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Ks. Wolfgang Krahl *

„Posłannictwo” 
nr 1/1974 r.

Dóllinger 
jako starokatolik

W najrozmaitszych publikacjach pojawiają się wciąż na nowo twierdze
nia, że słynny katolicki historyk Kościoła, fes. iprof. <dr Ignacy vom Dóllinger 
(1799—1890), obdarzony 'infułą proboszcz — założyciel St. Cajetain i dyrektor 
kaplicy nadwornej 'króla bawarskiego w Monachium, wieloletni prezes 
Bawarskiej Akademii Naukowej i przywódca teologicznego, starokatolickiego 
ruchu skierowanego przeciwko nowym dogmatom o nieomylności w  spra
wach nauki i prymacie jurysdykcyjnym pajpieży rzymskich, ogło&zonym 
na Pierwszym Soborze Watykańskim w 1870 r. — nie był w  rzeczywistości 
starokatolikiem i nigdy nie przystąpił do starokatolickiej gminy kościelnej. 
Aby wykazać brak podstaw i niedorzeczność tego rodzaju twierdzeń, przed
stawimy Czytelnikom postać starokatolickiego wyznawcy i wielkiego uczo
nego, któremu notabene poświęcony został cały .szereg publikacji. Wśród 
nich na uwagą zasługują: opracowany przez ks. iprof. idr V. Conzemiusa
— welotomowy zfbiór listów ks. I. v. Dóllingera: „Korespondencja w la
tach 1820—1890” (Monachium, 1963 i inastąpne wydania) oraz wydany przez 
J. Finsterholzl’a wybór pism „I. von Dóllinger” ;(Graz 1969). W niniejszym 
artykule przytoczymy udokumentowane fakty źródłowe, które jednoznacznie 
wskazują na to;, że ks. Dóllinger aż <do końca — to znaczy do swej śmierci 
był nie ityłko starokatolikiem z przekonania,, lecz przez całe życie, jako 
teologiczny przywódca ruchu starokatolickiego, czuł się odpowiedzialnym 
za jego rozwój i'działanie.

Ks. Dóllinger — autentyczny inicjator i przywódca teologiczny ruchu 
starokatolickiego, był autorem lulb iconajmniej współautorem wszystkich 
zasad zawartych w starokatolickich deklaracjach, mianowicie: deklaracji No-

* ks. W olfgan g  K rahl je s t  d łu g o le tn im  red ak torem  n a c ze ln y m  S tarok ato lick iej  
M ięd zyn arod ow ej S łu żb y  In fo rm a cy jn ej (A lt-K a th o lisch er  In tern a tio n a ler  In fo rm a -  
tio n sd ie n st) , za łożon ej w  1957 rok u . P o  u k o ń czen iu  s tu d ió w  te o lo g ic z n y c h  przez  
d łu ższ y  czas  p racow ał tak że  ja k o  ped agog . W u b ieg iy m  ro k u  o trzym ał św ięc e n ia  
k a p ła ń sk ie  z rą k  sta ro k a to lick ieg o  b isk u p a  J. B rin k h u esa .

N in ie jsz y  ar ty k u ł je s t  p rzetłu m a czo n y  z IK Z, 1972, z e sz y t  4, s. 219—230.
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■rymlberskiej (26 sierpnia 1870 r.), deklaracji Monachijskiej z Zielonych Świąt 
(1871 r.), starokatolickiego. Programu, dzięki któremu zwołany został Mię
dzynarodowy Kongres Starokatolików w Monachium (wrzesień 1871).

Ks. Dóllinger osobiście potwierdził na drugim Międzynarodowym Kon
gresie Starokatolików, który odbyi się we wrześniu 1872 r. w Kolonii* 
wszystkie decyzje o. strukturze organizacyjnej starokatolickiej parafii; jego 
głos był decydujący w ich realizacji. Dóllinger powołany został na prze
wodniczącego „Komitetu do Spraw Popierania- Dążeń Unijnych” l). Jako 
przewodniczący tego zjednoczeniowego komitetu, powołał w  latach 1874" 
i 1875 historyczne konferencje zjednoczeniowe w Bonn i kierował nimi 
występując jako główny przedstawiciel Starokatolików (formułując ważne 
do dzisiaj starokatolickie zasady-nauiki).

Zaisady i twierdzenia naukowe ks. Dóllingera zostały przyjęte, częściowo 
dosłownie, w ogłoszonej w r. 1889 przez Międzynarodową Starokatolicką 
Konferencję Biskupów: „Deklaracji Utrechckiej” oraz w starokatolickiej 
konstytucji 'kościelnej. Stworzyły one podstawę układu zawartego w roku 
1931, pomiędzy Kościołem Starokatolickim a Kościołem Anglikańskim (do
kumenty (przedrukowane u bpa U. Kury’ego 2). Dóllinger wielokrotnie przy
znawał się do tego;, ‘że należy do starokatolickiej gminy kościelnej; aż 
do swej śmierci był oficjalnie wymieniany w kościelnej starokatolickiej 
gazecie urzędowej, jako duchowny starokatolicki. Na własne życzenie otrzy- 
ęmał sakrament Ostatniego Namaszczenia z  rąk starokatolickiego kapłana 
a następnie pochowany został także iprzez •starokatolickiego duchownego, 
Tym duchownym był jego przyjaciel, starokatolicki, profesor teologii na 
Uniwersytecie Monachijskim — ks. dr J. Friedrich, który w oparciu
o jego spuściznę literadką napisał trzytomową biografię: „Ignaz von Dół- 
limger — Jego życie” (Monachium 1899—1901, nowe wydan-ie 1972 przez 
Scientia, Aalen). Uroczyste nabożeństwo żałobne w intencji ks. Dallingera 
odbyło się w kościele starokatolickim w Monachium i celebrowane było 
przez miejscowego, starokatolickiego duchownego -- ks. Gatzsnmeiera, który 
wygłosił wspomnienie :o zmarłym. Na otwartym posiedzeniu żałobnym Ba
warskiej Akademii Naulk, profesor historii Uniwersytetu Monachijskiego 
dr A. von Oornelius, również starokatolicki, wygłosił ogłoszone drukiem 
„Wspomnienie pośmiertne o ks. I. von Dólliragerze”. W Bonn — 
biskup starokatolicki odprawił także nabożeństwo żałobne za śp. ks. Dól- 
lingera3).

>) W szy stk ie  p o sta n o w ien ia  P ier w sz e g o  K on gresu  s ta r o k a to lik ó w  są  p rzed ru k o
w a n e  w  p ra cy  p ro f. dna v . SchiuU e: „ S ta ro k a to lic y zm  — H isto r ia  je g o  r o zw o ju , 
s tru k tu ra  w ew n ętrzn a  i sy tu a c ja  p ra w n a  w  N iem czech " , G iessen  1887, N o w e  W y- 
'daoiie S .eien tia , A a len  1965.

:) B isk u p  prof. dr U rs K u ry : „ D ie  a ltk a th o lisc h e  K irc lie . Ih re  G esch ich te , 
ih r e  L eh re, ih r  A n lie g e n “ , S tu ttgart 1S6G.

J) o s ta r o k a to lick ich  u ro c zy s to śc ia ch  ża ło b n y ch  i w sp o m n ien ia ch  o ks. D ó l-  
lin g erze  patrz re la cje  „G azety  s ta r o k a to lic k ie j , 1890 r. nr i.
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W swej historii papiestwa „Papież i Sobór” 4) ks. Dóllinger przekazał 
ruchowi starokatolickiemu w ogólnych zarysach materiał teologiczny, mo
gący służyć jako podstawa do odrzucenia nowych dogmatów papieskich 
i zachowania nauki starokatolickiej.

25 sierpnia 1870 r. w Norymberdze — ks. Dóllinger przewodniczył zwo
łanej przez siebie I (Staro)Katolickiej Konferencji Teologicznej. Na tej 
Konferencji została podpisana (przez 32 profesorów) „Deklaracja Norym
berska” — skierowana przeciwko dogmatom papieskim. SPo ekskomunice, 
w 'kwietniu 1871 r., ks. Dóllinger zwołał w Monachium zebranie wybitnych 
katolików, którzy w opracowa-nej głównie przez niego, „Deklaracji Mona
chijskiej z Zielonych Świąt 1871” określili zasady i środki dalszego dzia
łania starokatolików. W pierwszym rzędzie stwierdzili, że ekskomuniki 
należy uznać za nieważne i że nadal stosować należy wszystkie prawa 
kościelne. Dziąki inicjatywie ks. Dóllingera postanowiono powołać Pierwszy 
Międzynarodowy Kongres Starokatolików, który .zebrał się w licznym skła
dzie we wrześniu 1871 r. w Monachium i ogłosił starokatolicki manifest 
(również zredagowany przez ks. Dollin-gera). Oto niektóre punkty tego 
programu: Zachowanie starokatolickich nauk, odrzucenie dogmatów pa
pieskich, reforma w duchu Starego Kościoła, dążenie do przywrócenia 
kościelnej jedności, aprobowanie nowoczesnej nauki i kultury, występo
wanie w obronie wolności obywatelskiej i kultury humanistycznej, roszcze
nie sobie prawa do zachowania, jak dotychczas, wszelkich przywilejów 
kościelnych — jako pełnoprawny członek istniejącego Kościoła Katolickie
go. Na Kongresie Monachijskim ks. Dóllinger wystąpił przeciwko (według 
niego przedwczesnemu) „ustanowieniu regularnej opieki duchowej z własną 
starokatolicką jurysdykcją biskupią”. „Moim zidaniem, chodzi tu obecnie 
tylko o pewne prowizorium’ — oświadczył na Kongresie. Zasadniczo jed-nak 
uznał, tak jak i inni starokatolicy, to co zostało sformułowane przez niego 
w Deklaracji Monachijskiej z Zielonych Świąt (1871 r.). „Jesteśmy świa
domi, że klątwy te są równie nieważne, nie -wiążące jak niesprawiedliwe, 
że zarówno wierni nie mogą stracić przez nie swych uprawnień. Jesteśmy 
zdecydowani nie dopuścić do ograniczenia naszych praw przez cenzury 
wyznaczone do działania Skierowanego przeciw fałszywym naukom”. Pod
pisał on również wraz z innymi dn. 1 lipca 1871 r., podanie do Ministerstwa
o przekazanie jednego z monachijskich kościołów katolickich w  celu od
prawiania w  ni-m nabożeństw starokatolickich. W miesiąc po Kongresie, 
■ks. Dóllinger pisał do bońskiego starokatolickiego profesora teologii, ks. 
dra Reuscha: „Różnica, która ujawniła się między nami w związku z or
ganizacją gminy, wydaje się być w  oczach ogółu wyraźniej,sza i większa,

') N o w e  w y d a n ie  M inerw a, F ra n k fu rt 1908, N o w e  w y d a n ie  o p ra co w a n ia  z 1892 r. 
F ried r ich a  W issa . T o w a rzy stw o  K sięg a rsk ie , D arm stad t 19B9 i  h is to r ii Solooru „L isty  
rzym sjtie  z Sob oru ", pseu d . Q uirin us (1870, N o w e  w y d a n ie  M in erw a 190$ r.
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niż w rzeczywistości — sądzą to na podstawie gazet. Tym bardziej dobitnie 
■musi być podkreślona zasadnicza zgodność”.

W styczniu, lutym i marcu 1872 r. ks. Dóllinger, współpracując z  innymi 
starokatolickimi teologami, wygłaszał w Mo-nachiuim słynne referaty: „O po
wtórnym zjednoczeniu Kościołów Katolickich”, w  'których określił dokładnie 
aktualny jeszcze do dziś starokatolicki, eklezjologiczny punkt widzenia. 
W liipeu 1872 t. konferował iw Monachium z niezależnym od Rzymu bi
skupem 'katolickim — Loos’em z Utrechtu, który objeżdżał bawarskie 
parafie starokatolickie, udzielając bierzmowania. W związku z tym pismo 
„Deutseher Merkur”, z 13 lipca 1872 r.,. doniosło: ,.My, „wyklęci” przez 
papieża, mamy wspólnotę kościelną z katolickimi biskupami”. Nieco póź
niej od Kościoła Utrechtu sftaroka.tolicy otrzymali także sukcesję apostolską. 
W tym miejscu musimy znowu podkreślić że ks. Dóllinger był tym, który 
stworzył teologiczną podstawę uchwały powziętej na Kongresie w Mo
nachium: „Kościołowi Utrechokiemu bezpodstawnie został postawiony za
rzut jansenizmu d wskutek tego stwierdzamy, że nie istnieją żadne dogma
tyczne sprzeczności pomiędzy 'nimi a nami”.

We wrześniu 1872 r. ks. Dóllinger — „patriarcha starokatolików” — 
za jakiego uważali go prawosławni5), pojechał do Kolonii na II Międzyna
rodowy Kongres Starokatolików, w którym wzięło udział 400 starokatolickich 
delegatów, wśród nich: 22 profesorów katolickich, 4 prawosławnych teologów 
(rosyjskich), 29 teologów anglikańskich i(w .tym -trzech biskupów), 22 du
chownych protestanckich i 'katolicki arcybiskup Utrechtu z holenderską 
delegacją kapłanów. Ks. Dóllinger poparł bez zastrzeżeń wszystkie posta
nowienia o zasadach, strukturze organizacyjnej i zasadach teologicznych 
starokatolickiej wspólnoty kościelnej i jako pierwszy mianowany został 
przez Kongres do „Komitetu Popierania Dążeń Unijnych” *). Na pierw
szym posiedzeniu tego Komitetu, bezpośrednio po Kongresie, wybrany 
został przewodniczącym. Jako podstawę pracy teologicznej i jedności 
kościelnej Komitet postanowił (już na swym pierwszym posiedzeniu 
dn. 23 września 1872 r. w Kolonii) uznać Naukę Starego, Niepodzielnego 
Kościoła, w której jako źródła przyjmuje się Pi-smo Święte, postanowienia 
7 soborów ekumenicznych i narnki Ojców Kościoła, a jako kryterium 
wypowiedź św. Wincentego z Lerynu. Wypowiedź ta brzmi: „Powinniśmy 
zachować to, w  co wszyscy wierzyli powszecznie i zawsze, ponieważ to 
jest prawdziwe i rzeczywiście katolickie"7). Te fundamentalne zasady sta
rokatolickie były miarodajne 'dla ks. Dollingera iprzez całe jego życie i dzi
siaj również nie straciły na wartości.

5) m . in .  K i r e j e w  w  „ P ro to k ó le  4 p o s ied z en ia  p e ter sb u rsk ieg o  od d zia łu  T ow a
rzy stw a  M iło śn ik ó w  K u ltu ry  D u ch o w ej, z 22 p a źd ziern ik a  1872 r. s t .  P e tersb u rg  1873.

*) K o m ite t ten  sk ła d a ł s ię  z d z ie s ięc iu  u n iw er sy te ck ich  p ro fe so ró w  teo log ii 
k a to lic k ie j.

') P or. P r o to k ó ł P e tersb u rsk i, ja k  ró w n ież  „ D eu tseh er  M erlcur1', M onach ium  
22 s ierp n ia  1674 r. 277.
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W następnych latach ks. Dttllinger, jako przewodniczący Starokatolickie
go Komitetu 'Zjednoczeniowego, do którego należał również starokatolicki 
biskup — profesor dr Reinkns, rozwinął -obszerną starokatolicką działal
ność teologiczną i dokonał ogromnej pracy wstępnej na rzecz kierowanej 
przez siebie (w latach 1874 i 1875 w Bonn), pierwszej od iczaisu trwającego 
przez stulecia rozdziału Kościoła — wielkiej, międzynarodowej, teologicznej 
Konferencji Zjednoczeniowej. Rosyjski teolog prawosławny — Kirejew, 
członek honorowy Akademii. Duchownej w Moiskwie, .przyrównał ją nawet 
do soborów zjednoczeniowych z Lyonu w r. 1274 i z Ferrary — Florencji 
z lalt 1438—'14398). W wymienionej Konferencji wzięło udział ponad 100 
czołowych teologów starokatolickich, anglikańskich i prawosławnych, 
a wśród nich arcybiskupa, biskupi i inni wysocy dostojnicy kościelni oraz 
kilkunastu teologów protestanckich z niemal wszystkich krajów Europy 
i Ameryki. Jako cel starokatolickiej Konferencji Zjednoczeniowej w Bonn
— ks. Dóllinger podał w zaproszeniach: sformułowanie opracowanego na 
nowo wspólnego wyznania wiary, tej zasadniczej nauki chrześcijańskiej, 
którą tworzy .suma wyrazów wiary ujętych we właściwych im symbolach 
przez podzielone pierwotnie Kościoły, a które także i teraz należą do norm 
nauczania wielkich stowarzyszeń religijnych pozostających w  kontynuacji 
wcześniejis-zego chrześcijaństwa. Na podstawie tego uzgodnionego wyznania 
wiary konferencja będzie dążyła do ustanowienia interkomunii...” W dzie
dzinie pracy teologicznej osiągnięcia ks. Dóllingera dla Kościoła staroka
tolickiego były .ogromne, zarówno odnośnie położenia podwalin starokato
lickiej nauki wiary jak i jej rozwoju, a także jeśli chodzi o układy zjedno
czeniowe Kościoła starokatolickiego z anglikańskim, które zawarte zostały 
przez oficjalne, wspólne komisje w r. 1931 w Bonn, a których podstawą 
były konferencje zjednoczeniowe ks. Dóllingera.

