszawa, 
1967 wyd. KiW), które jest w pro
stej linii poprzednikiem recenzowa
nej tu książki, drugą pozycją wartą 
wzmianki jest praca T. Langera pt.: 
„Państwo a nierzymskokatolickie 
związki wyznaniowe” (Poznań, 1967) 
eksponująca, niezbyt zresztą udanie, 
problematykę prawną.

A. Tokarczyk znowu zmateriali
zował swoje zainteresowania tą te
matyką, której zarys zawarł jeszcze 
w 1968 r. w „Informatorze o wyzna
niach nierzymskokatolickich” (nie- 
drukowany). Na obecnym kształcie 
książki być może zaważyła jej ge
neza. Jest to bowiem poprawione 
wydanie wspomnianego informatora,

uzupełnione zmodyfikowanymi arty
kułami zamieszczonymi w ostatnich 
latach na łamach prasy. Odcinkowa 
konstrukcja pracy nie jest może 
wyjściem najlepszym, ale stanowi 
pewien element porządkujący i 
ułatwia dotarcie do określonej in
formacji. Razi natomiast nazbyt 
obrazowy, niekiedy nawet sensacyj
ny charakter prezentowanych treści 
i to już w niektórych tytułach po
nad 30 odcinków, żeby nie powie
dzieć rozdziałów, na które książka 
się dzieli. Wydaje mi się, że można 
było znaleźć nieco bardziej wywa
żone określenia dla pewnych grup 
wyznawców niż „chrzciciele bez 
kropideł” , „mistycy cudownych 
uzdrowień” , „entuzjaści glossolalii” 
itp.

Każdy z odcinków poświęcony 
jest w zasadzie jednemu wyznaniu, 
których wg. A. Tokarczyka jest te
raz w Polsce trzydzieści, stąd też 
wziął się tytuł pracy. Inter omnes 
constant, w tym z pewnością wie
o tym autor, że jest ich w Polsce 
grubo więcej. Tytuł pracy, nawet 
popularnej, nie powinien dezinfor
mować.

Stosując prawne kryterium po
działu można łatwo stwierdzić, że 
mamy obecnie 37 związków wyzna
niowych: dziewięć wyznań uzna
nych ustawowo w II RP i zaraz
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po wyzwoleniu, dalej — Kościół 
Rzymskokatolicki, następnie trzy 
związki religijne uznane w trybie 
administracyjnym; dziesięć związ
ków wyznaniowych działających ja
ko stowarzyszenia zarejestrowane i 
czternaście, jako stowarzyszenia 
zwykłe. Wśród tych ostatnich 
mieści się również „Ewangeliczne 
Stowarzyszenie Modlitwy”, „Zbór 
Pa nmonis tyczny” i Kościół znany 
pod nazwą „Uczniowie Chrystusa” . 
Z niewiadomych powodów zostały 
one pominięte (s. 5-—14). Ten sam 
los spotkał również oba zarejestro
wane stowarzyszenia rzymskokato
lickie, tzn. nadal czynne niezależne 
parafie w Wierzbicy i Kamionce 
Wielkiej.

Przy okazji warto sprostować 
błędne stwierdzenie o delegalizacji 
w 1950 r. „Świadków Jehowy” (s. 6), 
którzy nie wiadomo dlaczego nazy
wani są Zrzeszeniem. Świadkowie 
Jehowy nie zostali zdelegalizowani, 
ponieważ nie byli prawnie uznani 
co jest przesłanką sine qua non 
utraty legalizacji. Odmówiono im 
uznania prawnego z powodów wy
mienionych w decyzji z 1950 r.

Oprócz kryterium prawnego mo
żemy posłużyć się drugim sposobem 
podziału wiernych na wyznania. 
Chodzi mi tu o kryterium konfe
syjne. Ilość wyznań obliczonych w 
ten sposób zwiększy się do ponad 
50.

Poszczególne odcinki, wg. klasyfi
kacji i subiektywnej oceny autora, 
opisują wydarzenia szczególnie-waż
ne i znaczące. Nie ulega wątpliwo
ści, że w wielu sprawach Tokar
czyk ma szczególnie dużo do po

wiedzenia. Poważne wątpliwości 
budzą jednak proporcje poszczegól
nych rozdziałów i stosunek proble
matyki współczesnej do materiału 
historycznego, który zdecydowanie 
przeważa nad opisem życia współ
czesnego. Dla egzemplifikacji pier
wszej wątpliwości można wskazać 
na opis poświęcony Kościołowi 
Ewangelicko-Augsburskiemu (około 
94 000 wyznawców), trzeciemu K o
ściołowi pod względem liczby w y
znawców w  Polsce, zawarty na 
trzynastu stronach. Tyleż miejsca 
poświęcono też Braciom Polskim 
(obecnie ok. 100 osób), których autor 
uparcie nazywa arianami czy ne- 
oarianami (Jednota Braci Polskich; 
wiążąc w ten sposób błędnie ich 
naukę z Ariuszem, przeciwko cze
mu ci najbardziej radykalni przed
stawiciele polskiej reformacji pro
testowali nie życząc sobie nazywa
nia ich arianami. A. Tokarczyk 
znalazł się jednak w dobrej kom
panii, bowiem taki znawca i zwo
lennik ich idei jak Stefan Żerom
ski w  dziele „Nawrócenie Judasza” 
posługuje się pojęciem „arianie” 
myśląc o Braciach Polskich. Nie 
znaczy to jednak, że jest to termin 
poprawny.