Tymczasem struktura organizacyjna starokatolickiej odmiany Kościoła 
w 'ramach uznanego Kościoła Katolickiego 'została gruntownie ukończona 
przez inny Komitet, wybrany przez Kongres Kotoński pod przewodnictwem 
słynnego katolickiego profesora prawa kościelnego — dr J.Fr. von Schulte. 
Jeszcze w  roku 1887, w związku z wydanym dziełem sztandarowym dr 
Schulte pt. „Starokatolicyzm” — ks. Dóllinger okreiśiił go jako jednego 
z czterech najznakomitszych teologów Europys).

4 czerwca 1873 r. profesor teologii katolickiej Uniwersytetu we Wrocła
wiu — ks. dr Joseph Hubert Reinkerts został wybrany na biskupa „Staro
katolików Rzeszy Niemieckiej” przez -zebranie wszechniemieckich delegatów 
starokatolickich w Kolonii — II sierpnia 1873 r. Zatwierdzony został przez 
kanonicznego katolickiego arcybiskupa Utrechtu i Metropolity holender

8) L ist K ire jew a  z  dn . 21 p a źd z iern ik a  1881 r. w  „ Q u elq u es  L ettres  <3u A . K ir e e ff  
a a  P ro fe sseu r  M ichaud su r  L‘A n cien  C ath olicism e"  P a ry ż  (N eu ch a te l) .

’) P r z ew o d n iczy ł o n  n a  w sz y s tk ic h  K o n g resa ch  s ta ro k a to lik ó w  a i  do 1890 rok u . 
(K s. v « n  D ó llin g er  — „ W sp om n ien ia" . M on ach iu m  1891.)
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skiej 'prowincji kościelnej. W Rotterdamie (bowiem arcybiskup Utrechtu, 
który uprzednio miał udzielić święceń, umarł na 'krótko przez tym) odbyła 
się uroczysta według Pontificale Romanmn, konsekracja, której dokonał 
katolicki biskup Deventer — Hermann Heykamp. W większej części obszaru 
Rzeszy Niemieckiej uzyskał bp Reinkens oficjalne uznanie, zgodne z pra
wem państwowym i kościelnym, jako biskup katolicki dla starokatolików 
w ramach historycznie istniejącego Kościoła Katolickiego, co zostało wyra
żone w odnośnym dokumencie,0).

27 maja 1874 r. na „pierwszym Synodzie Starokatolików Rzeszy Nie
mieckiej” w Bonn, przez ratyfikowanie kościelnej formy ustrojowej (po
rządek synodalny i gminny) dokonało się ukonstytuowanie „starokatolickiej 
społeczności kościelnej, wspólnoty starokatolickiej w ‘niemieckim Kościele 
Katolickim”. Unikano wyraźnie mówienia o jakimś Kościele Starokatolic
kim, „ponieważ starokatoJicy nie tworzą osobnego Kościoła, lecz należą do 
(katolickiego” — jak stwierdza się w pewnym urzędowym kościelnym 
rozporządzeniun). Na pierwszym Starokatolickim Synodzie w Bonn wzięło 
udział 30 katolickich duchownych i 59 świeckich, w tym 13 katolickich 
uniwersyteckich profesorów teologii, 16 pracowników i 17 wyższych urzędni
ków państwowych, którzy reprezentowali 100 starokatolickich parafii z około 
50.000 wiernymi. Synod przeprowadził pewną reformę katolicką opartą na 
normach starokatolickich, która dotyczyła liturgii i dyscypliny Kościoła 12).

Chociaż ks. Dóllinger zajmował się głównie teologiczną rozbudową pozy
cji starokatolickiej (była to właśnie jego dziedzina działania jako wykła
dowcy akademickiego), oddziaływał jednak pozytywnie d w sensie kierowni
czym — na .strukturę organizacyjną starokatolickiego modelu Kościoła. 
Jednakże niekiedy nie szczędził jej również krytyki. Przede wszystkim 
zajął on zdecydowane stanowisko wobec wszystkich zasadniczych zagadnień 
starokatolickiej organizacji kościelnej (wybory biskupa, projekt wyznania 
wiary, katechizm, młode kadry kapłanów itd.)13). Z biskupem staroka
tolickim ks. Dóllinger pozosatwał w  najściślejszych stosunkach i wziął 
■udział w uroczystości zorganizowanej na jego cześć w Monachium14). 
Przekazał ón pierwszemu Starokatolickiemu Synodowi swe poparcie i otrzy
mał od uczestników synodu — jako ich „przywódca i mistrz” — telegram 

-- v-

lc) Por. S c h u lte : „ U p ra w n ien ia  do  w y stęp o w a n ia  sta r o k a to lik ó w  z p u nktu  
widzenia praw a kościelnego4', Bonn 1873 oraz tegoż autora sztandarowe dzieło: 
„Starokatolicyzm ".

11) Por. „Zbiór kościelnych i państwowych przepisów dla starokatolickich 
wspólnot kościelnych'1, Bonn 1887 i 1898.

t;?) Por. Wolfgang K rahl: „Ekum eniczny katolicyzm — starokatolickie punkty 
orientacyjne i tek sty  z  dwóch tysiącleci44. Bonn 1370.

n) Bud. KeiiSsrsetfi: „Ks. Dóllinger i Kościół Staroka-łolicki” IKZ. zeszy.t 3, 
(193G) w k tórym 'podano  źródJa.

,4) Schulte: ,.ignaz von D óllinger'1', specjalny num er Urzędowego Starokatolickiego 
Dziennika Kościelnego, 31 stycznia 1890 oficjalny starokatolicki nekrolog-
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z pozdrowieniami („Deutseher Merkur”, 5 czerwca 1874). Wiele lat jeszcze 
współpracował on z Monachijskim Starokatolickim Komitetem Central
nym' 15).

W październiku 1874 r., kiedy to organizacyjna struktura „wspólnoty 
starokatolickiej” została, gruntownie przeprowadzona, ks. Dóllinger napisał 
do rzymskokatolickiego duchownego, proboszcza Widmanna (który zapy
tywał ks. Dollingera o radę w sprawie swego kościelnego stanowiska): 
„Jeśli o mnie chodzi, to zaliczam się z przekonania do- wspólnoty staroka
tolickiej i wierzę, że ma ona do wypełnienia wyższe, powierzone jej po
słannictwo”; ,(dawanie świadectwa prawdzie starokoścdelnej, reforma na za
sadzie starego, niepodzielnego Kościoła, praca dla ponownego zjednoczenia 
wszystkich 'kościołów). Ks, Dólldniger zaleca duchownemu rzymskokatolickie
mu „odżegnać się od fałszywej nauki”, co uczynił Widmann później,, zostając 
proboszczem starokatolickim.

We wrześniu 1874 r. i w sierpniu 1875 r. 'odbyły się w Bonn historyczne 
konferencje zjednoczeniowe, które zwołane były i kierowane przez ks. 
Dollingera w imieniu utworzonego przez Koloński Kongres Starokatolików
— Komitetu Zjednoczeniowego. Na liście uczestników ks. Dóllinger wpisał 
się jako pierwszy w rubryce „Starokatołicy”, bezpośrednio po starokato
lickim biskupie doktorze Reinkensie. Ks. Dóllinger w swych wyjaśnieniach 
często używał zwrotu „my starokatołicy” 16). Z wielką dokładnością 'i abso
lutną jasnością opracował swą starokatolicką definicję Kościoła jaką i dziś 
jeszcze reprezentują starokatołicy, a która całkowicie od podstaw różni 
się od rzymskiej. W swodch. referatach na temat ,;Powtórnego Zjednoczenia 
Kościołów Chrześcijańskich” w Monachium w roku 1872 wyraził ks. Dól- 
linger przekonanie, że istnieje „wielki Kościół katolicki”, i że jeden Kościół 
katolicki pozostaje w rozłamie”, a także, że „teraz nie może być brany pod 
uwagę katolicyzm jednego tylko Kościoła z wykluczeniem innych”. Doma
gał s-ię od wszystkich dążących 'do ponownego zjednoczenia chrześcijan, 
„uznania, że Kościół, do którego należą, nie jest po prostu jednym jedynym, 
całkowicie zamkniętym w sobie Kościołem, lecz tylko częścią Kościoła, 
która sama w sobie w żadnym wypadku nie może głosić, że jest właśnie 
jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościołem, który wyznaje starą 
ideę”. W żadnym wypadku Kościół rzymskokatolicki nie jest dla ks. Dol
lingera „wielkim, katolickim Kościołem”, lecz jak wyraził to na konferencji 
zjednoczeniowej w Bonn — jest on niczym innym jak tylko „Kościołem 
watykańskim”, „wspólnotą papieską”, „Kościołem rzymskim”, lub „współ-

P or. F riedrich , B io g ra fia  ks. D ollin gera , III str . 616, 619 — w  ty m że  rozd zia le  
dalszy odnośny materiał.

tfi) ks. D ó llin g er  b ra ł tak że  ud zia ł w  n a b o żeń stw ie  s ta ro k a to lick im  w  celeb ro w a n ej 
w  n ied z ie lę  15 s ierp n ia  1875 roku  przez  s ta ro k a to lick ieg o  b isk u p a  R e in k en sa  M szy  
św iętej p rzy  w sp ó łu d z ia le  w ie lu  p r a w o sła w n y ch  i  a n g lik a ń sk ic h  cz ło n k ó w  k o n fe 
ren cji. („ D eu tseh er  M erkur*‘, 21 sierp n ia  1875).
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notą rzymską”, do której On w każdym razie już nie należy, jak to- wielo
krotnie poświadczał. „Rozłam (schizma -grecka), który spowodował Watykan 
w całym Kościele miał tak wielkie rozmiary, jakie nie wystąpiły w całej 
historii Kościoła”. Kościoły wschodnie pozostały od roku 1870 w  takim 
stosunku do Kościoła rzymskiego, jak Kościoły wywodzące się z Reformacji 
i jak my — starokatolicy” — oświadczył kis. Dóllinger. Ta definicja Ko
ścioła doprowadziła ks. Dóllingera, a wraz z nim <i starokatolików, do 
uznania katolickiej ciągłości Kościoła anglikańskiego z ważną sukcesją 
apostolską oraz. Kościoła prawosławnego jako „Kościoła prawdziwego”. 
W swym pisemnym zaproszeniu na drugą, konferencję zjednoczeniową 
w Bonn (z dnia 18 marca 1875 r.), skierowanym do Patriarchatu Ekume
nicznego, precyzuje on -powtórnie stanowisko starokatolików i pisze jako 
ich rzecznik: teologowie starokatoliccy „należą do tej części Kościoła ka
tolickiego, która nie uznaje watykańskich dogmatów papieskich” i są oni 
przekonani, że Kościół prawosławny Patriarchatu Konstantynopolitańskiego 
jest prawdziwym Kościołem, który otrzymał apostolską sukcesję wchodząc 
w skład starej gminy apostolskiej. Jesteśmy zdania, że nie będzie trudno 
uzyskać porozumienia, które zadowoli obie strony (mianowicie 'staroka
tolicką i -prawosławną) i doprowadzi do stworzenia jedności kościelnej”.

Eklezjologiczne stanowisko ks. DiJllingera, mianowicie że „wspólnota 
starokatolicka” do której on siebie zalicza, dokładnie tak samo jak „wspól
nota rzymska” czy też Kościół prawosławny stanowi „część Kościoła ka
tolickiego” wyznaczającego stare idee — znajduje odbicie we wszystkich 
starokatolickich kościelno-urzędowych dokumentach; np. w § 2 staroka
tolickiej konstytucji: wyjaśnia się z naciskiem, „że my pozostajemy w Ko
ściele katolickim”. Toi starokatolickie stanowisko oznacza dla Niemiec 
w szczególności, że -starokatolicy, pomimo narzucanych im rzymskich no
wości w  zakresie wiary i organizacji kościelnej, domagają się, trwając 
„przy starej katolickiej wierze”, aby uważano ich za pełnoprawnych człon
ków ustanowionego historycznie i prawnie uznanego przez państwo Ko
ścioła katolickiego. Zgodnie z tym, istarokatolicy zostali uznani przez pań
stwo, na podolbnych zasadach co rzymsko-katolicy18). Z tego też powodu

” ) In fo r m a c je  z  o d b y ty ch  w  B on n  K o n fere n c ji Z jed n o czen io w y ch  w y d a n e  (z po
le c e n ia  p rz ew o d n iczą ceg o  kis. Doliiinge^a) pazee dr Er. H e in r ich a  Reu!soh’a , s ta ro lia -  
■toliicflriego WiUtariMsza G en era ln eg o  i ó w c ze sn e g o  r ek to r a  U n iw e r sy te tu  w  B o n n , 
B on n  1874 i  1875.

,s) D e k r e ty  rzą d o w e  w  W uttem lbergii z dn. 20 kw letin ia  l&TŁ r. w  Baiwariii z dn. 27 
s ierp n ia  1871 r. w  H esii z dn . 23 g ru d n ia  1873 r., U sta w y  o  S ta ro k a to lik a ch  w  B a 
d en ii z dn. 15 c zerw ca  1874 r., w  P ru sa ch  z i  lip ca  1875 r. — w  za k res ie  „ u w a 
żan ia  ic h  i  tra k to w a n ia  jak o  c z ło n k ó w  K o ścio ła  k a to lic k ie g o 11, ja k  s tw ierd za  s ię  
d od atk ow o  w  ro zp orząd zen iu  b a w a rsk ieg o  M in is terstw a  z  dn . 15 m a rca  1890 r. 
Opot. H. HiCw-oM : K a to lic k ie  B isk p p g tw o  S ta ro k a to lik ó w  w  N ie m c z e c h  — an a liza  
p a ń stw o w o -k o śc ie ln y c h  p o d sta w  p ra w n y ch 44, B o n n  1964),
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w Prusach, Badenii' i Hesji w -dziedzinie iprawa ipaństwowcnkościelnego 
zastało uznane za równoprawne w obrębie istniejącego Kościoła katolickiego 
utworzenie obok jurysdykcji rzymskich, własnej starokatolickiej jurysdykcji 
biskupiej z własnym biskupem katolickim, własnymi parafiami i własną 
strukturą organizacyjną. Bawaria jednak odmówiła uznania starokatolików 
(decyzja rządu z dn. 9 kwietnia 1874 r.) i w świetle prawa ipaństwowo- 
-kościelnego byli T>ni uważani jedynie za „zrzeszenie wyznawców” obok 
„wyznawców rzymskokatolickich” w Kościele katolickim i nadal znajdowali 
się formalnie pod jurysdykcją biskupów rzymskich a nie starokatolickiego 
biskupa w  Bonn. Nie mogli tutaj tworzyć oficjalnie żadnych gmin kościel
nych', a starokatolickie prawo kościelne nie posiadało w Bawarii ważności. 
Starokatolicy Bawarii mogli łączyć się tylko nieoficjalnie w  luźne wspól
noty, 'których interesy reprezentował tzw. „Krajowy Związek Bawarskich 
Starokatolików”. Dopiero po śmierci ks. Dóllingera — w roku 1890, ba
warscy starokatolicy, po uznaniu ich w rozporządzeniu ministerialnym 
(z dnia 15 marca 1890 r.) za wyłączonych z Kościoła katolickiego, z rzekome
go powodu zaprzeczenia niepokalanego poczęcia Marii Panny, mogli pod
porządkować isię jurysdykcji starokatolickiego biskupa w Bonn oraz jedno
czyć się „we własne parafie wzorowane na •starokatolickim porządku sy
nodalnym i parafialnym” *•),

To tzw. państwowo-kościelno-prawne położenie bawarskich Starokato
lików dotyczyło w równej mierze i ks. Dóllingera. Przez całe życie pozo
stawał on (podobnie jak i wszyscy starokatolicy) członkiem istniejącego 
Kościoła katolickiego, <tzn. formalnie podlegał jurysdykcji hierarchii rzym
skiej. Nie m ó^ więc wstąpić do jakiegokolwiek Starokatolickiego Kościoła, 
ponieważ taki nie istniał, nie mógł się -nawet oficjalnie przyłączyć -tak 
jak to było możliwe w  innych państwach niemieckich — do utworzonej 
w obrąbie Kościoła katolickiego „wspólnoty starokatolickiej”, ponieważ 
w Bawarii w  świetle prawa państwowo-koiścielnego wsipólnota taka nie ist
niała. Jedyne, co pozostało ks. Dóllinger owi i wszystkim Starokatolikom Ba
warii — ito akces -ideowej' przynależności do starokatolickiej wspólnoty. „Co 
się mnie tyczy, to zaliczam się z przekonania do starokatolickiej wspólnoty” 
(list z 18 października 1874 r.).

Wyglądało na to, że chciał określić swoje własne stanowisko w spra
wach kościelnych, kiedy w  roku 1886 w  opublikowanym liście do pewnej 
damy, pisał: „Gdy przyłącza się Pani w swym sumieniu, pragnieniu i woli 
do starokatolickiej wapólnoty, to jest już Pani jej członkinią i pozostaje 
Pani równocześnie we wspólnocie wiary z -najstarszym ze wszystkich

,s) P o r ó w n a j: „ B a w a rscy  sta ro k a to licy  a C esa rsk ie  M in isterstw o  S p raw  W ew n ę
trzn y ch  — P rzy czy n k i do H isto r ii tw o rzen ia  S ta ro k a to lick ieg o  K o śc io ła  w  B aw arii 
od Ocwieteiia M90 r . a ż  k3o pażd^uern-iWa I1S91 r .* \ Mona:ch.iiulm IfiJr — .oraz S c h u lte :  
„ P o stęp o w a n ie  B a w a rsk ieg o  M in isterstw a  w  s to su n k u  do S ta ro k a to lik ó w ” , G iessen  
1390.
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Kościołów chrześcijańskich, mianowicie z Kościołem orientalistycznym” 
(„Bayerisches Vaterland” 1886). Wszystkim próbom nawrócenia na stroną 
Rzymu — łSs. Dóllinger zdecydowanie przeciwstawiał się. Na wezwanie 
arcybiskupa Monachium, z dn.. 30 liipca 1886 tj, że „może się pogodzić 
ze świętym rzymskokatolickim Kościołem... i znowu przystąpić do wspól
noty z nim”, a jego „powrót do Kościoła foyiby świętem”, ks. Dóllinger od
powiedział obszernym, starokatolickim wyznaniem wiary z dn. 1 marca 
1887 r., przy czym podkreślił on z naciskiem swą odpowiedzialność za 
całą starokatolicką wspólnotę: niech ksiądz arcybiskup pamięta, że nie 
chodzi tu tylko o mnie, lecz o wiele więcej — o tysiące innych osób, o te 
tysiące osób, które w  tej wątpliwej sprawie powierzyły swe zaufanie mojej 
wiedzy i miłości prawdy”.20) Na ostatnią, oficjalną próbę, nawrócenia, iktórej 
podjął się nuncjusz apostolski., (z upoważnienia papieża) pismem do 'ks. 
DSHingera z dn. 14 października 1887 r. — liczący już 90 lat ‘ks. Dóllinger, 
znalazł tylko jedną odpowiedź: półtora roku przed swoją śmiercią wydał 
po raz pierwszy w formie książkowej, swoje słynne referaty z r. 1872j 
„O powtórnym zjednoczeniu Kościołów chrześcijańskich”. (Dr Minerva 
Frankfurt 1972) oraz napisał do nich datowane dn. 8 czerwca 1888 r. 
słowo wstępne, w którym powołuje się na Konferencje Zjednoczeniowe 
w Bonn z r. 1874 i 1875 i nadrukowane w nich sprawozdania, jako na 
„środek orientacji i zasadę”; w ten sposób powtórnie publicznie, obszernie 
i zasadniczo, deklaruje się jako starokatolik.

Ks. Dólliniger, aż do. swojej śmierci, uważany był za starokatolika i w opi
nii publicznej, nie tylko z punktu widzenia urządowo-kościelnego i prawne
go w państwie Bawarskim=1), lecz także przede wszystkim w całym, poza 
rzymskim, katolickim świecie chrześcijańskim.

W październiku 1887 r. — oficjalna anglikańska delegacja biskupów 
przedsięwzięła, z  upoważnienia arcybiskupa Canterbury i honorowego pry
masa anglikańskiej wspólnoty kościelnej, podróż 'do centrów i głównysh 
przywódców Kościoła starokatolickiego w Niemczech, Szwajcarii i Austrii, 
aby osobiście zdobyć informacje „z pierwszej ręki” o zasadach wiary 
naukach, życiu kościelnym i ogólnych stosunkach starokatolików na kon
tynencie oraz złożyć arcybiskupowi Canterbury sprawozdanie, które miało 
służyć za podstawę do podjęcia odpowiednich postanowień na zbierającej 
się w lipcu 1888 r. międzynarodowej anglikańskiej konferencji biskupów 
w Lamibeth (w sprawie stosunków pomiędzy anglikanami i starokatolikami). 
Delegacja anglikańska wiozła ze sobą, napisane po łacinie na pergaminie,

=") „k s. I. vo n  D ó llin g er  — L isty  i w y ja śn ie n ia  o w a ty k a ń sk ich  d ek retach  
1SG9 do 1S37--', w y d a n e  przez  F.H. R eu sch a , M onach ium  1800, druk . przez N a u k o w e  
T o w a rzy stw o  K siążk i, D arm stad t 19G8.

!t) R o zp orząd zen ie  u rzęd ow e w ed łu g  k tórego  „ sta ro k a to lik a m i11 b y li cz ło n k o w ie  
K o ścio ła  k a to lick ieg o , k tórzy  o d rzu c ili w a ty k a ń sk ie  d ogm aty  p a p iesk ie .
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penłomocnictwo, którego wstęp brzmiał: „Edward, z łaski Boga Arcybiskup 
Canterfoury, Prymas całej Anglii i Metropolita, .przesyła ukochanym Bra
ciom w Bogu, wszystkim starokatolickim biskupom, kapłanom i wiernym 
w Niemczech i Szwajcarii, do których dotrze niniejsze pismo, pozdrowienia 
w imię Pana i błogosławieństwo Boga Ojca Naszego d Jego Syna Jezusa- 
Chrystusa!” Arcybiskup wskazuje następnie na zadanie delegacji i kończy: 
„W ten sposób bowiem, mamy w sercu nadzieję, że zostanie przygotowana 
droga fdo jedności w  miłości i prawdzie” (pełne brzmienie łacińskie 
w „Deurscher Merkur", 29 (października 1887, str. 349). Podróż delegacji 
anglikańskiej wzbudziła duże zainteresowanie opinii publicznej (sprawo
zdania w „The Times”, „The Church Times”, „The Guardian” i in. 
W Anglii publiczne wykłady na ten temat). Na podstawie jej rezultatów 
Konferencja w Larribeth w 1888 r. podjęła jednomyślnie rezolucję o popie
raniu „.przyjaznych stosunków ze Wspólnotą Starokatolicką iw Niemczech” 
i z .jKościołem Chrzęści jańsko-katolickim” w  Szwajcarii jak i z pozosta
łymi starokatolikami (przedruk w starokatolickiej Gazecie Ludowej 
z 14 września 1888 r. str. 152). Do delegacji anglikańskiej na-leżeli 
biskup dr Maclagan z Lichfield, biskup dr J. Wordsworth z Salisbury i trzej 
duchowni. Delegacja udała się do starokatolickiego biskupa w Olten, do 
starokatolickiego profesora teologii ks. Dollingera w Monachium i do sta
rokatolickiego kierownika Kościoła w Wiedniu. W monachium ks. Dóllinger, 
który jak z tego widać był uznany za jedną, z najbardziej miarodajnych 
starokatolickich osobistości, przyjął dwukrotnie delegację 21 października 
1887 r. i „rozmawiał z nimi przyjaźnie o starokatolicyzmie i sytuacji 
Kościoła” (Starokatolicka Gazeta Ludowa, 4 listopada 1887 r. str. 179). 
Również w swym sprawozdaniu o „konferencjach z czołowymi duchownymi
i świeckimi przedstawicielami Kościoła starokatolickiego”, którzy są wpraw
dzie straceni teraz dla Kościoła rzymskiego, lecz pozyskani dla spraw 
prawdy i pozostają wciąż członkami katolickiego i apostolskiego Kościoła”, 
biskup z Lichfield podkreślał „szczególnie rozmowy przeprowadzone z czci
godnym ks. von Dollingerem”.22)

Znaczenie ks. Dollingera — jako starokatolika — ukazało się powtórnie 
w pełnym świetle, z okazji jego dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin (28 lu
tego 1889 r.), w którą to otrzymał liczne powinszowania, w szczególności 
od starokatolików. „Pierwszą delegacją, którą przyjął najczcigodniejszy 
jubilat, była delegacja starokatolickiego bawarskiego Zrzeszenia Krajo
wego". Ks. von Dóllinger podziękował delegacji starokatolickiego bawar
skiego Zrzeszenia Krajowego w najserdeczniejszy sposób za przekazane 
mu uczucia szacunku i wdzięczności. („Starokatolicka Gazeta Ludowa”. 
8.3.1889 str. 37 i 15.3.1889 str. 44). W gratulacjach skierowanych do ks.
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£>tfliingera podkreślono znaczenie ł jego zasługi dla Śtartfkatolicyzmoi. 
„Katolicki ruch reformatorski naszych czasów zawdzięcza przecież swe 
powstanie i rozwój przede wszystkim i w największym stopniu księdza 
ostrzeżeniom i naukom. W słowach i piśmie oddziaływał ksiądz zawsze
2 wielką siłą duchową w obu tych kierunkach, które i my także uznajemy 
za największe zadania naszego katolickiego ruchu reformacyjnego, mia
nowicie w kierunku zachowania starej kościelnej nauki i formy ustrojowej 
oraz w ‘kierunku przywrócenia na tej podstawie jedności podzielonego 
chrześcijaństwa”.23)

-’) Pełne brzmienie w „ D eu tseh er  M erkur", 2 m arca 18(19 r. str. 65.
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Ks. Christian Oeyen

„Posłannictwo” 
nr 1/1974 r.

Początek bońskich konferencji 
zjednoczeniowych przed stu laty*

W niedzielę 13 września 1874 r. monachijski pociąg pospieszny przybył
0 godz. 10.40 do Bonn. Jednym z pasażerów byt 75-letni ks. Ignacy Dóllinger, 
który miał zwołać na następny dzień konferencję w  sprawie popierania 
jedności chrześcijańskiej. Na dworcu zebrali się przedstawiciele bońskiej 
gminy starokatolickiej. Powitano gościa i przyprowadzono do mieszkania 
biskupa Józefa Reinkensa,, gdzie miał zamieszkać przez czas trwania o<brad.

Następnego rana o godz. 9.00 Franciszek Henryk Reusch, profesor egze- 
gezy Starego Testamentu, wydawca „Teologicznej Gazety Literackiej”
1 jednocześnie rektor Uniwersytetu Sońskiego, mógł powitać około czter
dziestu — spośród pięćdziesięciu siedmiu — uczestników konferencji w sali 
muzycznej Uniwersytetu (na parterze Baszty Wschodniej używanej dziś 
jako pomieszczenie immatrykulacyjne sekretariatu). Wśród ogólnego aplauzu 
ks. Dóllinger został wybrany do prezydium konferencji.

Tak rozpoczęło się zebranie, które należy ocenić jako pierwszą wielką 
dyskusję religijną nowych czasów. Bońskie Konferencje Zjednoczeniowe 
lat 1874 i 1875 zachowały zasadnicze znaczenie nie tylko dla zbliżenia między 
niezależnymi Kościołami o tradycjach episkopalnych i katolickich, jak 
prawosławny, anglikański i starokatolicki, lecz są również bezpośrednimi 
zwiastunami ruchu na rzecz Wiary i Ustroju Kościoła, a tym samym 
i nowoczesnego ruchu ekumenicznego w ogóle. Zachowały one również 
trwale znaczenie jako wzór ekumenicznych stosunków i ekumenicznej 
teologii.

Jak do tego doszło? Idea Dollingera zaproszenia na wspólne rozmowy 
członków wszystkich wielkich chrześcijańskich wyznań (starokatolickiego

* A rtyk u ł n in ie jsz y  Jest tłu m a cze n iem  z ję z y k a  n ie m ie c k ie g o  (A lt-K a th o lisch es  
Jahirtłucti B o n n , s .  32—35). A u to rem  je g o  je s t  ś w ie tn y  z n a w c a  p ro b le m a ty k i B o ń 
sk ic h  K o n fe r e n c ji Z je d n o cz en io w y ch  — k s .  p ro f. ć r  C h r is tia n  O ey en , d y r e k to r  S taro 
k a to lic k ie g o  S e m in a r iu m  'U n iw ersy tetu  w  B o n n .
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jako przedstawiciela Kościoła .katolickiego, prawosławnego, anglikańskiego 
i ewangelickiego), ma interesującą przeszłość. Już przed pierwszym Kon
gresem Starokatolików w r. 1871 ks. Dóllinger pozostawał w 'kontakcie 
z określonymi kołami Kościoła episkopalnego w Stanach Zjednoczonych, 
przede wszystkim z założoną w r. 1868 komisją, która zajmowała się po
czątkowo katolickim ruchem reformatorskim we Włoszech, potem jednak, 
w coraz większym stopniu, ogólną sytuacją europejskiego katolicyzmu po 
I Soborze Watykańskim. Do tej ikomisji należeli między innymi Biskup 
Cleveland Coxe z zachodniego Nowego Jorku, Biskup Whittingham ■ z Ma
ryland, Biskup G.T. Bedell z Ohio, Biskup William Bacon Stevens z Pen- 
sylwalii i jako sekretarz do spraw zagranicznych — William Chauncy 
Langdon, który był kolejno amerykańskim duchownym w Rzymie, Flo
rencji i Genewie. Są to wszystko osoby pozostające w ścisłym kontakcie 
z wydarzeniami- w Europie. Biskup z Meryland brał udział z ramienia 
„House of Bishops” (Iztoy Biskupów) w Kongresie Kolońskim, Biskup 
Bedell kontaktował Bię m. in. z kołami Kościoła ewangelickiego w Niem
czech, biskupi 'Pensylwanii i Zachodniego Nowego Jorku byli również często 
wymieniani w związku z dążeniami zjednoczeniowymi. Łącznikiem, a za
razem autorem wid.u inicjatyw był Langdon. Ten 'były adwokat był współ
założycielem pierwszego Generalnego Sekretariatu amerykańskiej YMCA. 
Jako duchowny anglikański założył amerykański Kościół episkopalny w Rzy
mie i przeniósł się potem do Florencji, aby założyć tam gminę anglikańską 
i działać równocześnie jako redaktor czasopisma włoskiego „I/esaminatore”
— organu reformowanych katolików w nowym królestwie Włoch. Przed 
Kongresem Starokatolików, który odbył 'się we wrześniu 1871 r. przebywał 
Langdon już dwukrotnie u ks. Dóllingera’ w Monachium i napisał do niego 
liczne listy, a między innymi jeden otwarty. Na tym kongresie ks. Dóllinger 
oświadczył: „doszły do mnie po raz wtóry oświadczenia księży, a na
wet biskupów ze strony episkopalnego Kościoła Ameryki Północnej — 
w związku z .naszym obecnym zebraniem, że wyraża się tam życzertie na
wiązania z nami, jako przedstawicielami pozawatykańskich poglądów 
w Kościele katolickim, bliższych stosunków na konferencji poświęconej 
możliwościom zbliżenia”, (sprawozdanie, 29).

Langdon nie otrzymał wprawdzie żadnej odpowiedzi od ks. Dóllingera 
(odpowiedź pragnął otrzymać, aby ją opublikować), lecz dostał od niego 
w Ameryce list monachijskiego profesora filozofii Johanna Nepomuka 
Hilbera, który jako przyjaciel i współpracownik ks. Dóllingera pisał przy
puszczalnie z jego upoważnienia. Huber utrzymywał dobre stosunki z Angli- 
kanami. jak tego- dowodziły jego (podpisywane literą „X”) artykuły w „Nie
mieckim Merkuriuszu”. List Hubera zastał odczytany na posiedzeniu „Izby 
Biskupów”, na które Langdon pojechał do Ameryki. Na posiedzeniu tym 
powzięto postanowienie wysłania biskupa z Maryland do Niemiec (podróż
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ta została zrealizowana w r. 1872 w związku z Kolońskim Kongresem 
Starokatolików).

Powróciwszy do Europy Langdon napisał w roku 1872 do ks. Dollingera 
drugi list otwarty, 'który okazał się bardzo pouczający dla powstania idei 
konferencji. Langdon pisał, że ruch starokatolicki ma przed sobą dwie 
drogi: może przyłączyć się do jakiegoś istniejącego Kościoła prawosławnego, 
czy anglikańskiego i przestać przy tym istnieć jako taki, lub może pozo
stać tym, czym jest i wywrzeć wpływ na prawdziwe zjednoczenie wszyst
kich Kościołów na bazie różnorodności form chrześcijaństwa, a zwłaszcza 
na utrzymaniu trzech zasadniczych form: łacińskiej (katolickiej), teutoń- 
skiej (reformowanej) i wschodniej (prawosławnej). Tego rodzaju dzieło 
wtórnego zjednoczenia Chrystianizmu — zauważył Langdon — może zostać 
przygotowane jedynie przez wspólną konferencję między przedstawicielami 
wszystkich trzech wymienionych, zasadniczych kierunków. Wyrażał on opi
nię, że taką konferencję powinni zwołać Starokatolicy, Anglikanie 
i ewentualnie podzielający te poglądy Prawosławni, występując z otwartym 
zaproszeniem pod adresem wszystkich innych chrześcijan.

Poglądy te zgadzały się po części z poglądami, które wyrażał ks. Dól
linger w  swych referatach na rzecz wtórnego zjednoczenia — na początku 
1372 roku, aczkolwiek miał on wtedy na myśli w  pierwszym rzędzie po
wtórne zjednoczenie między katolickim a ewangelickim wyznaniem w Niem
czech, do którego nakłonieni mieli być także Anglikanie i Prawosławni.

Idea konferencji dojrzewała przede wszystkim w wymianie poglądów 
między ks. Dollingerem a przedstawicielami północno-amerykańskich An- 
glikanów, których łącznikiem był Langdon. Stała się ona oczywista w głów
nych zarysach już przed Kongresem Kolońskim a więc w połowie 1872 roku. 
Posiedzenie wybranej w Kolonii Komisji Zjednoczeniowej z anglikańskimi 
i prawosławnymi gośćmi pod koniec kongresu można już uważać za pierw
szą idącą o tym kierunku próbę ks. Dollingera.