Można wysuwać dalsze wątpli
wości dotyczące dysproporcji w 
objętości materiału poświęconego 
poszczególnym wyznaniom. Na przy
kład Kościołowi Ewangelicko-Refor
mowanemu (ok. 4500 osób) poświę
cono równą ilość miejsca z buddy
stami, których jest w Polsce naj
wyżej kilkudziesięciu. Podobna 
dysproporcja występuje w opisie 
sytuacji mormonów kilkunastu i
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Zjednoczonego Kościoła Ewange
lickiego (ok. 7700 osób). Wyznaw
com zgrupowanym w Stolicy Bożej 
i Barankowej (ok. 100 osób) poświę
cano nawet o jedną stronę więcej 
niż baptystom (ok. 2300 osób). A 
przecież różna była i jest rola tych 
związków wyznaniowych, różne za
sługi dla kraju, ich historia i życie 
współczesne. Wydaje mi się, że trze
ba to brać pod uwagę i odpowied
nio wkomponować w całościowy 
obraz stosunków wyznaniowych. 
Powstaje bowiem, jakiś niezamie
rzony chyba przez autora znak 
równości, co do aktualnej i faktycz
nej pozycji każdego z nich.

Masa materiału faktograficznego, 
a przede wszystkim chyba starania
o barwność opisu doprowadziły do 
przeładowania książki ciekawostka
mi (np. w przypadku staroobrzę
dowców, buddystów, praktyk cygań
skich, okultystów, teozofów i in
nych). Nic dziwnego, że mogło za
braknąć miejsca dla omówienia 
problemów istotnych, które zaprzą
tają uwagę różnych związków wy
znaniowych i ich wiernych. Zbyt 
mało uwagi poświęcono problemom 
ekumenicznym. O konfederacji war
szawskiej z 1573 r. jest tylko mała 
wzmianka (s. 77), a jest to naj
chwalebniejsza w naszych dziejach 
wyznaniowych data. Przez długie 
wieki w  całej Europie powoływa
no się na konfederację warszawską 
ilekroć dochodziło do walk o wol
ność sumienia i wyznania. Konfe
derację warszawską można rozpa
trywać nie tylko w aspekcie wy
znaniowym, była ona również prze
jawem myślenia patriotycznego.

Chodziło bowiem o zapobieżenie 
marnotrawstwu sił społecznych po
trzebnych krajowi w przełomowej 
chwili dziejowej. W kilkunastu zda
niach, co jest stanowczo za mało, 
omówiono współczesne życie ewan- 
gelicyzmu augsburskiego i reformo
wanego w Polsce. O sytuacji we
wnątrz Zjednoczonego Kościoła 
Ewangelicznego, targanego niegdyś 
sprzecznościami o tendencjach od
środkowych również nie można się 
dowiedzieć. Braków tego typu jest 
więcej .

Książka w zasadzie spełnia swo
ją rolę informacyjną, lecz wiele 
danych o charakterze statystycznym 
jest nieaktualnych. Na przykład: re- 
1'igia muzułmańska nie skupia obec
nie 740 milionów wyznawców (s. 273)- 
lecz najwyżej ok. 450 milionów (vi- 
de podstawowe dzieło w tej ma
terii, pt. „Mahometanizm” pióra 
Hamiltona A. R. Gibb’a, który nie 
został nawet powołany w wykazie 
literatury). Podobnych omyłek jest 
więcej.

Niewątpliwie prace tego typu są 
potrzebne, choćby i dlatego, że w  
naszych czasopismach i wydawni
ctwach zajmujących się problema
tyką współczesnego chrześcijaństwa 
zainteresowanie rzymskim katoli
cyzmem jest tak wielkie, że nie
wiele miejsca poświęca się innym 
wyznaniom ze szkodą dla czytelni
ka. To jest oczywisty plus tej pu
blikacji, notabene o wiele obszer
niejszej tematycznie i objętościowo 
od swojej poprzedniczki. Można 
żywić nadzieje, że następna oubli- 
kacja na ten temat będzie lepsza..
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Ryszard Brożyniak
„Posłannictwo” 
■Nr ■! — 2/1973

Wybrane problemy polskiego 
religioznawstwa

i.

Obszar badawczy religioznawstwa 
nie jest wyraźnie zarysowany. Te
matyka tej dyscypliny naukowej 
formułowana jest w  różnych płasz
czyznach i zakresach. Można jed
nakże wyodrębnić dwa główne dzia
ły tej nauki, a mianowicie teorię 
religii i historię religii, które wy
czerpują to wszystko, co składa się 
na religioznawstwo. Teoria religii 
jest terminem nowym, szerszym, 
który został wprowadzony do nau
ki przez prof. J. Kellera z PAN-u, 
najwybitniejszego dziś w Polsce 
marksistowskiego religioznawcę — 
-w miejsce pojęcia filozofii religii, 
które zawężało całą problematykę 
teoretyczną do kwestii filozoficz
nych, a pomijało takie dyscypliny 
jak socjologia religii, psychologia 
religii, geografia religii, statystyka 
religii czy typologia religii. Obok 
filozofii religii, która ma za zadanie 
koordynować dyscypliny szczegóło
w e i ułatwić opracowanie syntezy, 
w sk&d teorii religii wchodzi nie
wątpliwie fenomenologia religii i fi
lozoficzna krytyka religii (proble
matyka at&izmu). Oddzielny nurt w 
religioznawstwie to psychologia, ba
dająca przeżycia religijne (m. Ln. 
źródła ich powstania, rozwoju i za

niku). W marksistowskim religio
znawstwie ta problematyka jest 
chyba najbardziej zaniedbana. Na
tomiast historia religii dnieli się na 
ogólną historię religii, której zada
niem jest opracowanie syntezy tej 
dyscypliny oraz porównawczą hi
storię religii badającą podobieństwa 
i różnice pomiędzy tymi zjawiska
mi. Stawia ona sobie za cel zbada
nie wspólnych źródeł, w których re- 
ligie się rodzą i kształtują, a nie
które z nich obumierają i zanikają 
(np. animistyczne).

Wiele problemów w sferze prak
tycznej mogą rozwiązać inne dyscy
pliny, młodsze, np. polityka wyzna
niowa i prawo wyznaniowe, które 
można zaliczyć do szeroko pojętego 
religioznawstwa.

Przedmiotem badań tej nauki jest 
nie jedna, ale wszystkie religie jako 
całokształt pewnej kategorii zjawisk 
społecznych, które w postaci faktów 
są opisywane, analizowane i klasy
fikowane np.: doktryna, formy kul
tu, organizacja. Religioznawstwo nie 
zajmuje się problematyką teologii, 
poza zasięgiem jego zainteresowań 
jest kwestia istnienia Boga, czy ina
czej wyobrażalnego bytu nadnatu
ralnego. Nauka ta ustala zależność 
wierzeń od procesów społecznych i 
przyrodniczych oraz ustala ich
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wpływ na ludzką psychikę (np.: ba
dania Jamesa, Freuda, Junga czy 
takich współczesnych uczonych jak: 
J. Grandmaison i R. Caillois).

Przyjęto u nas dzielić religioznaw
stwo na 2 nurty: burżuazyjny i 
marksistowski, co może być na 
pierwszy rzut oka zawodne (np.: do 
której grupy zakwalifikować reli
gioznawców z KUL-u?). Nurty te 
różnią się zarówno metodą badaw
czą, wyborem zagadnień, jak i za
potrzebowaniem społecznym. Reli
gioznawstwo marksistowskie oparte 
jest o metodologię, której podwaliny 
stworzył K. Marks i F. Engels. Jest 
to dyscyplina zaangażowana ideolo
gicznie, to znaczy, że jej zadaniem 
jest nie tylko rozwijanie tej gałęzi 
wiedzy, ale również przekształcanie 
świadomości społecznej w  kierun
ku laickim i socjalistycznym. De
cydujące są nie tylko racje czysto 
naukowe, ale i potrzeby społeczne.

W Polsce Ludowej nie został do
tychczas opracowany podręcznik re
ligioznawstwa marksistowskiego mi
mo niewątpliwego zapotrzebowania 
społecznego i licznych, nieraz nawet 
natarczywych żądań ze strony ludzi 
interesujących się tą problematyką. 
Wiąże się to być może z tym, że 
polskie religioznawstwo marksistow
skie jest stosunkowo młode. Pier
wsze pismo naukowe EUHEMER 
zostało założone w 1957 r., zaś Pol
skie Towarzystwo Religioznawcze 
powstało dopiero w 1958 r. Najstar
szym czynnym bez przerwy ośrod
kiem naukowym jest Zespół Reli
gioznawstwa przy Instytucie Filo
zofii i Socjologii Polskiej Akademii 
Nauk. Ostatnio kreowano w  Uni

wersytecie Jagiellońskim Podyplo
mowe Studium Filozoficzno-Reli- 
gioznawcze. Od kilku lat działa Za
kład Polityki Wyznaniowej i Re
ligioznawstwa w WSNS przy 
KC PZPR. Poza tym „prywatnie" 
uprawiane jest religioznawstwo we 
Wrocławiu (prof. Andrzej Nowicki)
i Poznaniu (doc. J. Kozyr-Kowal- 
ski). Nie ma w Polsce normalnych 
uniwersyteckich studiów religio
znawczych, które skupiałyby kadrę 
nauczycieli i uczniów.

II.

Parę miesięcy temu ukazała się 
wreszcie długo oczekiwana, wielo
krotnie przeredagowywana książka:" 
„Wybrane problemy marksistow
skiego religioznawstwa” (Warszawa 
1972, „Książka i Wiedza” , s. 332). 
Jest to zbiór opracowań pod re
dakcją doc. dr Józefa Grudnia. Jak 
sam tytuł wskazuje nie obejmuje on 
wszystkich węzłowych zagadnień z 
tego zakresu. Książka ma charakter 
pilotażowy, jest to „próbne wyda
nie podręcznika” . Struktura pracy 
obejm uje takie rozdziały, jak:

1) religia jako forma świadomości 
społecznej.

2) religijność jako zjawisko społecz
ne,

3) główne religie świata,
4) religia chrześcijańska,
5) społeczno-polityczna doktryna 

Kościoła Rzymskokatolickiego,
6) stosunek państwa socjalistyczne

go do religii, wierzeń religijnych 
obywateli oraz kościołów i zwią
zków wyznawiowych,
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?) stosunek PZPR do religii i lu
dzi wierzących,

8) laicyzacja.

Poza tym są różne potrzebne aneksy 
(np. wyciągi ważniejszych aktów 
prawnych, niestety nie zawsze 
aktualnych i różne informacje en
cyklopedyczne).