Jednakże ta dziesięcioosobowa komisja, której przewodniczącym był 
ks. Dóllinger, praktycznie biorąc po wspomnianym posiedzeniu była bez
czynna a'ż do Kongresu w Konstancji. Można by podać wiele przyczyn 
tego stanu rzeczy: ważni członkowie komisji byli zajęci pracą organiza
cyjną tworzenia Kościoła, wyboru biskupów, zakładaniem licznych gmin, 
szeregiem odczytów, opracowywaniem kościelno-prawnego ładu itd. Nie
małą rolę odegrał przy tym brak jakiegoś konkretnego programu pracy. 
Wprawdzie ustalono w Kolonii pewne ogólne zasady i zobowiązano człon
ków do nadesłania „memoriałów” o nauce ich Kościołów, lecz komisja 
nie wytyczyła sobie żadnego konkretnego zadania, aby urzeczywistnić po
wierzone jej przez Kongres cele (np. stosunek do innych podobnie eku
menicznie myślących grup, naukowo-teologiczne zbadanie różnic i posze
rzenie idei zjednoczenia). Wszystkie te powody nie wyjaśniają jednak głów
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nych przyczyn, przeciwnie, uwypuklają wyraźnie, że spora część odpowie
dzialności za bezczynność komisji spada na jej sekretarza, monachijskiego 
historyka kościoła Johannesa Friedricha oraz na jej przewodniczącego — 
ks. Dóllingera. Freidrich wypowiedział się w czasie Soboru Watykańskiego 
na rzecz ponownego zjednoczenia z Kościołem Wschodnim, lecz później 
kontakty z prawosławnymi (głównie podczas Kongresu Kolońskiego) roz
czarowały go i wycofywał się coraz bardziej z pracy zjednoczeniowej. 
Po części nie nadawał się on również do pełnienia zadań sekretarza, 
ponieważ nie władał językiem angielskim i rosyjskim.

Friedrich natomiast przypisuje w jednym z listów do Reuscha—  główną 
winę ks. Dollingerowi: „Dóllinger wydawał się być bardziej skłonny do 
wywierania wpływu na dojście do skutku pewnego kompromisu z infali- 
bilitaimi niż do brania udziału w zagadnieniu wtórnego pojednania wyznań... 
Wprawdzie obiecał, że przemyśli tę sprawę, jednakże nic poza tym nie 
uczynił. Co mogłem jako sekretarz odpowiedzieć na określone pytania, jeśli 
wciąż zmuszany byłem przez przewodniczącego do zwlekania? Z drugiej 
strony myślałem .także, że nie (powinienem 'kompromitować naszej sprawy 
przez nic nie mówiące odpowiedzi”. (Archiwum biskupie w  Bonn; 10 sty
czeń 1873 r.). Kirejew, sekretarz St. Petersburskiego „Towarzystwa Miłośni
ków Oświaty Duchownej” pisał w końcu stycznia 1873 r., że jeśli staro
katolicy przekreślili całkiem zagadnienie wtórnego zjednoczenia z prawo
sławiem, to powinni mu byli o tym zakomunikować, a nie pozostawiać go 
w fałszywej nadziei.

W tej sytuacji Kongres w Konstancji (wrzesień 1873 r.) przyniósł ważną 
zmianę, gdyż podzielił tę wielką komisję z Kolonii (na zlecenie przedstawi
cielstwa synodalnego) na podkomisje. W wyniku tego postanowienia po
wstały w grudniu 1873 r. dwie podkomisje, każda z własnym przewodniczą
cym; ks. Dóllinger dla anglikanów a ks. Langen — boński egzegeta Nowego 
Testamentu — dla prawosławnych (początkowo myślano o ks. Reuschu, 
był on jednak zbyt przeciążony pracą jako rektor Uniwersytetu, a następ
nie jako Wikariusz Generalny). Świecki przewodniczący przedstawicielstwa 
synodalnego, won Schulte, zakomunikował ten wynik Rosjanom i zapro
ponował, aby wysłali do ks. Langena zestawienie spornych zagadnień.

W ten sposób impas został przezwyciężony: petersburski Związek dzia
łał szybko i wysłał już w końcu stycznia 1874 r. takie zestawienie z pismem 
przewodnim, 'które wyliczało naczelne zasady pracy zjednoczeniowej. W mie
siąc później Podkomisja Bońska odpowiedziała podobnym dokumentem, 
w którym mogły już zostać wyjaśnione niektóre szczegóły, co jednak 
zostało przyjęte przez prawosławnych jako Zbyt scholastyczne. Zachęcone 
tym przykładem (dokument rosyjski został opublikowany w „Niemieckim 
Merkuriuszu”) — „Towarzystwo Anglo-Kontynentalne” zredagowało nawet 
w maju 1874 r. zestawienie nauki anglikańskiego Kościoła odnośnie po
ruszonych przez Rosjan tematów i wysłało je do St. Petersburga i Bonn.
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Wprawdzie ten początek właściwych rokowań budził nadzieję, nie był 
on jednakże zupełnie zgodny z zamysłem ks. Dollingera, gdyż według 
niego odbudowa chrześcijańskiej jedności powinna iść drogą dialogu między 
wszystkimi chrześcijańskimi wyznaniami. Rokowania z jedną tylko stroną 
mogłyby zaleczyć na stałe jedną ranę, rozdrapując przy tym inną.

Poza tym rokowania zdawały się koncentrować na wymianie wzajemnych 
opinii, na przewlekłej i uciążliwej formie zbliżenia. Znany jest przypadek 
komisji rotterdamskiej i petersburskiej, które od roku 1893 do 1913, tj. przez 
okres dwudziestu lat, formułowały opinie nie spotkawszy się przy tym ani 
razu. A przecież w  bezpośrednich rozmowach jest często dużo łatwiej 
osiągnąć wyeliminowanie nieporozumień i zbliżenie poglądów. Jeśli zatem 
ks. Dóllinger chciał zrealizować swą naszkicowaną przed dwqma laty 
ideę konferencyjną, to teraz był ku temu czas: dalsza zwłoka mogłaby 
spowodować przesunięcie się tych wysiłków zjednoczeniowych na inne 
tory. Między pierwszą konkretną wzmianką o konferencji (w pewnym 
liście do Gladstone'a z 2 kwietnia 18/4 r. a jej realizacją (od 14 do 16 
września tegoż roku) minęło nieco więcej niż pięć miesięcy. W tym krótkim 
czasie ks. Dóllinger zorganizował jednakże spotkanie pięćdziesięciu siedmiu 
uczestników z różnych krajów a nawet z różnych części kuli ziemskiej. 
Jest to tym bardziej godne uwagi, jeśli się zważy, jakie trudności miał on 
przy tym do przezwyciężenia. Pierwszą z nich była różnica poglądów 
między nim a Fryderykiem Michelisem, wcześniejszym organizatorem er- 
furckich obrad wyznaniowych z roku 1S60 a potem sprawnym  założycie
lem gminy starokatolickiej. Opublikował on w lutym 1874 r. w „Niemickim 
Merkuriuszu” dwie korespondencje, w których proponował przekształce
nie Freiburskiego Kongresu Starokatolików z jesieni tego roku w związek 
ekumenicznego antysoboru (aby zneutralizować I Sobór Watykański). Po
wołał się przy tym na opinię rosyjskiego Związku, aby wykazać, że jest 
sprzyjająca sytuacja do tego rodzaju inicjatywy. Następnie w kwietniu 
pisał do samego Dollingera, aby ten opowiedział się za ideą zwołania 
na Zielone Świątki pierwszego synodu. Ks. Dóllinger, jak już wiemy, 
przemyślał te sprawy i stwierdził, że obstawałby przede wszystkim za kon
ferencją złożoną z fachowców, teologów i znawców prawa kościelnego, 
oraz dodał: „w lecie lub na jesieni powinna być dokonana próba’ zwołania 
konferencji złożonej z Niemców, Anglików i Rosjan w celu przygotowania 
Unii”.

Mimo to, że była to jego pierwsza wypowiedź w tej sprawie na forum 
starokatoiicyzmu, rozpatrywał tę kwestię jako już postanowioną.

Jednakże Michelis nie był jedynym, który mial inne zapatrywania, co 
do sposobu dokonania zjednoczenia. Gdy wkrótce potem ks. Dóllinger 
pisał do Reuscha i przedłożył mu swój projekt, ten mu odpowiedział, 
że obie idee — ks. Dollingera i Michelisa — powinny być omówione „w ścis
łym gronie” w czasie synodu i dodał jeszcze: „nie chcę ukrywać przed
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Panem, że ja ze swej strony podobnie jak kolega Langen uważam ustne 
rokowania zjednoczeniowe za przedwczesne”. I kiedy później w Zielone 
Świątki inicjatywa ks. Dollingera została zaaprobowana — może dla
tego, że monachijczycy Friedrich i Messmer wyjaśnili innym jak wielką 
wagę przykłada do tej sprawy ks. Dóllinger, a może i dlatego, że biskup 
Reinkens zatwierdził tę ideę — pojawiły się dalsze trudności. Ks. Dollin- 
ger na przykład chciał zapraszać publicznie, za pośrednictwem prasy, do 
uczestnictwa w rozmowach, podczas gdy „bończycy" proponowali zapro
szenia prywatne. Ks. Dóllinger pragnął umożliwić udział wszystkim 
chrześcijanom, którzy uważali ideę Starego Kościoła za bazę wyjściową do 
rokowań, podczas, gdy Podkomisja Bońska miała zastrzeżenia co do za
proszenia ewangelików. We wszystkich .tych zagadnieniach ks. Dollin- 
ger z wielką zaciekłością przeforsował swoje zdanie przeprowadzając swój 
zamysł i nie zważając na żadne sprzeciwy. Zanim nastąpiła zgoda ze strony 
starokatolickiej, rozpoczął on już przez swego pośrednika w Anglii po
zyskiwanie ewentualnych uczestników. W ostatnich dniach lipca doszło do 
wysłania oficjalnych zaproszeń. Przedstawił w nich ks. Dóllinger ponownie 
swą zjednoczeniową teologię: nie będzie się dążyło do jakiejkolwiek „unii 
absorbcyjnej, czy też pełnego stopienia różnych ciał kościelnych”, lecz do 
„ustanowienia wspólnoty kościelnej na zasadzie unitas in necessariis” — 
jedności w koniecznych, zasadniczych sprawach.
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Ks. bp Urs Kiiry

„Posłannictwo” 
nr 1/1974 r.

Problem rozdziału Kościoła 
od Państwa w Szwajcarii

(Referat wygłoszony przez ks. bpa U. Kttry na posiedzeniu berneńskiej 
Komisji Kościelnej w dniu 24 listopada 1973 r.)

Ponieważ aktualnie toczy się dyskusja nad dwoma inicjatywami w  spra
wie rozdziału Kościoła od Państwa — inicjatywa narodowa na płaszczyźnie 
Związku (Rada Narodowa, dr F. Tanner) i wniosek w Wielkiej Radzie 
Kantonu Berno (dr Senn) — przeto nie od rzeczy będzie uświadomienie 
sobie współczesnego nam stosunku prawnego między Państwem i Kościołem 
w Związku i kantonach. Nie chcemy jeszcze teraz ustosunkować się do 
tego problemu z perspektywy prawnej, ideowej i chrześcijańskiej. Ograni
czamy się do wyjaśnienia istniejącej sytuacji prawnej Kościoła Chrześcijań- 
skokatolickiego. Bowiem tylko ten, któ zna tę sytuację będzie w odpowied
nim czasie zdolny do podjęcia rzeczowej decyzji jako- głosujący obywa
tel. iCPoniżej opieramy się głównie na gruntownym i szerokim studium na
szego byłego radcy synodalnego dra Maxa Gisi: „Die staatsrechtliche 
Stellung der christkatholischen Kirche der Schweiz, Aarau 1932).

I. Państwowo-prawna pozycja naszego Kościoła w Związku

Podstawowe znaczenie dla państwowo-prawnej pozycji Kościołów chrześ
cijańskich w Związku mają artykuły 49 i 50 Konstytucji Związkowej 
z 1874 r.

Artykuł 49 stwierdza: „Wolność sumienia i wyznania jest nienaruszal
na”. Z tej zasady wyprowadza się dalsze wnioski ostateczne, które są ważne 
w naszym kontekście: „Nikogo nie wolno zmuszać ani do przynależności do 
stowarzyszenia religijnego, brania udziału w  obrzędach -religijnych, ani też 
nie wolno nakładać jakichkolwiek kar z powodu udziału w ceremoniach 
religijnych...”
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„Nikt nie jest zmuszony do płacenia podatków przeznaczonych na cele 
kultu tego stowarzyszenia religijnego, którego nie jest członkiem...”
Artykuł 50 brzmi: „Wolne sprawowanie ceremoni kultowych zagwarantowa
ne jest w ramach obyczajowości i porządku publicznego”. Następnie dodaje 
się: „W gestii kantonów, jak i Związku leży podejmowanie odpowiednich 
kroków w zakresie czuwania nad porządkiem i spokojem publicznym 
wśród członków różnych stowarzyszeń religijnych, jak i w zakresie po
wstrzymywania władz kościelnych przed naruszaniem praw obywateli 
i Państwa”. „.Spory w dziedzinie prawa publicznego i prywatnego, wynikłe na 
skutek tworzenia lub podziału stowarzyszeń religijnych, mają być w dro
dze odwołania przedstawione do rozstrzygnięcia właściwym władzom 
związku”. „Tworzenie biskupstw na .terenie Szwajcarii wymaga zgody Związ
ku”.

Cechą charakterystyczną tych postanowień jest przede wszystkim to, 
że w przeciwieństwie do Konstytucji Związkowej z 1848 r.. mówiącej
o „obu uznanych wyznaniach chrześcijańskich”, tutaj jest jeszcze tylko 
mo.wa o „stowarzyszeniach religijnych”. A zatem Konstytucja Związkowa 
z 1874 r. nie zajmuje się już w  ogóle Kościołami lub wyznaniami. Jej 
uwaga skierowana jest tylko na: podstawowe prawa jednostki i ich wpływ 
na obszar religijny — z jednej strony, oraz na zabezpieczenie porządku 
publicznego wśród wyznawców religii — z drugiej (dlatego użyta ostroż
nego określenia „stowarzyszenia religijne”). Widać to wyraźnie w orędziu 
Rady Związkowej z 4 lipca 1873 r., dołączonym do nowego projektu Kon
stytucji, 'które powiada: „Wyznawanie religii jest wynikiem wolności indy
widualnej. Związek stawia się ponad stowarzyszenia religijne i głoszone 
przez nie poglądy. Nie identyfikuje się z żadnym z nieh. Jeśli się nimi 
zajmuje, to tylko po to, by chronić wolność i troszczyć się o zapanowanie 
zgody między nimi. Nie staje w obronie ani wyznania, ani Kościoła. 
Staje w  obronie tylko jednostki”.

Artykuły 49 i 50 stanowią pod względem skutków prawnych — jak za
uważa Gisi — kompromis między dwoma doktrynami kościelno-politycz- 
nymi: z jednej strony obszar kościelny ma być zupełnie oddzielony do 
obszaru państwowego; z drugiej strony Związek zastrzega sobie pewną 
ingerencję w  stosunki kościelne, wtedy gdy trzeba zapobiec szkodliwej 
działalności i zabezpieczyć spokój publiczny. Konsekwencją tej pierwszej 
doktryny jest zrównanie prawne wszystkich stowarzyszeń religijnych wo
bec Związku. Sprawą kantonów jest przyznanie pewnym stowarzyszeniom 
religijnym szczególnych praw. Oznacza to innymi słowy: kantonom przy
sługuje zasadniczo prawo decydowania w' pewnych sprawach kościelnych 
(tzw. Kirchenhoheit). Kantony mogą uczynić ze „stowarzyszeń religij
nych” organizacje państwowe albo pozbawić je tego statusu. — Konsekwen
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cją drugiej doktryny jest prawo Związku do stosowania odpowiednich 
środków celem zachowania zgody wyznaniowej. Temu celowi chciały też 
służyć konfesyjne artykuły wyjątkowe, we właściwym czasie słusznie znie
sione, które zabraniały działalności jezuitów i tworzenia klasztorów.

Dla Kościoła Chrześcijańskokatoliekiego szczególne znaczenie mają dwa 
ostatnie postanowienia artykułu 50: postanowienie dotyczące biskupstw, 
na podstawie którego Związkowi przysługuje prawo tworzenia biskupstw. 
Na podstawie tego postanowienia biskupstwo chrzęścijańskokatolickie zo
stało uznane przez Radę Związkową w dniu 28 kwietnia 1876 r., która 
jednocześnie zastrzegła, że biskup musi być obywatelem szwajcarskim. 
Duże znaczenie praktyczne dla naszego Kościoła miało wtedy drugie po
stanowienie mówiące o tym, że w  przypadku .sporów powstały-ch pod
czas „tworzenia lub podziału stowarzyszeń religijnych” można zwrócić się 
do Związku jako ostatniej instancji odwoławczej. W obronie swych praw 
uczyniły to różne nasze parafie, gdy doszło do rozdzielenia dóbr kościelnych 
między katolikami rzymskimi i chrześcijańskimi, np. parafie w Lucernie, 
Obermumpf-Wallbach, Trimbach, St. Immer, w Solothurn.

Jednakże ogólnie rzecz biorąc trzeba powiedzieć, że Konstytucja Związ
kowa z 1874 r. dystansuje się wyraźnie — prawnie i duchowo — od 
Kościołów chrześcijańskich ;(nie zmienia w  tym nic jej uroczysty wstęp: 
„W imieniu Boga, Wszechmogącego”, przejęty z Konstytuoji Związkowej 
z 1848 r.). Abstrahując od przypadków wyjątkowych, o których mówią 
artykuły 49 i 50, Związek, który zna tylko „stowarzyszenia religijne”, 
nie miesza się ani do wewnętrznych, ani do zewnętrznych spraw Kościo
łów, ani też nie identyfikuje się z nimi w  jakiś sposób. Pewna zmiana tej 
zasadniczej postawy miała dopiero miejsce w  1948 r., gdy z okazji 100 
rocznicy Konstytucji Związkowej z 1848 r. Rada Związkowa zaprosiła na 
zorganizowane -uroczystości przedstawicieli trzech Kościołów uznanych na 
płaszczyźnie kantonalnej.