Niewątpliwie jest to pewien po
stęp w  stosunku do kilkunastu po
przednich wersji wliczając w nie 
również takie publikacje niemalże 
periodyczne, jak „Problemy religii i 
laicyzacji” . Pozwala ona ostrożnie 
stwierdzić, że religioznawstwo mar
ksistowskie być może wychodzi z 
kryzysu po pierwszym okresie buj
nego rozkwitu lat sześćdziesiątych. 
Opracować podręcznik to sprawa 
trudna. Musi on dobrze informować 
w sposób nowoczesny, podawać 
aktualny stan wiedzy już ustalonej 
bez wdawania się w  dyskusję, słu
żyć pomocą szerokim kręgom wy
kształconych czytelników, podawać 
przekonywająco, sine ira et studio, 
punkt widzenia autorów. Można by 
tu wspomnieć o podręcznikach opra
cowanych kiedyś pod egidą Kom i
sji Edukacji Narodowej, z których 
ponad 100 lat uczyły się liczne rze
sze polskich uczniów i studentów.

Recenzowana publikacja tylko w 
części odpowiada zamierzeniom au
torów i oczekiwaniom czytelników, 
których wiedza znacznie przecież 
wzrosła w porównaniu z okresem 
poprzednim. Tytuł pracy sugeruje 
znacznie więcej niż zawiera spis 
rzeczy i treść książki. Pominięto 
znowu problematykę etyczną, którą 
od pewnego czasu trudno znaleźć w

zbiorczych opracowaniach tego typu. 
Optymizmem napawa jednak fakt, 
że zespół religioznawców z PAN-u
i z innych jednostek naukowych, w 
planie pracy na najbliższą przyszłość
— przewiduje opracowanie przyczyn 
przeobrażeń współczesnego katoli
cyzmu, a szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na dziedzinę moralności 
katolickiej. Szkoda jednak, że bada
nia ograniczą się tylko do etyki ka
tolickiej, że nie ma i na razie nie 
przewiduje się prac poświęconych 
etyce pozarzymskokatolickiej, a w  
tym moralności świeckiej. "Wiąże się 
to z brakiem kadr i rozległością 
płaszczyzny badawczej. Kościół 
Rzymskokatolicki na II Soborze Wa
tykańskim eksponował problematy
kę moralności. Protestantyzm X IX  i
X X  w. dostrzegł, że obrona chrze
ścijaństwa wyłącznie na płaszczyź
nie dogmatycznej nie zawsze jest 
efektywna, w  przeciwieństwie do 
platformy moralnej. Jak się wydaje 
do tego wniosku doszedł ostatnio i 
Kościół Rzymskokatolicki. Wiado
mo, że II Sobór Watykański jest 
chyba jedynym, który nie uchwalił 
żadnego dogmatu i nie potopił 
nych doktryn i osób kładąc nacisk 
przede wszystkim na sprawy z za
kresu moralności. Niezbyt wyraźnie
i tylko marginesowo poruszona zo
stała jedna z najistotniejszych kwe
stii w religioznawstwie, a mianowi
cie analiza motywacji religijnych. 
Badania aksjologiczne, etnograficzne
i psycho-socjologiczne, zresztą wy
cinkowe i nieliczne, nie zostały jed
nak przez autorów dostatecznie w y
korzystane. Bez logicznej argumen
tacji z zakresu psychologii religii
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trudno przyswaja się różne tezy, 
nieraz może najsłuszniejsze. Czytel
nikowi z otwartą głową, podatnemu 
na nowości pozostaje tylko w nie 
wierzyć skoro nie znajduje argu
mentów w książce. Autorzy podają 
■co prawda na końcu każdego roz
działu bibliografię, do której moż
na zajrzeć, ale dobór literatury nie 
zawsze jest trafny, niektóre pozycje 
są niemal niedostępne, nie ma od
syłaczy do takich czasopism jak 
„Euhemer”, „Studia Religioznawcze", 
czy „Studia z Dziejów Kościoła Ka
tolickiego” . Książka ułatwia czytel
nikowi zorientowanie się między 
innymi w tym, że obecnie, kluczo
wym zagadnieniem praktycznym i 
badawczym w religioznawstwie jest 
problem przystosowania się Kościo
ła do rzeczywistości. Mówiąc o K o
ściele autorzy mają na myśli w  za
sadzie tylko Kościół Rzymskokato
licki, do którego zawężają swoje 
badania. Kościołom nierzymskokato- 
lickim (poza rozdziałem III) poświę
ca się najwyżej kilka wierszy. Np.: 
na stronie 102 in fine mówi się, że: 
„ —mamy dziś do czynienia z trzema 
kościołami chrześcijańskimi: prawo
sławnym, katolickim, protestanckim-’.
O kościołach starokatolickich nie ma 
ani słowa, nie mówiąc już o tym, 
że używanie określenia „kościół pro
testancki” jest najdalsze od popraw
ności.

Z treści rozdziału poświęconego 
religii chrześcijańskiej wynika, że 
skoncentrowanie się polskich bada
czy marksistowskiego religioznaw
stwa — na rzymskim katolicyzmie 
podyktowane zostało warunkami, w 
jakich żyjemy, że wzięto pod uwa