Odtąd zdarzało się częściej, że Rada Związkowa podejmowała oficjal
ny kontakt z Kościołami, wysyłając na przykład swych przedsatwicieli 
na uroczystości związane z 50-leciem istnienia Związku Kościołów Ewan
gelickich i 100 rocznicą naszego Kościoła, w grudniu 1972 r. Również 
Kościoły, ze swej strony, zwracały się wspólnie do Rady Związkowej 
w sprawach interesu publicznego, jak pomoc w rozwoju lub konflikty 
polityczne, i były przez nią wysłuchiwane. W tym i podobnych aktach Rady 
Związkowej, które tchną duchem przerastającym niewątpliwie ojców Związ
ku z 1874 V; Związek identyfikuje się ideowo, nie bacząc na istniejącą 
sytuację prawną, z chrześcijańskim dziedzictwem naszego kraju, bez którego 
Konfederacja i Konstytucja Związkowa z jej prawami wolnościowymi nie 
byłyby tym, czym są. Ale w zasadzie nie zmienia to niczego w fakcie,
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że wprawdzie Związek „zna” pod względem prawnym Kościoły chrześcijań
skie jako „stowarzyszenia religijne”, ale nie uznaje je za Kościoły. W tym 
specyficznym sensie na płaszczyźnie Związku dokonał się już rozdział 
Kościoła od Państwa.

II. Państwowo-prawna pozycja naszego Kościoła w kantonach 
A. Aktualna sytuacja

W chwili obecnej w jedenastu kantonach istnieją parafie chrześcijańsko- 
ka<tolickie (Aargau, Bazyłea-miasto, Bazylea-o.kręg, Berno, Genewa, Lucer
na, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Zurych). W dziewię
ciu kantonach parafie chrzęścijańskokatolickie są uznane za stowarzyszenia 
publiczno-prawne. W Genewie i Neuenburgu podlegają prawu prywatne
mu. W kantonie Waadt istnieje wolne towarzysto nietknięte przez prawo
dawstwo państwowe. W dziewięciu kantonach uznane są albo poszczególne 
parafie albo związek istniejących parafii. I tak, w kantonach Bazylea- 
miasto, Lucerna, Nuenburg, Schaffhausen, St. Gallen, Zurych istnieje 
tylko po jednej uznanej przez państwo parafii, chociaż — jak w Bszylei- 
miasto, Lucernie, Neuenburgu, Schaffhausen i ostatnio też w Zurychu — 
obejmuje ona cały obszar kantonu. W kantonach Aargau Bazylea-okreg 
i Bernie istniejące parafie zorganizowane są jako Kościoły krajowe, 
które w  tej formie mają uznanie państwowe. Stanowisko pośrednie zajmuje 
kanton Solothurn, w którym poszczególne parafie zorganizowane są na 
podstawie specjalnych aktów państwowych, ale posiadają możliwość po
łączenia się w synod, co też miało miejsce przed niewielu laty.

Pozycja państwowo-prawna naszego Kościoła w poszczególnych 'kanto
nach jest więc bardzo różna. Przyczyną tego jest fakt, że — jak widzie
liśmy — decyzja w sprawach kościelnych przysługuje nie Związkowi, 
lecz kantonom. Oznacza to: w ramach prawa związkowego uznanie „sto
warzyszeń religijnych”, o których mówi Konstytucja Związkowa., za organi
zacje prawa publicznego i wyposażenie ich w specjalne prawa i obowiązki
— lub nie uczynienie tego — leży w gestii kantonów. Jest to nowoczesne 
następstwo tak zwanego ius reformandi, prawa państwowego, które uzys
kało szczególne znaczenie w okresie Reformacji, polegającym na prze
organizowaniu Kościoła i nowym ukształtowaniu jego stosunku do Państwa. 
W nowożytnej, osłabionej formie z tym zasadniczym prawem państwowym 
wiążą się jeszcze dwa inne: ius inspiciendi cavendi, prawo prewencyjnego 
i represywnego nadzoru nad Kościołem, zwłaszcza nad jego organizacją 
i polityką finansową, i ius advocative, prawo i obowiązek ochrony Kościoła. 
Wszystkie trzy prawa są rezultatem suwerenności Państwa. Zachodzi py
tanie, jak dalece Państwo, a zatem kanton, korzysta z tych praw wobec 
Kościoła. W zasadzie istnieją tutaj trzy możliwości.
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B. Trzy zasadnicze możliwości

W zależności od tego, czy stosunek pomiędzy Państwem a Kościołem 
jest luźniejszy lub ściślejszy, rozróżnia się trzy systemy prawa kościelno- 
państwowego: system panowania Państwa nad Kościołem, system decy
dowania Państwa w pewnych sprawach kościelnych, rozdział Kościoła 
od Państwa. Między nimi istnieje — jak zobaczymy — szereg form przej- 
śoiowych.

System panowania Państwa nad Kościołem, dominujący do Rewo
lucji Francuskiej, a nawet do pierwszych dziesięcioleci XIX stulecia, 
nie istnieje już dzisiaj w czystej formie. Według tego systemu, który 
z reguły uznaje tylko jeden Kościół za „religię państwową”, hierarchia 
kościelna jest częścią składową władz państwowych, sam Kościół specjal
nym obszarem życia państwowego stojącego w służbie wierzących i lojal
nych obywateli. Konstytucja Związkowa z 1874 r., ogłaszając równoupraw
nienie wszystkich stowarzyszeń religijnych, pozbawiła ten system prawa 
bytu. Jednakże umiarkowana forma systemu panowania Państwa nad Ko
ściołem egzystuje jeszcze całkiem wyraźnie w różnych kantonach, na 
przykład ,w  kantonie Zurych, gdzie Kościół Zwingliego uznany jest za 
jedyny „Kościół krajowy, chociaż parafia chrześcijańskokatolicka, a ostat
nio też Związek Parafii Rzymskokatolickich, są uznane jako stowarzy
szenia publiczno-prawne. Najwyższe organy Ewangelicko-reformowanego 
Kościoła Krajowego Zurychu uchodzą dzisiaj jeszcze za władze państwowe, 
między innymi Rada Kościoła, która swoje sprawozdanie roczne zobo
wiązana jest przedłożyć do akceptacji Radzie Kantonalnej. Również w kan
tonie Berno, choć w innej formie, egzystuje stary system panowania 
Państwa nad Kościołem.

System decydowania Państwa w pewnych sprawach kościelnych wy
chodzi z głębokiego przeświadczenia, że międ-zy Państwem a Kościołem 
istnieje zasadnicza różnica. W przeciwieństwie do klasycznego systemu 
panowania Państwa nad Kościołem system ten dokonuje rozróżnienia mię
dzy sprawami wewnątrzkościelnymi, między sacra interna i sacra externa, 
przy czym przez to ostatnie rozumie się sprawy kościelne, które bezpośred
nio lub pośrednio dotyczą interesów Państwa. Do spraw wewnętrznych 
należą w pierwszym rzędzie zwiastowanie wiary, dogmatyka, kult, nau
czanie religii, duszpasterstwo; do spraw zewnętrznych należą wszystkie 
zagadnienia, które dotyczą Kościoła jako instytucji publicznej i jego zew
nętrznej egzystencji, a więc zagadnień statutowych i organizacji praw
nej, jak na przykład tworzenia nowych parafii, probostw i instytutów 
kościelnych, jak i problemów finansowych i podatkowych. W dziedzinach 
tych Państwo rezerwuje sobie prawo nadzoru i kontroli, zwłaszcza w za
kresie przestrzegania porządku statutowego i prawnego, jak i w zakresie 
administrowania finansami. W omawianym systemie, Państwo, uznając
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Kościół za stowarzyszenie publiczno-prawne, domaga się także, by organi
zacja Kościoła odpowiadała przede wszystkim obowiązującemu prawu pań
stwowemu, to znaczy była oparta na podstawach demokratycznych, uzna
wała autonomię parafii i by wszystkie władze zwierzchnie miały charakter 
synodalny.

Ale może być też tak, na co mamy dowody w różnych kantonach, 
że Państwo podporządkowuje parafie i ich organy, jak i wszelkie władze 
zwierzchnie, bezpośrednio prawu kantonalnemu lub gminnemu, a ich roz
porządzenia, przepisy itd. wymagają aprobaty państwowej. Z drugiej stro
ny, Państwo uznaje charakter publiczny organizacji kościelnej i charakter 
zwierzchni wałdz kościelnych, wyposażając je, na przykład w zakresie 
ściągania podatków, w prawo władztwa państwowego. Wszystko to może 
zachodzić w większym lub mniejszym stopniu. Jedno jest oczywiste: im 
bardziej sprawy wewnętrzne i zewnętrzne Kościoła są objęte obowiązkami 
i prawami prawa państwowego, tym bardziej regulacja ta zbliżona jest 
do starego systemu panowania państwa nad Kośaiołem; im mniej to za
chodzi, tym bliżej jest się systemu rozdziału Kościoła od Państwa. Ale 
w obu przypadkach pozostaje zasadnicze rozróżnienie między wewnętrzny
mi i zewnętrznymi sprawami kościelnymi, które jest podstawową zasadą 
omówionego systemu.

Rozdział Kościoła od Państwa jest najbardziej konsekwentną realiza
cją zasady, że Państwo i Kościół są dwoma różnymi obszarami. System 
ten, w czystej formie, charakteryzuje iSię tym, że odp,ada uprzywilejowanie 
Kościoła jako stowarzyszenia publiczno-prawnego i Kościół zostaje pod- 
poprządkowany formom prawa prywatnego.

W ten sposób dokonane jest w zasadzie rozdzielenie między sprawami 
kościelnymi i świeckimi. Odpadają wówczas nie tylko wszystkie roszcze
nia Kościoła wobec Państwa, lecz także wszystkie prawa Państwa wobec 
Kościoła, a przede wszystkim prawo kontroli. Państwu pozostaje jedynie 
akceptacja władz kościelnych w  ramach ogólnych przepisów prawa o sto
warzyszeniach i wykonywan-ie policji kultu, przede wszystkim iprzy pomocy 
środków represyjnych. W praktyce w żadnym kantonie nie przeprowa
dzono konsekwentnie rozdziału Państwa od Kościoła; nawet tam, gdzie 
Kościół podlega wyraźnie prawu prywatnemu, jak w Genewie i Neuen- 
burgu.

W kantonie genewskim, gdzie Kościół Ewangelickoreformowany i Chrze- 
śćrijańskokatolicki (Eglise catbolique nationale) były uznane za Kościoły 
krajowe i najściślej związane z Państwem, doszło w 1909 r. do rozdziału 
Kościoła od Państwa. Decyzja ta, podjęta pod wpływem Iaicyzacyjnych 
tendencji z Francji, uwidoczniła się najbardziej na przykładzie zniesienia 
budżetu przeznaczonego na sprawy kultowe. Ale już w 1923 r. wydano usta
wę, która nie wyklucza podatkowego uprzywilejowania Kościołów. W 1945 r. 
Kościoły zaaprobowały jednoznacznie tę ustawę i w chwili obecnej wygląda
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tak, że Państwo stawia do dyspozycji Kościołom swój aparat, który trudni .się 
ściąganiem (dobrowolnych) podatków kościelnych. Także w kantonie Neuen
burg istniała bardzo ścisła łączność między Kościołem a Państwem w sensie 
systemu panowania Państwa nad Kościołem. Łączność ta umożliwiała 
nawet wywieranie poważnego wpływu na wewnętrzne sprawy Kościoła. 
Do rozdziału Kościoła od Państwa doszło tutaj w 1941 r. W wydanej wów
czas ustawie Państwo uznaje Kościół Ewangelickoreformowany, Kościół 
rzymskokatolicki i Parafię chrześcijańsko,katolicką za „instytucje intsresu 
publicznego” (institutions d’interet publiąue) i gwarantuje im (ograniczone) 
subsydia i inne ułatwienia, na przykład możliwość nauczania religiii w szko
łach publicznych.

Inaczej znowu wyglądają stosunki w kantonie Bazylea-miasto. Sprawy 
organizacyjne Kościołów leżały tam Tównież w gestii Państwa. W wyniku 
ustawy o rozdziale, z 1911 r., Kościół Ewangelickoreformowany i Kościół 
Chrześcijańskokatolic-ki — inaczej niż w Genewie i Neuenburgu — zostały 
uznane za Kościoły krajowe i przyznano im  charakter publiczno-prawny 
(Kościół rzymskokatolicki uzyskał ten status dopiero w wyniku głosowania 
ludowego w 1972 r.). Państwo nakazuje Kościołowi, by ten posiadał demo
kratyczny statut, przeprowadzał bezpośrednie wybory władz i duchow
nych itd. Państwo rezerwuje sobie także szerokie prawo nadzoru. Statut 
i ogólne rozporządzenia muszą być zaakceptowane przez Radę Rządową. 
Administracja finansów, choć prowadzona samodzielnie, podlega także kon
troli Państwa.

Regulacje w kantonach Genewy, Neuenburgu i Bazylei-miasto omówi
liśmy nieco szczegółowiej dlatego, źe interesował nas szczególnie problem 
rozdziału Kościoła od Państwa. Godne uwagi zdaje się być to, że we wspom
nianych kantonach, zamieszkałych przeważnie przez ludność protestancką, 
łączność Kościoła i Państwa przed rozdziałem była bardzo silna, co spo
wodowało, że rozdział wypadł bardzo ostro w teorii, lecz w praktyce nie 
został konsekwentnie przeprowadzony. W Bazylei i Neuenburgu miiał on 
wyraźnie przychylny charakter wobec Kościoła.

Ponieważ jednak problem rozdziału wyłania się obecnie także w kan
tonie Berno, gdzie łączność Kościoła i Państwa pozostała do dzisiaj szcze
gólnie ścisła, przeto uzasadnione będzSe bardziej szczegółowe przedstawie
nie sytuacji prawnej, w jakiej znajduje się nasz Kościół w tym kantonie. 

*

C. Państwo i Kościół w kantonie Bernu

Na podstawie Konstytucji z 1883 r., cztery parafie i filie Kościoła Chrze- 
ścijańskokatolickiiego, obejmujące od 1949 r. także wszystkich wiernych 
żyjących w diasporze w całym kantonie, są uznane — obok Kościoła Ewan- 
gelickoreformowanego i rzymskokatolickiego — za Kościół krajowy. Kościo-
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ły krajowe i ich uznane przez Państwo parafie są osobami prawa pub
licznego. W ramach prawa kościelnego regulują one samodzielnie sprawy 
wewnętrzne i zarządzają majątkiem. Ustawowo powołane organy Kościołów 
mają prawo przygotowywania i przedstawiania Państwu wniosków dotyczą
cych wszystkich spraw zewnętrznych. Dla Chrzaścijańskokatolickiego Ko
ścioła krajowego organem takim jest Komisja Kościelna (zajęła ona miejsce 
dawnego Synodu Kantonalnego). Godne uwagi jest przy tym to, że 
Chrześcijańsfcokatolicki Kościół Krajowy reguluje sprawy wewnętrzne wed
ług Chrześcijańskokatolickiego Statutu obowiązującego w Szwajcarii. Ze 
względu na to, że Kościołowi przyznaje się szeroką samodzielność w spra
wach duchowych, system decydowania Państwa w  pewnych sprawach 
kościelnych osiągnął tu swoją doskonałość.

Sprawy czysto organizacyjne i finansowe reguluje Państwo. Dla organi
zowania parafii właściwe jest państwowe prawo parafialne. Organami 
parafialnymi są: Zgromadzenie Parafilane i Bada Parafialna, którymi 
kierują — godna uwagi regulacja — dwaj różni prezydenci. Statut organi
zacyjny i przepisy administracyjne parafii podlegają aprobacie przez Radę 
Rzadoiwą. Państwo posiada też szerokie prawo nadzoru. Stosunkowo sze
rokie są też postanowienia dotyczące duchownych. Kształcą się oni na 
Chrześcijańskokatolickim Wydzliale Teologii Uniwersytetu w Bernie, co 
znalazło oparcie prawne w Prawie Kościelnym z 1945 r. Przyjęcie kandy
datów do służby kościelnej w Bernie następuje po zdanych egzaminach 
przed państwową komisją egzaminacyjną i po otrzymaniu święceń kapłań
skich. Wyboru księży dokonują parafie, dch instalacji — Rada Rządowa 
(dyrektor do spraw kościelnych) lub przedstawiciel rządu.

Co się tyczy finansowych świadczeń ze strony Państwa i sprawy po
datków, to godne uwagi są następujące przepisy: sprawą Państwa jest v 
wynagradzanie duchownych i przenoszenie ich w stan spoczynku. Parafie, 
jak i Kościół krajowy jako całość mają przy tym prawo ściągania po
datków. Wielka Rada wydała odpowiedni regulamin podatkowy w 1939 r. 
Dzięki tej korzystnej regulacji spraw finansowych, Państwo udziela trzem 
Kościołom krajowym szerokiej pomocy finansowej.

W przypadku naszego Kościoła, Państwo ponosi też większość kosztów 
związanych z utrzymaniem Wydziału Teologii. Ponieważ kształcą się na 
nim duehoiwni całej Szwajcarii, przeto — zgodnie z ustawą — część kosztów 
musi ponosić Kościół ChrześcijańskokatoJicki. Ich wysokość ustala Rada 
Rządowa. Chcąc sprostać temu wymogowi, stworzono na przestrzeni dzie
sięcioleci cztery fundusze specjalne, których administracją zajmuje się 
Państwo.

Ogólnie można powiedzieć, że kanton (państwo) Berno nie zajmuje 
neutralnej postawy wobec Kościołów ani nie stawia się ponad nie, lecz 
przyjmuje system decydowania w pewnych sprawach kościelnych, który 
w ostatnim stuleciu wszedł w miejsce zwierzchnictwa państwowego, daje
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im wyraźnie uprzywilejowaną pozycję. Co więcej, uznaje on Kościół 
chrześcijański za swój, co pirawnie odzwierciedla się między innymi 
w tym, że zna — osobliwość berneńskiego prawa kościainego- — pojęcie 
„berneńskiej służby kościelnej”,, i że reguluje teologiczny system egzami
nacyjny. Kanton (Państwo) Berno gwarantuje Kościołom, pełną swoibodę 
w sprawach wewnętrznych, lecz jednocześnie ustala, 'że w  sprawach ze
wnętrznych miarodajne jest prawodawstwo państwowe, ze wszystkimi 
szczegółowymi ustaleniami organizacyjnymi i finansowymi. Stoi ono 
na straży przestrzegania tego prawodawstwa (w czym widać oddziaływanie 
wartościowych elementów dawnego zwierzchnictwa państwowego). Takie 
ustawienie stosunków między Państwem a KościoJem w kantonie Berno jest 
żywym świadectwem silnej i zdrowej, na chrześcijaństwie opartej świadomo
ści państwowej. .

Słowo końcowe

Jak już zauważyliśmy na wstępie, pozostawiamy celowo bez odpo
wiedzi pytanie, jakie stanowisko mamy zająć wobec położenia prawnego 
Kościołów chrześcijańskich w Związku i kantonach; jedynym pragnieniem 
naszych rozważań było rzeczowe przedstawienie tego położenia. W chwili 
obecnej niewiele by nam pomogło czysto osobiste stanowisko. Nie mogłoby 
ono również być wystarczająco obszerne. Dla uzyskania powszechnie prze
konywającego stanowiska potrzeba zasadniczej opinii naszych ekspertów 
prawa państwowego, a przede wszystkim możliwie zgodnego świadectwa 
zainteresowanych, tj. uznanych przez Państwo Kościołów krajowych i nie 
uznanych przez nie Kościołów wolnych. Takie wspólne świadectwo przy
gotowuje obecnie Wspólnota Robocza Kościołów Chrześcijańskich Szwaj
carii, jak i odpowiednia Wspólnota Robocza Kantonu Berno.
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„Posłannictwo” 
nr 1/1974 r.

Marzenia o całkowitym rozdziale 
Kościoła od Państwa w RFN

Mimo wielkich perturbacji politycznych i ideologicznych, jakie przy
niosła w  życiu narodu niemieckiego druga wojna światowa, sprawy sto
sunków wzajemnych Państwa a Kościoła nie uległy w  zasadzie większym 
zmianom. Podstawowe prawa, regulujące te stosunki, nadal oparte są 
na zasadzie dość .ścisłego sojuszu Kościołów (zarówno katolickiego, jak 
ewangelickiego) z Państwem. Stosunki te opierają się m. in. i na postano
wieniach konkordatów zawartych w swoim czasie między Watykanem 
a Państwem niemieckim, i na postanowieniach Konstytucji, przyznają
cym Kościołom duże przywileje, przysługujące im, jako organizacjom 
publiczno-prawnym.

Jednym z tych, dość dokuczliwych i dla obywateli RFN i dla organów 
administracji państwowej przywilejów jest m. in. obowiązek płacenia przez 
wyznawców podatku przez państwowe urzędy podatkowe a przekazywa
nego bezpoiśrednio Kościołom (rzymskokatolickim i ewarigelicki-m). Na
leżałoby przy sposobności nadmienić, że w niektórych diecezjach rzymsko
katolickich (np. Hildesheim i Osnabriiek), publikujących swoje budżety 
roczne, podatek taki wynosi ok. 80—90 marek niemieckich na każdego 
„metrykalnego” katolika rocznie.

Mimo ustawicznej propagandy elementów zachowawczych i reakcyj
nych w RFN za utrzymaniem dotychczasowego status quo na tym odcinku, 
coraz częściej można usłyszeć głosy i zdania na ten temat, żądające całko
witego rozdziału Kościoła od Państwa.

Żądania tego rodzaju ostatnio wysunęła partia Wolnych Demokratów 
w RFN kierowana przez wiceprzewodniczącego Bundestagu Lieselotte 
Funke. Wysunięte przez zwolenników rozdziału Kościoła od Państwa żąda
nia, zostały opracowane w tzw. 14 tezach.

Oto ważniejsze z nich:

— Podatki kościelne nie powinny być ściągane przez państwo;
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— Kościoły powinny być pozbawione zagwarantowanej im konstytucyjnie 
osobowości publiczno-prawnej;

— Kościoły powinny być wciągnięte do rejestru prawnego stowarzyszeń 
i związków;

— Członkowstwo w Kościele może być uzyskane na podstawie osobistej 
deklaracji, wstąpienie po osiągnięciu pełnoletności wyznaniowej (14 
lat);

— Wszystkie religijne godła, czynności i symbole powinny być wypro
wadzone ze szkół, sądów i innych instytucji publicznych (modlitwy, 
obrazy religijne i 'krzyże 'itp.).

— Opieka społeczna, zakłady wychowawcze, szpitale, nawet w domach 
kościelnych, powinny być neutralne pod względem światopoglądowym;

— Kościoły jednak mogą nadal mieć prawo utrzymywania zakładów spo- 
łecznych;

— Nauka religii nie może nadal być zwykłym zawodem nauczycielskim;
— Kapelani wojskowi powinni być utrzymywani i opłacani przez Kościół. 

Wystąpienie to wywołało duże poruszenie i zdenerwowanie w kołach
klerykalnych RFN, strona zaś kościelna określiła go, jako „atak na 
Kościół”. Należy przypuszczać, że dyskusje na ten temat nie mało popsują 
krwi zwolennikom i przeciwnikom proponowanej reformy. Czy protest 
ten uzyska większość wśród społeczeństwa RFN i marzenia wolnych 
demokratów będą ziszczone, pokaże przyszłość.

Na razie na ten temat wypowiedział się .kierownik biura Konferencji 
Biskupów RFN, prałat Wilhelm Woste. Według jego wypowiedzi, umie
szczonej w biuletynie Katolickiej Agencji Informacyjnej (KNA Nr 142/11/ 
/74), Kościół katolicki nie ma zamiaru prowadzić jakichkolwiek rozmów 
na temat likwidacji dotychczasowych stosunków z Państwem, lech Ko
ściół jest gotowy do prowadzenia rozmów na te wszystkie tematy, które 
dotyczą stosunku Kościół—Państwo, i właśnie tam, gdzie istnieje możli
wość lepszej alternatywy dla rozwiązania spraw szczegółowych.

W swoim odczycie wygłoszonym w Bonn w lutym w 1974 r. prałat 
Wóst ustosunkował się do wspomnianych wyżej 14 tez, które Partia 
Wolnych Demokratów (FDP) przedłożyła do dyskusji wewnątrzpartyjnej, 
odrzucając wszelkie partnerstwo Kościoła w stosunkach z państwem, 
a w konsekwencji wszelkie układy pomiędzy Państwem a Kościołem. Zdaniem 
prałata Wóste tezy Wolnych Demokratów nie są do przyjęcia przez Ko
ściół: ,yNawet jeśli odrzuca się właściwą Kościołowi cechę, jako... straż
nika trwałych wartości, to jednak należy uznać specjalne zadanie Kościoła, 
jako reprezentanta religijnych interesów ludności, i jego praktyczna dzia
łalność z jednej strony, a także jego specyficzną niezależność od Pań
stwa z drugiej strony, również należy zagwarantować istnienie jego bazy 
materialnej. W ten sposób pożądane jest — powiedział prałat — także 
w naszych czasach uznanie osobowości prawnej prawa publicznego oraz
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jego autonomię gwarantującą mu poprźez prawo podatkowe — zdolność do 
działania”. A więc stanowisko jasne i niedwuznaczne — kościół dobrowolnie 
nie zrezygnuje ze swych praw i przywilejów, a szczególnie z pomocy 
„prawa podatkowego”.,.

Na wiązując do wypowiedzi Kanclerza W. Brandta, stwierdzającej, że 
rząd RFN nie przewiduje zmian w statusie określającym stosunki między 
Państwem a Kościołem, starokatolickie czasopismo „Alt-Katolische 
Kirschenzeitung” zaopatrza swoją notatkę prasową w następujący wy
mowny tytuł „Dla partnerstwa wystarczy miejsca”. Oznacza to, że w ko
ścielnych środowiskach różnych wyznań w RFN sprawa rozdziału Kościoła 
od Państwa nie jest przychylnie przyjmowana. Naturalnie tego rodzaju 
poglądy nie są podzielane przez tzw. Wolne Kościoły, które nie korzystają 
z przywilejów osobowości prawnej prawa publicznego.



Koman Osiński

„Posłannictwo” 
nr 1/1974 r.

Kościół Starokatolicki 
w Czechosłowacji

Na temat Kościoła Starokatolickiego w Czechosłowacji posiadamy skąpe 
informacje. Autorzy publikacji poświęconych staro katolicyzmowi najczęściej 
ograniczają się do podkreślenia faktu, że w CSRS istnieje Kościół Staro
katolicki, który należy do Unii UtrechckiejI. Niekiedy można jeszcze 
spotkać dane statystyczne odnośnie tego Kościoła, Należy jednak stwier
dzić, -że istnieje niewątpliwie poważna luka w posiadanych przez nas 
wiadomościach. Lukę tę częściowo wypełni wydana przed kilkoma mie
siącami przez radę synodalną Kościoła Starokatolickiego w CSRS bro
szurka pod tytułem „Kościół Starokatolicki o sobie” 2. Zajmiemy się w tym 
artykule obszernym omówieniem wyjątków zawartych w cytowanej publi
kacji.

We wstępie autorzy podkreślają, że broszura jest skierowana ido wszyst
kich starokatolików w Czechosłowacji, to znaczy do tych chrześcijan, którzy 
przyjęli wiarę katolicką w jej czystej postaci i nie uznają późniejszych 
i nowszych zmian w wierze i ustroju Kościoła. „Książkę tę kierujemy 
także do tych wszystkich, którzy jeszcze nie mieli po temu możliwości, alby 
dowiedzieć się o życiu i działalności starokatolików. Z pierwszymi 
chcemy się podzielić radością z osiągniętych już wyników, aby ich wzmoc
nić i jeszcze bardziej scalić w  jedną rodzinę. Drugich natomiast chcemy 
poinformować, wzbudzić w nich zainteresowanie pracą naszej społeczności

1. Por. m . i n . : sp e c ja ln y  tom  p o św ię co n y  sta r o k a to lic y z iu o w i z  s e r ii „ E k k le s ia “ , 
Gotrua 1935, L eo p o ld  KJotz v e r la g , t* 3; h p  U . K u ry : D ie  a ltk a th o lisc h e  K irch e , 
ih r e  G esch ich te , ih re  L eh re, ih r e  A n lie g en , S tu ttgart 1966, E v a n g e ]isch es  V erla g s-  
w erk ; Ks. V. C on zem iu s: K a th o liz ism u s oh n e  R om , D ie  a ltk a th o lisch e  K irch en -  
gew eirusehait, Z u r y c h e t i - K ó l n  1969, B e n z in g e r  Verlag_

2 . S ta ro k a to lic k i C irk ev  s v y m  o sobS, v y d a la  sy n o d a ln i rada s ta r o k a to lic k i  
c ir k v e  v  C e sk o s lo v en sk u  v  U stred n im  cirkevirim  n a k la d e te lstv i v  roce  1973; 
p r ip ra v ila  t isk o v a  k o m ise  s y n o d y . T ex t dr M ilog j .  P u lec  (fcrak m ie jsca  w y d a n ia }, 
s. 30 - f  8 ze zd jęc ia m i k o śc io łó w  i in .
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i wezwać tam, gdzie chyba i tak już należą zgodnie ze swymi przekopa
mi.

Na naszych ziemiach zawsze chodziło o czynne służenie Bogu. W czeskim 
chrześcijaństwie niezdrowe elementy pustelnicze, mnisze i ascetyczne nigdy 
nie przeważały. Nauki Pana Jezusa nauczyliśmy się stosować w konkret
nym życiu, w pozbawionej egoizmu pomocy bliźnim i w szukaniu Królestwa 
Bożego. Ośrodkiem i celem wszystkiego był dla nas Jezu. Takiemu 
własne pojmowaniu religii chcemy pozostać wierni. Nasza organizacja 
nie jest celem samym w sobie, lecz pełni swe posłannictwo jako środek 
służący do urzeczywistnienia tego wszystkiego, o czym mówiliśmy wyżej, 
a głównie w celu trwałego dobra tych, którzy się do niej przyłączą. Nasze 
religijne wspólnoty i ich łącznik — diecezje — budujemy dla siebie i dla 
naszych dzieci, aby były dla nich i dla nas „drabiną jakubową”.

Jak wiadomo Kościół Starokatolicki powstał po 1870 roku, jako odpo
wiedź wiernych starej katolickiej wierze na ogłoszenie dogmatu o po
wszechnej jurysdykcji biskupa Rzymu i o jego nieomylności. W Czecho
słowacji właściwie nigdy nie doszło do bezpośredniego i trwałego prymatu 
Rzymu. Stąd w omawianej publikacji podkreśla się, że chrześcijaństwo 
Czesi przyjęli ze Wschodu obierając sobie własną drogę pomiędzy dzie
dzictwem świętych Cyryla i Metodego i tradycjami husyckimi. Znamienne 
są 4 artykuły praskie, dzięki którym porozumiały się wszystkie husyekie 
konfesje i przyjęły wspólny program działania. Artykuły te mają swoje 
znaczenie również w dzisiejszej dobie, dlatego warto je przypomnieć. 
Brzmiały one następująco:

„Domagamy się,
— aby Słowo Boże w Królestwie Czeskim było swobodne i bez żadnych 
przeszkód ze strony księży głoszone i przekazywane;
— aby Komunia święta pod dwiema postaciami, to jest chleba i wina, 
wszyskim wiernym chrześcijanom będącym bez grzechu śmiertelnego swo
bodnie była podawana;
— aby świeckie panowanie nad bogactwami i rzeczami doczesnymi, które 
księża sprawują wbrew przykazaniom Chrystusa, ze szkodą dla swego 
urzędu i ze szkodą dla ramienia świeckiego, było im odjęte i eab>ra'ne 
i aby księża powrócili znowu do zasad św. Ewangelii i życia apostol
skiego;
— aby wszystkie grzechy śmiertelne i wszystko co jest niezgodne z pra
wem Bożym było zdecydowanie odrzucane przez wszystkie stany”.

Słowa te uchwalili husyci na polu bitwy oraz podczas dyskusji teo
logicznych, w których szukali klucza do należytego rozumienia prawd 
Bożych. Pakty bazylejskie, ogłoszone 5 Iipca 1436 roku w Jihlavie, były 
w istocie uchwalone na podstawie 4 artykułów praskich. Jednocześnie 
przyznano Czechom i Morawianom prawo do przyjmowania Komunii św.
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pod dwiema postaciami. Nacisk na rozdział między istniejącym niewidzial
nym Świętym Kościołem a kościołami ziemskimi — należy do charaktery
stycznych poglądów starokatolickich. Należy tu podkreślić, że czołowi teo
logowie naszego Kościoła od początku walk husyćkich do XVII wieku' 
opierali prawo do przyjmowania Komunii św. pod dwiema postaciami
— na paktach bazylejskich tylko ze względu na Rzym; właściwą jednak do 
tego podstawę znajdowali w przykazaniach Chrystusa.

Rzym nie respektował jednak owych paktów bazylejskich i stawiał 
Kościołowi różne przeszkody, głównie gdy chodzi o święcenia księży. 
Kościół nie miał stałego biskupa i to było między innymi powodem, że część 
wiernych odeszła do „Jednoty braterskiej”, a .później powiększyła liczbę 
uczniów Lutra. .Do właściwej, starej wiary katolickiej zawsze jednak przy
znawała się część narodu, nawet wtedy,, gdy rozwiązano konsystorz (1609) 
i kiedy papież, wzmocniony zwycięstwem pod Białą Górą, zakazał przyjmo
wania Komunii św. pod dwiema postaciami (1622). Nadal przyjmowano 
Komunię św. pod dwiema postaciami, po wydaniu edyktu o tolerancji 
przyznawano się do wiary starokatolickiej (Norymberga 1782) i deklarowano 
wyznanie husyckie, które zostało uznane przez cesarza (26.111.1782), ale 
nie było księży...

Starokatolickimi duchownymi (w dzisiejszym znaczeniu) byli w Czecho
słowacji niektórzy księża wychowani w seminariach józefińskich oraz 
duchowni starej generacji, jak np. ks. Józef Dąbrowski. Przeciwko dogma
towi o nieomylności papieża silnie protestowały takie osobistości, jak: Jan 
Neruda, Viteslav Halek, Józef Barak, Jakub Arbes. Już w  lecie 1®701 
roku odbyły się wiece protestacyjne na dziedzińcu zamku Bor koło Lachowa, 
na Tehuli koło Słonego, na szczycie Dubrowym w Brdach.

Największy rozgłos zyskało powstanie starokatolików w wołyńskich 
Czechach, do którego przyłączyły się dziesiątki tysięcy wierzących, którzy 
pod przewodnictwem proboszcza ks. Jana Saskiego stworzyli własną organi
zację kościelną (sejm w Kijowie w roku 1879). Przetrwała ona do roku 
1888, tj. do likwdacji jej przez władzę carską.

Wśród księży, którzy w owym czasie odmówili papieżowi nieomylności, 
był brat znanego bajkopisarza, Miłosz Czech (ur. 1855 w Litni), który 
w 1888 roku wybrany został biskupem wszystkich starokatolików w ówczes
nej Austrii i sprawował tę funkcję aż do swej śmierci, tj. do 1.1.1922.

Kościół czysto czeski, starokatolicki, powstał także pod koniec XIX 
wieku w Zurychu; nieco młodsze są kościoły czeskie i słowackie w  USA, 
które założył ks. F. A. Tichy.