gę stan liczebny, i co się z tym 
wiąże, wpływ tego Kościoła na 
ogromną rzeszę swych wiernych. Co 
prawda, Kościołowi Rzymskokatoli
ckiemu w Polsce poświęcono zaled
wie niecałe 6 stron (s. 145— laO), a 
większą część rozdziału zajmuje 
problematyka historyczna katolicyz
mu rzymskiego, ale wydaje się iż 
autor (prof. J. Keller) chciał pod
kreślić to, że Kościół Rzymskokato
licki jest taki, jakim go zbudowała 
historia. Owe X X  wieków, to okres 
tworzenia się współczesności. Współ
czesne chrześcijaństwo ma swe źró
dło w epokach dawnych. Aktualnie 
n'e ma bowiem w Kościele niczego, 
czego by nie znała jego historia — 
stwierdza autor. Na warsztat reli
gioznawcy nie można wziąć wszyst
kiego. Przede wszystkim religio
znawstwo marksistowskie koncen
truje się na problematyce prze
obrażeń we współczesnym katoli
cyzmie, a ściślej na zjawisku 
przystosowywania się Kościoła do 
rzeczywistości. Sztukę tę opanował 
Kościół Rzymskokatolicki na prze
strzeni X X  wieków. To, co można 
nazwać obecnie, po II Vaticanum, 
rewolucją w Kościele, przełomem, 
zna już historia wieków wcześniej
szych. Można by nawet powiedzieć, 
że były jeszcze głębsze i większe 
przeobrażenia w  strukturze organi
zacyjnej, funkcjonalnej i stylu dzia
łania Kościoła, które pozwoliły mu 
przetrwać. Problem przystosowania 
się Kościoła do naszych czasów jest 
kluczowym zagadnieniem badaw
czym religioznawstwa.

Na trzecim planie tych zaintere
sowań znajduje się rzymskokatolicka
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doktryna społeczno-polityczna. Inte
resujący artykuł na ten temat, pió
ra doc. dr hab. T. M. Jaroszewskie
go, wprowadza czytelnika w  arka- 
na tradycyjnej doktryny społecznej 
tego Kościoła, pozwala prześledzić 
jej ewolucję i kierunki adaptacji do 
współczesnych warunków, stosunek 
Kościoła do własności czy też ludz
kiej pracy. Nowy etap w ewolucji 
doktryny społecznej Kościoła omó
wiony został na tle encykliki „Po- 
pulorum Progessio” Pawła VI i jego 
listu apostolskiego z 1971 r. znane
go jako „Octogesima adveniens” , 
wydanym z okazji 80-lecia słynnej 
encykliki ,,Rerum Novarum”.

Książkę tę nie zawsze czyta się 
lekko, język nie ma też tych walo
rów nośnych, których można ocze
kiwać w tego typu publikacjach, 
ale jak stwierdzają autorzy jest to 
kolejna próba, której efekt przyjdzie 
później. Wydawca zwraca się z proś
bą o nadsyłanie opinii i- uwag czy
telników, którzy w ten sposób mo
gą przyczynić się do ulepszenia 
recenzowanej publikacji. Mając to 
m. in. na względzie należałoby 
jeszcze zwrócić uwagę na 2 sprawy 
mniejszej wagi. Pierwsza dotyczy 
informatyki. Książka jest daleka od 
nowoczesnego podawania informacji
i to właśnie w dobie informatyki. 
Zbyt rzadko stosowane są akapity

i k a :sy «o . a a  w gM te a t
mocniejszym c  m  <*.»> 
sformułowania i tesr. >r rfh ■■
cyjna jest c z c o c ia . ta łauiun. o d  3  
lat! Druga uwaga óatjray a u y i
statystycznych (s. III). Sdocc po
chodzą z początku late6-r$Tb.3 Be5^  
one zgodne ze stadem 
Dla porządku podaję za o s s a z s  
rocznikiem ONZ zaktss£sawsae. 
ważniejsze dane statystyczne d K r - 
czące liczebności wyznawców 
nych religii świata w  mHionaci. «r 
nawiasach znajdują się liczby po
dane w recenzowanej książce; pra
wosławie 161 (130), buddyzm 2CO 
(350), sintoizm około 90 (20). ju 
daizm 13 (14), islam 450 (250). hin
duizm 320 (250). Nie podano też sta
le rosnącej liczby wyznawców reli
gii animistycznych, których jes: te
raz ponad 130 milionów. Zapomnia
no o bezwyznaniowych, których jest 
ponad 430 milionów (w roktz I9vV 
było około 3 miliony). Mocno wąt
pliwa jest informacja co ćo  ilości 
konfucjonistów i taoistów (150 mi
lionów). Ponadto obu tych różnych 
systemów moralno-religijnych nie 
można łączyć.

W sumie jest to pozycja intelek
tualnie interesująca : pobudzająca 
do refleksji, co nie znaczy wcale, że 
w wielu wątkach nie jest kontro
wersyjna.
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NOTY

Ignacy Wald, Danuta Stomma. Ewa 
Garlicka, Roman Garlicki: „Jak 
przygotować do życia dziecko umy
słowo upośledzone” PZWL, Warsza
wa 1972, str. 167

Ludzi upośledzonych umysłowo 
jest we współczesnym świecie dwa 
razy Więcej niż ociemniałych, do
tkniętych dziecięcym porażeniem 
mózgowym lub chorobą reumatycz
ną. Utrzymanie jednego upośledzo
nego w zakładzie zamkniętym przez 
całe życie kosztuje ponad 800 tys. 
złotych. Upośledzenie umysłowe — 
to wyjątkowo ważny problem spo
łeczny. Rodzice dzieci upośledzo
nych pokonują nieraz ogromne 
trudności, chcąc zapewnić im opie
kę, wychowanie i zabezpieczenie 
materialne.

„Rozwój psychofizyczny dziecka i 
jego zaburzenia” , „Opieka lekarska 
nad dzieckiem upośledzonym umy
słowo” , „Wychowanie i nauczanie”, 
„Dziecko upośledzone umysłowo w 
rodzinie” , „Upośledzony umysłowo 
w społeczeństwie” , „Uprawnienia 
upośledzonych umysłowo i ich ro
dzin” — oto artykuły i szkice mó
wiące o przygotowaniu do życia 
dziecka umysłowo upośledzonego, w  
zależności od wieku i warunków.