Od roku 1900 istnieje prowincja praska, w niej, z księży czeskich, po 
pierwszym pasterzu ks. Franciszku Iszku, byli inni — np. Józef Perzina, 
Wacław Jaromir Rab, dr. F. Łoskot, Emil Dlouhy-Pokorny. W 1924 roku 
na czele prowincji stanął znów Czech, Alojzy Paszek, wyświęcany na
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biskupa w roku 1924 w Bernie (zmarł 1946). Za jego kadencji wychowali 
się ci Czesi, którzy dziś tworzą trzon Kościoła starokatolickiego w Czecho
słowacji. Tylko w rejonie północno-czeskim i północno-morawskim po
został niewielki procent niemieckich starokatolików.

W czerwcu 1968 roku odbył się synod Kościoła Starokatolickiego w Cze
chosłowacji, który dokonał wyboru biskupa na wakującą stolicą biskupią. 
Został nim ks. dr Augustyn Podolak, który jeszcze w tym samym roku 
przyjął sakrę biskupią w katedrze św. Gertrudy w Holandii, Po jego 
odejściu na emeryturę, na czele Kościoła stanął jego generalny wikariusz, 
dr Jan Heger, zatwierdzony na to stanowisko w 1972 roku na 38 synodzie 
Kościoła.

Kościół Starokatolicki w Czechosłowacji w nauce swej zachowuje staro
katolicką zasadę wypowiedzianą przez św. Wincentego z Lerynu w zdaniu: 
„Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze i co przez wszystkich -było 
wyznawane. To jest bowiem prawdziwe i rzeczywiście katolickie”. Prawdy 
te zawarte są w symbolach starochrześcijańskich, w ich niezmiennej po
staci, . i w definicjach przyjętych przez siedem soborów powszechnych. 
Ośrodkiem jej jest wiara w trójjedynego Boga i we wcielenie wiecznego 
Słowa w Jezusie Chrystusie, Synie Bożym, przez którego jesteśmy zba
wieni i odkupieni. Kościół Starokatolicki w Czechosłowacji wraz z całym 
Kościołem wyznaje wiarę w żywot wieczny i wieczną nagrodę. Żywi prze
konanie, że do zbawienia każdego człowieka potrzebna jest bezwarunkowo 
miłość Boża. W prezentowanej publikacji czytamy: „Przyjmujemy jako 
źródło wiary Pismo Święte i najstarszą chrześcijańską tradycję, a także 
i późniejsze przekazy, o ile są zgodne z Pismem Świętym. Pismo Święte 
napisali ludzie, ale zawiera ono daną przez Boga i chronioną przez ludzi 
prawdę, przez którą przemawia do nas Duch Święty. Tradycja wyjaśnia 
Pismo Święte, ale nie uzupełnia jego treści. Według naszego przekonania 
nie jest zgodna z Pismem Świętym ani z Tradycją starokościelną nauka
o boskim pochodzeniu prymatu oraz o nieomylności papieża, ogłoszona 
przez „Pastor Aeternus” w 1870 roku. Naukę o nieomylności papieża przy 
ogłaszaniu dogmatów i norm moralnych, przy których biskup rzymski 
cieszy się rzekomo pomocą Ducha Świętego i dlatego jest ona sama 
z siebie (ex sese), a nie dzięki aprobacie Kościoła (non ex consensu 
ecclesiae) nieomylną — odrzucamy jako nierozumną, zbyteczną i błędną. 
Biskupi starokatoliccy nie przyjęli jako dogmatu ani bulli „Unigenitus” 
z 1713 roku, odsądzającej 101 wierszy ze zbioru francuskiego duchownego 
Quesnela; bulli „Auctorem Fidei” z 1794 przeciw postanowieniom synodu 
w Pistoi i bulli „Quanta cura”, zawierającej 80 ponoć błędnych zdań, 
zebranych w tzw. Syilabusie. Franciszkańską naukę o niepokalanym po
częciu NMP, uznaną w 1854 roku przez papieża Piusa IX — bez zgody 
soboru — uważamy nadal za jedynie nieobowiązujące mniemanie, podobnie
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jak naukę o wniebowzięciu NMP, którą jako dogmat ogłosił Pius XII 
w dniu 1 listopada 1950 roku.

Wierzymy, że w Sakramencie Ołtarza realnie uobecnia się Chrystus 
pod postacią chleba i wina: chleb, który błogosławimy, staje się ciałem 
Chrystusa, a wino jest Jego Krwią. Wierząc w rzeczywistą obecność 
Ciała i Krwi Pańskiej w Eucharystii odrzucamy razem z Janem Husem 
błąd Wiklifa o remanencji, tj. naukę, iż w Eucharystii pozostaje chleb 
i wino i że to jest jedynie symbol.

■Chrzest jest dla nas sakramentem, który dzięki zbawiającej śmierci 
Chrystusa daje odpuszczenie grzechów i sposobi do nowego narodzenia 
w życiu wiecznym, Podobnie i inne sakrementy (bierzmowanie, pokuta, 
namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo) przyjmujemy jako wi
doczne, . ustanowione przez Boga znaki, z których udzielaniem związana 
jest niewidzialna łaska; skuteczność sakramentu ma jednak związek z wiarą
— działa wtedy, kiedy nie stawia oporu. Kładziemy nacisk na osobiste 
przekonanie chrześcijańskie — tak, jak to czynił pierwszy biskup staro
katolicki w Bonn, Hubert Reinkens. Wiara jest darem Bożym, to nasza 
radość, a nie powód do pychy. Wszystko zaś musi być podporządkowane 
praktykowaniu miłości”.

Kościół Starokatolicki w Czechosłowacji posiada ustrój episkopalno- 
synodalny, co odpowiada jego niezmiennemu charakterowi katolickiemu 
oraz narodowej kościelnej tradycji. Episkopalizm polega na wiernym za
chowaniu i respektowaniu urzędu biskupiego. Biskupom ważnie wyświęco
nym przez innych biskupów, a więc mającym sukcesję apostolską, przy
sługuje pełnia władzy kapłaństwa; tylko oni mogą konsekrować następ
nych biskupów i ważnie święcić księży. Kościelna praktyka zachodnia 
zastrzegała biskupom (poza wyjątkami) także udzielanie sakramentu 'bierz
mowania, święcenie olejów i niektóre inne sakramentalia i błogosławieństwa. 
Biskup ma dbać o czystość wiary, o morale swej diecezji, wizytując para
fie; reprezentuje Kościół na zewnątrz,

Zgodnie ze statutem, najwyższym organem Kościoła jest synod, zgro
madzenie księży i świeckich przedstawicieli parafii. Synod zwoływany 
jest co dwa lata przez biskupa, który mu przewodniczy. Decyduje on 
we wszystkich sprawach administracyjnych, liturgicznych, organizacyjnych, 
gospodarczych, osobowych, a także karnych w  stosuknu do wszystkich 
członków Kościoła.

W okresie międzysynodalnym na czele Kościoła stoi Rada Synodalna, 
która składa się z 5 świeckich i 4 duchownych członków. Przewodniczącym 
Rady jest biskup albo jego zastępca, wiceprzewodniczący jest osobą świec
ką. Rada Synodalna zajmuje się (razem z biskupem i synodem) sprawami 
administracyjnymi i karnymi, w jej kompetencjach leży zarządzanie ma
jątkiem kościelnym oraz nadzór nad parafiami.
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W wypadku wakatu na stanowisku biskupa, sprawami Kościoła kie
ruje jeden'z duchownych członków Rady Synodalnej, któremu tę funkcję 
powierza sama Rada.

Parafie posiadają szeroką autonomię. Najwyższą władzą parafii jest 
Walne Zgromadzenie Parafialne oraz Rada Parafialna. Sprawami ducho
wymi kieruje proboszcz, który może mieć do pomocy innych duchownych. 
Mniejsze grupy wiernych zorganizowane są w tzw. filiach parafialnych, 
wobec których większa parafia jest parafią macierzystą.

Omawiane normy Kościoła zawarte są w „Synodalnych przepisach 
starokatolików” z 18 października 1887, opracowane przez znanego kano- 
nistę dr J. F. von Schulte (1827—1914), profesora praskiego uniwersytetu. 
Aktualne brzmienie statutu zostało zaakceptowane na 38 sesji synodu 
Kościoła, który odbył się w marcu 1972 roku w Pradze.

Według nauki Kościoła, centrum życia religijnego stanowi niedzielna 
Msza św., połączona z głoszeniem Słowa Bożego i Komunią Świętą. 
Kościół zachowuje stary liturgiczny obrządek Mszy św., jaki rozwinął 
się na ziemiach czeskich, jednakże nie zabrania praktykowania cd czasu do 
czasu innej liturgii, np. św. Jana Złotoustego. Msza św. składa się z ofiarowa
nia, przeistoczenia i z przyjęcia darów, tj. Ciała i Krwi Pańskiej pod 
postaciami chleba i wina. Według zarządzenia synodalnego z 8.VIII. 
1883 r. Komunii św. udziela się pod postacią chleba umoczonego w winie, 
jednakże gdzieniegdzie utrzymuje się starą, pierwotnokatolicką i husycką 
praktykę picia wina z kielicha. Językiem Mszy św. jest język ojczysty, ale 
Msza św. może być odprawiana w tradycyjnym, martwym języku.

Obok Pamiątki Wieczerzy Pańskiej Kościół kładzie nacisk na Chrzest 
św., jako bramę do następnych sakramentów. Chrzest udzielany jest za
zwyczaj przez polanie, zawsze z użyciem potrójnej formuły — i to tak 
dorosłym, jak i dzieciom. Kościół zachowuje Sakrament Bierzmowania, 
jako pieczęć daru Ducha Sw., i Pokutę, jako sakrament pojednania — ża
łującego grzesznika — z Bogiem, przy czym spowiedź uszna nie jest wier
nym nakazana. Namaszczenie Olejem świętym jest sakramentem dla ciężko 
chorych. Kapłaństwo przyjmowane jest jako pełne łaski wzmocnienie sług 
Kościoła do udzielania sakramentów i zwiastowania słowa Bożego. Sakra
ment małżeństwa udzielają sobie sami małżonkowie, a kapłan w imieniu 
Kościoła błogosławi ich związek. Wówczas nowożeńcy otrzymują specjalne 
błogosławieństwo Boże.

Ponieważ jeden sakrament nie wyklucza drugiego, księża starokatoliccy 
nie są związani celibatem, nakazanym na Zachodzie w 1215 roku, a zupełnie 
nie znanym we Wschodnich Kościołach.

Zachowując wiernie rozporządzenie siódmego soboru powszechnego 
Kościół strzeże się wszystkiego, co mogło by prowadzić do niewłaściwego 
kultu obrazów i innych przedmiotów. W tym duchu sprawowane są po
święcenia kościołów, naczyń i paramentów liturgicznych, dzwonów, olejów
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św. i wody, w tym duchu odprawiane są . pogrzeby i inne nabożeństwa. 
Warto podkreślić, że ceremonie pogrzebowe przy zwłokach spalonych do
zwolone były w Kościele już od roku 1892.

Kończąc wywody na temat liturgii omawiana publikacja akcentuje, 
że Kościół we wszystkich swych obrządkach przyjmuje zasadę wypowie
dzianą przez bpa Marcina Lupacza w 1436 roku: „Przyjmujemy te ceremo
nie, które nie są sprzeczne ze Słowem Bożym i nie zaciemniają Prawdy 
Bożej...

Używając kościołów, kielichów, ornamentów, dzwonów itp. wiemy, że 
zbawienie nie od nich zależy, lecz od łaski Bożej, od zasług Chrystusa, 
od prawej wiary w Niego, od żywej i niezachwianej nadziei oraz od innych 
cnót, które są owocem ducha Świętego”.

A oto co mówią autorzy omawianej publikacji na temat służby Kościoła 
na rzecz jedności:

„Kościół nasz nie jest liczny, nie wyróżnia się 'bogactwami ani nawet 
wyjątkowymi darami Ducha św., ale przecież zajmuje wśród Kościołów 
pozycję daleko przekraczającą jego własny zakres. Wyrazem tego jest 
nasz udział w światowym ruchu ekumenicznym. Nie mamy tu na myśli 
tylko reminiscencji husyckich (np. żądania husytów, żeby na obradach 
soboru w Bazylei byli przedstawiciele Kościoła Prawosławnego), ale bez
względną konsekwencję, jaka wypływa z istoty Kościoła Starokatolickie
go.

Przy pojednaniu z Kościołem Anglikańskim przełamano ostatnie prze
szkody. Kościół holenderski uznał ważność święceń anglikańskich w 1925 
roku. Aktualnie z Kościołem Anglikańskim łączy nas nie tylko zgodność 
w niezmiernie ważnych punktach Pisma Świętego, -wyznanie wiary pierwot
nego Kościoła, pogląd na Chrzest i Wieczerzę Pańską, a ostatnio i na 
urząd biskupi, ale także od lipca 1931 roku pełna interkomunia, tj. po
rozumienie o wzajemnym udzielaniu sakramentów na podstawie uznania 
katolickości i autonomii społeczności kościelnych.

Także dążenie do zbliżenia z Kościołem Wschodnim dało wiele po
zytywnych wyników. Już na Kongresie monachijskim (1871 r.) ks. Ignacy 
von Dóllinger — czołowy przywódca starokatolików — powiedział, że 
„między Kościołami Starokatolickimi a Prawosławnym nie ma żadnej nie- 
pokonalnej przeszkody”. Podobnie stwierdzono w obu bońskich konferen
cjach (1874, 1S75) oraz przy dalszych rozmowach (1894-1913 i później), 
które trwają do tej pory. W porozumieniu z prawosławnymi nasz Kościół 
czeski wyprzedził inne Kościoły Starokatolickie. Od samego początku 
dążył on usilnie do porozumienia z prawosławnym Wschodem. Już w  1900 
roku, pierwszy proboszcz praski dr F. Iszka wykazywał, jak ustrój czes
kiego Kościoła Starokatolickiego pomaga do pogłębienia jedności słowiań
skiej, głównie zaś do pojednania z prawosławiem. W 1936 r. czeski Kościół 
Starokatolicki został uznany przez Patriarchat Leningradzki jako Kościół
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ortodoksyjny. Kościół ten wstąpił we wspólnotą z posiadającym jurysdykcję 
Leningradu prawosławnym arcybiskupem Pragi, arcybp. który potem był 
więziony przez gestapo.

Starokatolicy czescy używają Nicejskiego Wyznania Wiary bez później
szej wstawki ’,i od Syna” (Filioąue), którą inne Kościoły starokatolickie 
zniosły dopiero w czasach późniejszych, co potwierdziła Międzynarodowa 
Konferencja Biskupów Starokatolickich, wydając w 1969 roku specjalne 
oświadczenie w tej sprawie. Kościół Starokatolicki w Czechosłowacji od 
początku wprowadził do kanonu Mszy św. modlitwę zawierającą prośbę
o poisłanie Ducha w. (epikleza), .która jest odmawiana przy słowach Ustano
wienia.

Główne swe zadanie w dobie współczesnej Kościół widz; w służbie 
na rzecz jedności. Stąd aktywnie uczestniczy w ekumenicznych poczyna
niach Światowej Rady Kościołów i Krajowej Rady Ekumenicznej. Liczebnie 
Starokatolicki Kościół w Czechosłowacji jest mały, jednakże nie dąży do po
większenia grona swych wiernych za wszelką cenę, gdyż stoi na stanowisku, 
że prawda nie zależy od liczby wyznających ją osób.
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SPECTATOR

„Posłannictwo” 
nr 1/1974 r.

Rosyjski Kościół Prawosławny
(Patriarchat Moskiewski i całej Rusi)

Tradycja kościelna wiąże powstanie chrześcijaństwa na terenach daw
nej Rusi z imienien apostola Andrzeja1. Wiadomości te znajdują się w staro
żytnej literaturze chrześcijańskiej (np. w Historii Euzebiusza) i przypisują 
apostołowi misyjne podróże na terenach dawnej Scyti (obszary na północ 
i północny zachód od morza Czarnego). Legenda ta znalazła m. in. swoje 
odbicie w starożytnej kronice kijowskiej, opisującej podróż apostoła Andrze
ja wzdłuż rzeki Dniepr i dotarcie do miejsca, gdzie później założone zostało 
miasto Kijów — kolebka chrześcijaństwa na Rusi (przypuszczalnie odbył 
się tam chrzest Rusi za wielkiego Księcia Włodzimierza ) około 988—991 r.)2. 
Jurysdykcyjnie misja szerzenia chrześcijaństwa na tych terenach należała 
do Bizancjum, do Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, który, wysyłał 
duchownych i biskupów, tworząc w ten spoisób zręby organizacji kościel
nej właśnie w Kijowie — centrum państwowym ówczesnej Rusi. Pierwsi 
biskupi kijowscy byli Grekami. Dopiero w 1051 r. na kijowską katedrę 
wstąpił hierarcha pochodzenia niegreckiego — metropolita Hilarion. W Kijo
wie powstało centrum kościelne dla Rusi.