Właśnie dla rodziców dzieci umy
słowo upośledzonych i pracowników

społecznych, pracowników służby 
zdrowia jest przeznaczona niniejsza 
książka. Znajdujemy w  niej wypo
wiedzi lekarzy, prawnika, socjologa
i osób bezpośrednio zaangażowa
nych w  pracy w  dziedzinie niesienia 
pomocy upośledzonym. Umożliwiło 
to wszechstronne przedstawienie te
go trudnego problemu. Autorzy 
omówili elementy rozwoju umysło
wego dziecka, objawy zaburzeń, 
przyczyny i możliwości profilaktyki 
upośledzenia umysłowego. Inny roz
dział traktuje o problematyce wy
chowawczej i nauczaniu dzieci upo
śledzonych. Inne rozdziały móWią o 
trudnościach, które napotyka rodzi
na dziecka w  przygotowaniu go do 
życia w społeczeństwie, o możliwo
ściach rehabilitacji społecznej i za
wodowej, sprawach zatrudnienia i 
korzystania z różnych form życia 
kulturalnego. W ostatnich rozdzia
łach podano ^informacje o podsta
wowych instytucjach i typach służb 
dla upośledzonych umysłowo oraz 
formach pomocy.

Książka zawiera również prak
tyczne wskazówki dotyczące postę
powania w rozmaitych zagadnie
niach.

Publikacja „Jak przygotować 
do życia dziecko umysłowo upośle
dzone” — choć w części zapełni 
istniejącą w tej dziedzinie lukę.
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Informacja na temat niedorozwoju 
umysłowego jest szczególnie potrzeb
na rodzicom upośledzonych, szero
kim kręgom pracowników facho
wych — zarówno lekarzy, psycholo
gów, pedagogów jak i pracownikom 
służb rehabilitacyjnych i różnych 
działów pomocy społecznej.

Czesław Pilichowski: „Zbrodnie Hi
tlerowskie na dzieciach i młodzieży 
polskiej", Wydawnictwo „Sport i 
Turystyka” Warszawa 1972 nakład 
5.250 egz. str. 65 cena zł 7,—

III Rzesza Niemiecka, dokonując 
w  dniu 1 września 1939 roku zbrod
niczej agresji na Polskę i wywołując
II wojnę światową, nie przestrzega
ła ani Konwencji Haskiej, ani mię
dzynarodowego prawa wojennego, 
ani też ogłoszonej przez Unię Opie
ki nad Dzieckiem w  1923 r. „Dekla
racji Praw Dziecka”. Liga Narodów 
wezwała wówczas wszystkie pań
stwa do respektowania zasad „De
klaracji” , w myśl której ludzkość 
powinna dać dziecku to, co ma naj
lepszego niezależnie od rasy, naro
dowości czy wyznania” . Deklaracja 
określiła też obowiązki ludzkości wo
bec dziecka, w  tym udzielenie dziec
ku, jako pierwszemu, pomocy w cza
sie klęsk żywiołowych i podczas 
wojny. Władcy III Rzeszy świado
mie zaplanowali w  swym programie 
zniszczenie Polski i narodu polskie
go, w tym — zagładę dziecka pol
skiego.

Ostatnio na naszym rynku wy
dawniczym pojawiła się niewielka

publikacja wydana przez Wydaw
nictwo „Sport i Turystyka” przez 
Radę Ochrony Pomników Walki i 
Męczeństwa pt. „Zbrodnie Hitlerow
skie na dzieciach i młodzieży pol
skiej” której autorem jest Czesław 
Pilichowski.

Czternaście artykułów i szkiców 
składa się na całość tomiku.

„System ideologii hitlerowskiej i 
totalitarne wychowanie młodzieży 
niemieckiej w III Rzeszy — pierw
sze ogniwo w łańcuchu zbrodni hi
tlerowskich”, „Polacy i ich dzieci — 
to” „Polacken” i „Untermenschen” 
(Podludzie), „Wysiedleni Polacy i ich 
dzieci — wyjęci faktycznie i formal
nie spod prawa, „Szmugiel” dzieci 
chłopskich przez ludność Warsza
w y” , „Kidnapperstwo” dzieci pol
skich „Dobrej Krwi” i „Szkoły Jan
czarów” a patriotyczna postawa 
młodzieży polskiej”, „Eksterminacja 
bezpośrednia i pośrednia dzieci pol
skich” . „Mordowanie naworodków” . 
„Niewolnicza praca przymusowa 
dzieci i młodzieży polskiej” , „Ponad 
dwa miliony zamordowanych dzieci
i młodzieży polskiej”, „Hitlerowskie 
zbrodnie na dzieciach i młodzieży — 
zbrodnią przeciwko ludzkości” ■ — 
oto niektóre artykuły i szkice mó
wiące o zbrodniach hitlerowskich 
popełnionych na dzieciach i mło
dzieży polskiej.

Artykuły i szkice nie wyczerpują 
zagadnienia. Są jedynie skromną 
próbą spojrzenia na niektóre prak
tyki i poczynania hitlerowców.

Niewielki tomik Cz. Pilichowskie- 
go — to pasjonujący opis wypadków 
z lat okupacji w Polsce. Artykuły i 
szkice nie są długie, a jednak autor
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potrafił zamieścić w nich solidną 
porcję informacji. Publikacja ta — 
to jeszcze jeden wymowny dowód 
oskarżenia faszystowskich Niemiec, 
ostre potępienie reżimu hitlerow
skiego.

Georg Borgstrom: Głodująca plane
ta, współczesny świat na krawędzi 
głodu. Warszawa: PWRiL, s. 460, ce
na zł 70,—

Autorem książki jest szwedzki 
specjalista od spraw wyżywienia, 
pracujący od dawna w  Stanach 
Zjednoczonych. Autor daje suge
stywną wizję świata kroczącego ku 
katastrofie. Jego zdaniem jest już 
„za pięć dwunasta” . Na taki obraz 
złożyły się następujące elementy: 
Ziemia jest przeludniona, do roku 
2000 liczba jej mieszkańców ulegnie 
podwojeniu, globalna produkcja 
żywności jest dziś niewystarczająca 
na potrzeby wszystkich mieszkań
ców. W wyniku działalności człowie
ka została naruszona równowaga 
biologiczna — a zanieczyszczenie 
środowiska nabiera cech katastrofal
nych.

Autor przedstawia najpierw pro
blemy ogólne, kładąc nacisk na nie
dobór białka, stopniowe pogarszanie 
się jakości plonów i przestrzega 
przed nadmiernym optymizmem co 
do perspektyw zwiększenia wydaj
ności pól. Są to poglądy dyskusyjne, 
ale autor przedstawił je przekony
wująco — jego obliczenia są często 
nowatorskie. Borgstrom przekonuje, 
że już w  tej chwili Ziemia musi u
trzymać około 16 miliardów jedno

stek biologicznych i że został osiąg
nięty poziom krytyczny. Z tych o
bliczeń wynika również, że łącznie z 
tzw. kaloriami pierwotnymi, prze
ciętny poziom spożycia w Indiach 
wynosi 2400—2500 kalorii, w Sta
nach Zjednoczonych sięga — 11.000.

Dla kilku powodów książka Geor
ga Borgstroma może i powinna za
interesować szeroki ogół czytelni
ków. Po pierwsze — potwierdza 
słuszność badań dotyczących wyży
wienia w dawnych wiekach. Niedo
żywienie i niedobór białka są to 
czynniki o ogromnym znaczeniu. Nie 
chodzi o zainteresowanie anegdo
tyczne sprawami jedzenia, lecz o o
kreślenie jakości pożywienia. Takie 
badania dla Polski XVI wieku prze
prowadził niedawno A. Wyczański. 
Wynika z nich, że średnia dieta 
chłopska w Polsce XVI wieku za
wierała prawie dwukrotnie Więcej 
kalorii i tyleż białek zwierzęcych, co 
współczesna dieta przeciętnego mie
szkańca Indii. Niedożywienie jest 
powodem apatii, niezdolności do 
trwałego wysiłku. Tzw. lenistwo lu
dów kolonialnych, jest w pełni uza
sadnione poziomem wyżywienia. Z 
kolei niedobór białka zwierzęcego w 
pierwszych miesiącach życia dziecka 
(mleko) powoduje trwałe uszkodze
nie tkanki mózgowej, którego nie da 
się usunąć w czasie późniejszym. 
Jest to istotny przyczynek do dy
skusji nad sprawami rozwoju i 
upadku różnych cywilizacji.

Druga sprawa to wpływ działal
ności człowieka na biosferę. Stulecia 
intensywnej uprawy, nazbyt śmiałe 
projekty irygacyjne, doprowadziły 
do wyniszczenia lasów, obniżenia lu
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stra wody gruntowej, upadku wege
tacji. Borgstrom przedstawia to na 
przykładzie Chin i Indii.

Problem trzeci to sprawa udziału 
w tym dziedzictwie epoki kolonial
nej. Autor stawia tezą, że narusze
nie równowagi biologicznej, głód i 
niedożywienie, osłabienie zdolności 
do przetrwania i sił oporu, wystą
piły w Azji na długo przed pojawie
niem się Europejczyków.

Zygmunt Poniatowski: „Wprowadze
nie w Ewangelie”. Warszawa 1971, 
KiW, s. 301, egz. 3000 z. 35,—

Naukowe religioznawstwo wzboga
ciło się o nową, wartościową pracę 
jaką jest „"Wprowadzenie w Ewan
gelie” Z. Poniatowskiego. Książka 
przeznaczona jest dla szerokiego 
kręgu odbiorców. Składa się ona z 
dwu części: wstępne wiadomości o 
Ewangeliach oraz porównawcza ana
liza Ewangelii.

W pierwszym rozdziale autor za
poznaje nas ze stanem źródeł: papi
rusy i kodeksy Ewangelii oraz pro
blematyką języka oryginalnego i 
przekładów nowotestamentowych.

Rozdział drugi podejmuje kwestie 
związane z naukowymi edycjami 
Nowego Testamentu. Wyodrębnia tu
i omawia rozmaite pomoce językowe 
(konkordacie, słowniki, gramatyki i 
synopsy Ewangelii) oraz pomoce 
ideowe (wstępy, komentarze).

Druga część książki, w której au
tor dokonuje porównawczej analizy 
Ewangelii, jest bardziej interesująca 
teoretycznie. Po nakreśleniu dziejów 
dwu postaw badawczych wobec

Ewangelii (mitologicznej i historycz
nej) autor zatrzymuje się nad tzw. 
problemem synoptycznym czyli nad 
kwestią genezy podobieństw i róż
nic pomiędzy Ewangeliami oraz 
dziejami ich wyjaśniania.

„Wprowadzenie w Ewangelie” róż
ni się od poprzednich prac autora 
dotyczących „Nowego Testamentu” 
tym, że jest książką mniej specjali
styczną, lecz opartą o dużą bazę 
faktograficzną. Taka postawa autora 
skłania czytelników do własnych 
przemyśleń.

Arkadiusz Anisimow: „Wierzenia lu
dów północy" (Wybór pism) War
szawa 1971 KiW, s. 326, egz. 2760, 
zł 50,— (Seria Religioznawcza).

Arkadiusz Anisimow poświęcił 
Ewenkom, dawniej zwanym Tungu
zami, koczowniczemu ludowi pocho
dzenia mandżurskiego, zamieszku
jącemu tereny wschodniej Syberii 
około 30 prac, udostępnionych pod 
wspólnym tytułem „Wierzenia lu
dów północy” . Dominuje w nich 
problematyka z zakresu historii i 
teorii wierzeń religijnych.

W szkicu o wyobrażeniach kosmo
logicznych ludów Północy autor 
chce odtworzyć pierwotny światopo
gląd, który określa jako mitologicz
ne usiłowania człowieka pierwotne
go, aby przedstawić sobie świat ja
ko zrozumiały.

Problemy pochodzenia folkloru, 
wierzeń religijnych, wyobrażeń kos
mologicznych Ansimow próbuje roz
patrzyć w oparciu o materiały etno
graficzne dotyczące ludów Północy,
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badając lokalne formy tych mate
riałów w powiązaniu z historycznym 
procesem rozwoju społeczeństwa 
pierwotnego.

Ksia.żka opatrzona jest wstępem 
Henryka Swienki, który przedstawił 
Czytelnikom sylwetkę naukową au
tora.

Stanisław Grzybowski — Mikołaj 
Kopernik. Warszawa 1972 KiW s. 323 
tabl. 16, egz. 20.260, zł 15,—, egz. 
10.000, pl. zł 20,— (Światowid, Bi
blioteczka Popularnonaukowa)

Przypadająca w lutym 1973 r. 
500 rocznica urodzin Mikołaja Ko
pernika, którą obchodzi cały kultu
ralny świat, spowodowała istną la
winę publikacji i wydawnictw zwią
zanych z osobą i pracą naszego wiel
kiego rodaka. W serii „Światowid” 
(Wydawnictwo „Książka i Wiedza”) 
ukazała się biografia myśliciela z 
Fromborka. Książkę opracowano 
bardzo starannie pod względem gra
ficznym i ilustracyjnym.

Autor starał się przedstawić moż
liwie najwszechstronniejszy portret 
wielkiego uczonego i najwierniej 
zrelacjonować przebieg jego życia. 
Książkę otwiera rozdział poświęcony 
pochodzeniu M. Kopernika i jego 
przodkom, następnie w kolejnych 
rozdziałach w  układzie chronologicz
nym, przedstawione zostały dzieje 
życia genialnego astronoma, przy 
czym auto-r położył nacisk na 
wszechstronność jego zainteresowań 
naukowych oraz praktyczną działal
ność polityczną, gospodarczą i lekar
ską.

Autor wprowadza czytelnika w 
skomplikowaną sytuację ziemi war
mińskiej, w gąszcz wydarzeń, spo
rów, wojen, intryg politycznych i 
prywatnych — wśród których wy
padło żyć i działać Kopernikowi.

Zarysowany w książce portret 
wielkiego uczonego musi budzić po
dziw i szacunek, neguje on niesłusz
ny epitet — „samotnik z Frombor
ka”, którym niekiedy obdarzano Mi
kołaja Kopernika. Czyż można bo
wiem nazwać „samotnikiem” czło
wieka, który całymi latami brał jak 
najbardziej aktywny udział w życiu 
politycznym i gospodarczym regionu
— będącego newralgicznym terenem 
gry politycznej.

Otrzymaliśmy więc ciekawą, do
brze napisaną, zawierającą mnóstwo 
interesujących faktów książkę popu
larnonaukową o M. Koperniku — 
wszechstronnym człowieku renesan
su.

Maria Poprzecka: Kuźnia. MU, ale
goria, symbol. Warszawa 1972 PWN, 
s. 214 ilust., egz. 1650 zł 42,— (Idee
i Sztuka. Studia z dziejów sztuki i 
doktryn artystycznych).

Książka ukazała się w serii „Idee
i sztuka, studia z dziejów sztuki i 
doktryn artystycznych” redagowanej 
przez Jana Białostockiego. Rozwija
jąca się od kilkudziesięciu lat iko- 
nologiczna metoda badań znacznie 
rozszerzyła sferę badań nad znacze
niową warstwą sztuki, zwróciła u- 
wagę na złożony charakter uwarun
kowania treści dzieł podkreślając 
rolę źródeł ideowych i tradycji kul
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turowej. Szczególnie zostało podnie
sione znaczenie mitów i alegorii li
terackich przyoblekanych w  formą 
plastyczną.

Motyw kuźni, kucia żelaza jest 
wieloznaczeniowy. Kuźnia i kucie że
laza może być alegorią muzyki, 
choćby przez ukazanie domniemane
go wynalazcy harmonii i dźwięków
— mitycznego kowala Tubalkaina 
czy Jubala, bądź też ilustracją pla
styczną samej idei muzyki. Kuźnia, 
jako alegoria ognia, może również

prezentować rolą tego żywiołu w 
procesie cywilizacji, rozwój i potęgą 
przemysłu. W temacie kuźni mieści 
się obraz człowieka pracującego i 
gloryfikacja pracy. Znaczenie kuźni
— jako alegorii artystycznej, moral
nej znajduje omówienie w oddziel
nych rozdziałach.

Książka zachęca do lektury. Sięg
ną po nią zapewne nie tylko histo
rycy sztuki, kultury, filolodzy, lecz
i inni zainteresowani poszerzeniem 
obszaru poznania historycznego.
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