W wyniku nawały tatarskiej nastąpił czasowy upadek znaczenia Kijowa, 
jako samodzielnego ośrodka kościelnego, dążącego do uniezależnienia się od 
władzy patriarchy Konstantynopolitańskiego. Na skutek upadku Kijowa 
i jednocześnie przesunięcia centrum życia społeczno-politycznego na pół
noc przesunęły się również ośrodki kościelne, tworząc Metropolię Moskiew
ską, z siedzibą metropolitów w Moskwie, oraz Kijowsko-Litewską. Zwiększe
nie się potęgi Państwa Moskiewskiego spowodowało wzrost znaczenia 
metropolii Moskiewskiej, wzrost dążenia do bytu autokefalicznego oraz 
do oderwania się od patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Samodzielny 
wybór biskupa Jonasza na metropolitę moskiewskiego w roku 1448 stano-

‘) P ro f. S. Ł o to c k !: A u to k e fa lia . W arszaw a 1938, t .  n ,  s . 223.
!) A .w . K artaszew : S zk ic e  h isto r ii K o śc io ła  ro sy jsk ieg o , P a ry ż  1959, t. I, s. 114
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wi datę przełomową w historii autokefalicznego istnienia Metropolii mos
kiewskiej.

Ustanowienie patriarchatu w 1589 r. rozpoczęło nowy okres w historii 
Kościoła Rosyjskiego. W introdukcji pierwszego Patriarchy Moskiewskiego 
i całej Rusi Joba (1594-1605) wziął udział patriarcha Konstantynopolitański 
Jeremiasz. Poczet następców patriarchy Joba składał się z następujących 
patriarchów: Hermogena (1606-1612), Filareta (1619-1633), Joazafa I (1634- 
1642), Józefa (1642-1652), Nikona (1652-1658), Joazafa II (1667-1672), Pityry- 
ma (1672-1673), Joachima (1673-1690), oraz Adriana (1690-1700).

Po śmierci dziesiątego patriarchy nastąpiła, z inicjatywy cara Piotra I, 
zmiana ustroju kanonicznego w Rosyjskim Kościele Prawosławnym3): 
jednoosobową -władzę patriarchy zastąpiła instytucja kolegialna — Świąto
bliwy Synod Rządzący z oberprokuratorem — ministrem do spraw Kościoła 
Prawosławnego z ramienia cara jako przedstawicielem władzy świeckiej, 
uczestniczącym w rozwiązywaniu spraw kościelno-administracyjnych. W tej 
sytaucji Kościół stał się faktycznie Kościołem państwowym ze wszystkimi 
wynikającymi z tego konsekwencjami. Taki stan faktyczdny i prawny 
w istocie nie odpowiadający tradycjom kanonicznym prawosławia, określa
ny przez niektórych historyków Kościoła i kanonistów prawosławnych, jako 
swoista „niewola babilońska”, trwał do abdykacji cara Mikołaja II w  1917 r. 
(Rewolucja w 1905 r. spowodowała pewne poruszenie w kościelnych środo
wiskach postępowych, które rozpoczęły starania o zwołanie soboru Kościoła 
krajowego celem przeprowadzenia reform kościelnych. Starania te za
kończone zostały powołaniem w 1906 r. tzw. „Zebrania Przedsoborowego”, 
ale elementy zachowawcze wśród hierarchii nie dopuściły do realizacji 
planów i spowodowały przerwanie prac tej instytucji).

Rozwiązanie sprawy soboru krajowego spowodowała już rewolucja: 
dinia 29.IV.1917 r. Orędzie Synodalne ogłosiło zwołanie Wszechrosyjskiego 
Soboru Prawosławnego, który ostatecznie zadecydował o przywróceniu 
patriarchatu. Wybory patriarchy nastąpiły dnia 18.XI.1917 r., jako jedena
stego „Patriarchę Moskiewskiego i całej Rusi” wybrano metropolitę Tichona 
(1917—1925). Reforma ustroju kanonicznego Kościoła Rosyjskiego zbiegła 
się z Wielką Rewolucją Październikową, która zmieniła całkowicie sto
sunki społeczne i ustrój państwowy oraz prawny tego wielkiego kraju. 
Kościół, który dotychczas zajmował specjalną pozycję w Państwie, zmu
szony został do (przebudowy nie tylko swojego ustroju, lecz do przystosowa
nia się do nowych warunków, będących następstwem rozdziału Kościoła 
od Państwa i szkoły od Kościoła, do znalezienia modus vivendi w tych 
warunkach. Proces pobudowania nowego życia kościelnego był bardzo 
długi i niełatwy, tym bardziej że w środowisku kleru i hierarchii nie

3) Kartaszew, op. cit. t. TI, s. '311 n«
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było jedności w poglądach na sposób przeprowadzania reform kościelnych 
oraz na nowy model Kościoła, na konieczność unikania konfliktów z nową 
władzą państwową, która wymagała od Kościoła przestrzegania przepisów 
państwowych i lojalności. W ciągu pierwszych 10 lat istnienia Kościoła w no
wych warunkach — sytuacja kierownictwa 'kościelnego skomplikowana była 
różnymi rzekomo postępowymi ruchami wśród kleru i nielicznych wy
znawców, które otwarcie wystąpiły w 1922 r. tworząc tzw. „Żywy Kościół”, 
„Związek Kościołów Staroapostolskidh”, „Kościół Odradzenia”, „Kościół 
Odnowienia”. Również utrudniała sytuację Kościoła ■ reakcyjna postawa 
szeregu hierarchów i negatywny jej stosunek wobec władzy radzieckiej. 
Jednakże z biegiem czasu rozsądek i dążenia do uporządkowania sytuacji 
Kościoła zwyciężył: zarówmo patriarcha Tichon jak i jego następca metro
polita Sergiusz zadeklarowali zgodnie z zasadą ewangeliczną swoją lojal
ność wobec władz, co przyczyniło się do normalizacji życia kościelnego. 
Stosunkowo szybko nastąpił zanik działalności wyżej wymienionych nowo
tworów kościelnych, które nie znalazły poparcia w masach wierzących. 
Życie w następnych latach, a szczególnie w latach 11-ej wojny światowej, 
udowodniło, że lojalność hierarchii, kleru i wierzących wobec władzy 
i ojczyzny nie 'była tylko czczym słowem, że Kościół nie opuścił swojej 
ojczyzny w godzinie ciężkiej próby, lecz wziął udział w jej obronie4).

Następcami patriarchy Tichona byli: Długoletni ,/strażnik tronu” metro
polita Sergiusz (1943-1944), patriarcha Aleksy (1945-1970). Obecnie rzą
dzący patriarcha Piman został wybrany przez Sobór Krajowy dnia 2.VI. 
1971 r.

Rosyjski Kościół Prawosławny działa w oparciu o statut wewnętrzny, 
uchwalony przez Sobór Krajowy (Lokalny) dnia 31.1.1945 r. i znowelizowany 
na Soborze Krajowym w 1971 roku5).

Zgodnie ze wspomnianym statutem, władzę najwyższą w Rosyjskim 
Kościele Prawosławnym-—w zakresie nauki wiary, administracji kościelnej 
i sądownictwa sprawuje Sobór Krajowy, okresowo zwoływany w składzie 
biskupów, duchowieństwa i  wiernych. Na czele Kościoła stoi Partiarcha 
Moskiewski i Całej Rusi, który rządzi Kościołem łącznie z Synodem. Synod 
składa się z patriarchy, jako przewodniczącego i 8 członków: 5 metro
politów — Leningradzkiego, Kijowskiego, Krutickiego, Tallińskiego i Tul
skiego, jako stałych członków Synodu, oraz 3 hierarchów, a r c y b i s k u p ó w  
lub biskupów, powoływanych periodycznie na sesje z terenu, według okreś
lonego klucza.

‘) 'P atriarcha S e r g iu sz  i jeg o  sp a d ek  d u ch o w y , M osk w a 1947, s. 43; (Prawda
o  re lig ii w  B o sji, M osk w a 1942, s. 54, 83 n . 

s) P o ło że n i]e  'Ob u p ra w len ii R u ssk oj P r a w o sła w n o j C e rk w i, M oskowsŁ aija iPa- 
tr tarch ia , 1945.
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Zgodnie ze statutem i kanonami, Kościół Rosyjski jest podzielony na 
okręgi kościelne — zwane eparchiami, na których czele stoją biskupi
— ordynariusze, noszący tytuł według nazwy swego miasta katedralnego. 
Granice diecezji pokrywają się z granicami administracyjnymi państwa 
(obwodów, krajów i republik). Biskupa diecezjalnego (ordynariusza) mianu
je patriarcha. Niektóre diecezje posiadają również biskupów sufraganów. 
Przy biskupie diecezjalnym działa Rada Diecezjalna, mająca charakter 
organu doradczego i pomocniczego biskupa, oraz kancelaria diecezjalna. 
Rada Diecezjalna jeżeli jest powołana w diecezji, składa się z 3—5 kapła
nów. Zadaniem Rady jest przygotowywanie spraw kierowanych przez 
biskupa celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Diecezja podzielona jest na dekanaty. Zadaniem dziekanów jest nadzór 
nad działalnością i zachowaniem się duchowieństwa dekanatu oraz gos
podarką parafii. Co pół roku dziekani składają biskupowi sprawozdania 
za stanu dekanatu.

Znajdujące się na terenie diecezji klasztory działają w oparciu o za
twierdzoną przez patriarchę regułę zakonną1. Parafie, czyli -taw. 'gminy 
parafialne, organizowane są w wyniku dobrowolnej zgody wiernych po 
odpowiednim ich zarejestrowaniu przez władze państwowe na podstawie 
złożonej deklaracji. Gmina parafialna reprezentowana przez grupę wie
rzących (nie mniej niż 20 osób) — po zarejestrowaniu — otrzymuje, na 
podstawie specjalnej, umowy od władz państwowych w bezpłatne użytko
wanie świątynie z utensyliami kościelnymi. Opiekę nad świątynią i uten
syliami parafia powierza wybranemu przez siebie organowi wykonawczemu 
w składzie: proboszcz i 3 wiernych, którzy odpowiedają za przekazane 
mienie przed władzami państwowymi.

Proboszcz jest członkiem gminy parafialnej z urzędu oraz przewodni
czącym organu wykonawczego (Rady Kościelnej), jak wyżej wspomniano, 
składającego się z czterech osób (poza proboszczem w skład Rady wchodzą: 
starosta kościelny, jego zastępca i skarbnik). Wybory dokonywane są na 
zebraniu parafilnym. Zadaniem Rady jest prowadzenie gospodarki parafial
nej i troska o utrzymanie proboszcza i świątyni. Zebranie parafialne 
wybiera również komisję rewizyjną w składzie 3 osób, której zadaniem 
jest kontrola gospodarki parafialnej (kwartalny przegląd i badanie doku
mentacji Rady).

Aczkolwiek doktryna, kanony i ustrój kościelny na nich oparty we 
wszystkich prawosławnych kościołach autokefalicznych są wspólne, pewne 
różnice zarówno w formach zewnętrznych życia liturgicznego i administra- 
cyjno-kościelnego daje się jednak zauważyć w praktyce kościelnej Pa
triarchatu Moskiewskiego i Całej Rusi. Widać to np. w ubiorze duchownych: 
noszą oni tzw. „kamiławki” (ubiory głowy o kształcie cylindrycznym), 
nie posiadające daszku, jak w greckich i bułgarskich ubiorach głowy, su
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tanny mają również inny krój, podobny 'do ubrań cywilnych, używanych 
w średniowieczu $>rzez społeczeństwo rosyjskie. Ubiory zakonne archiman- 
drytów różnią się od ubiorów księży diecezjalnych (świeckich) tym, że 
„kamiławka” jest pokryta specjalnego kroju welonem koloru czarnego. 
Specyfiką Kościoła Rosyjskiego są białe welony, używane przez patriarchą 
i metropolitów. Należy dodać, że patriarcha nosi kapicą białą w formie 
okrągłej z krzyżykiem na jej górnej części. Podobną kapicą, lecz tylko 
czarnego koloru, nosi jedynie patriarcha — katolikos Gruzji. Są również 
pewne drobne różnice w praktykach liturgicznych.

Inaczej, niż u Greków, używany jest tytuł metropolity: posiadają go 
jako najwyższe odznaczenie ordynariusze większych historycznych diecezji 
(np. metropolita Kruticki i Kołomieński, zarządzający diecezją Moskiewską 
w zastępstwie patriarchy, metropolita Leningradzki i Nowgorodzki, Kijowski 
i Halicki itp.). Obecnie tytułami metropolitów obdarzani są ordynariusze 
diecezji, osobiście zasłużeni, (np. Mikołaj, Metropolita Lwowski, Juwena- 
liusz, Metropolita Tulski i Bielewsfei, Aleksy, Metropolita Talliński i Estoński 
oraz szereg innych).

Zasługuje na uwagę tytuł każdego ordynariusza: składa się on' z dwóch 
nazw, z których pierwsza jest zwykle nazwą miasta katedralnego, druga
— nazwą okręgu administracyjnego, w którym znajduje się diecezja, np. 
Metropolita Talliński i Estoński, arcybiskup Ryski i Łotewski, lub nazwą 
drugiego większego miasta na terenie diecezji, niekiedy dawniej historycz
nego i diecezjalnego, jak Metropolita Leningradzki i Nowgorodzki i in.

Obecnie Patriarchat Moskiewski i Całej Rusi obejmuje większość re
publik radzieckich z wyjątkiem Republiki Gruzińskiej, która należy kano
nicznie do jurysdykcji patriarchy — katolikosa gruzińskiego, głowy Gru
zińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Ponadto do jurysdyk
cji patriarchy moskiewskiego należą egzarchaty zagraniczne i autonomiczny 
Kościół Prawosławny w Japonii z diecezjami Tokijską i Synajską.

Oto wykaz biskupich jednostek administracyjno-kościelnych Patriarcha
tu w granicach republik ZSRR według porządku alfabetycznego:

Lp. N azw a  jed n o stk i d iec ez ja ln e j — ep a rcliii K atedra  b isk u p ia

1.
R .S .F .S .R .

A rch a n g ie lsk o -C h o łm o g o rsk a A r d ia n g ie ls k
2. A stra c h a ń sk o -J en o ta jo w sk a A strach ań
3. C zeb ok sarsk o-C zu w ask a Cz&bo-ksary
4. G o rk ow sk o-A rza in ask a G orkij
5. irkueko^ C izytyńska Irk uck
6. I-w an ow sk o-K in cszcm sk a Iw a n o w o
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Lp. Nazwa jednostki diecezjalnej — eparchii Katedra biskupia

7. J a ro sla w sk o -R o sto w sk a Jarosław
8. K a lin in sk o -K a szy ń sk a K a lin in
9. K ału sk o  -B o ro w sk a K ału ga

20. Ka za ńsJco-tM aryjska K azań
11. KiiTO\vsko-<siol>odzka K irów
12. K ostrom sk o-G alick a K ostrom a
13. KrasnodarskOnKtibańiska K rasn od ar
14. K u jb yszow sk o-iS yzrań sk a K u jb y szo w
15. K u rsko-B ielgorodzika K ursk
26. L en in g ra d zk o -N o w g o ro d zk a L en in g ra d
17. M osk iew sk a  (K m tick o -K o lo m ień sk a ) M osk w a
18. N o w o sy b irsk o -B a r n a u lsk a N o w o sy b irsk
19. Om isko-iTium eńska O m sk
20. O renbursko-(B uzulucka O renburg
21. O rło w sk o -B ria ń sk a Orioł
22. P leńzieńSko-Saratow iSka P ien za
23. Ptierm sko-SoH kam ska P ier m
24. Pskowi9ko-iPorchorwska P sk ów
25. Riazaósko-nKasLmow ska R iazań
26. R o sto w sk o -N o w o czerk a sk a R o stó w  n /D on em
27. S a ra tow sk o-W olgograd zk a Saratów
28. S m o leń sk o -W ią z i em ska S m o leń sk
29. S taw rop o łsk on B ak iń sk a S ta w ro p o l
30. Ś w ierd low sk o-iK u rgań sk a S w ierd lo w sk
31. Tam bow.sk o-M iczu ryń sk a T ajnbow
32. rcrlskO nBielew ska Tuła
33. U fim skO nSterlitam ack a U fa
34. W lodzLm iersko-Suizdalska W łod zim ierz
35. W otogod zk o-W ielk ou stiu źsk a W ołogda
36. W oronesko-L ifp iecka W oroneż

U K R A IŃ S K A  SO C JA L ISTY C Z N A  R E P U B L IK A  RAD

37. C harkow skoH B ogoduchow ska C harków
38. C zern iih ow sk o-N ieżyń sk a Czernił h o w
39. Czerń iow iok o-B u ik ow lń sk a C zern iow ce
40. iw  a n o fra n k o w sk  o -K o ło m y j sika IwanofrcUttkowsk
41. K ij ow isko-H alicka K ijó w
42, K irow ogradzko^N ik olajeiw sk a K irow ograd
43. L w o w sk o -T a rn o p o lsk a L w ów
44. N u k a c zew sk o -U źh o  rodzka M u k aczew
45. O d essk o-C h ersoń sk a O dessa
46. PoŁ taw sk o-K rem eń czu ck a P o łta w a
47. R ow ieńsk ow W olyńska R ów ne
48. S y  m ie r  op ol sk o -K r ymsik a S y m fero p o l
49. W in n ick o -B ra sla w sk a W inn ica
50. Z y to m ie r sk o -O w m c k a Ż y to m ierz

46



W pozostałych republikach radzieckich znajdują się następujące diecezje:

Lp. N a zw a  ep arch ii N a zw a  rep u b lik i K ated ra  b isk u p ia

51. M iń sk o-E i a l or u sJt a B ia ło ru sk a  SRR M ińsk
52. T a lliń sk o -E sto ń sk a E stoń sk a  SRR T allin
53. A Łm aatyńsk o -K azach sk a K azach sk a  SR R A łm a-A ta
54. W ileń sk o -L itew sk a L ite w sk a  SR R W ilno
55. R ysk o  -Ł otew sk a Ł o te w sk a  SR R R yga
56. T a szk ien sk o -Ś r o d k o w o a z ja ty ck a M ołd aw sk a  SRR K iszy n iew
57. K iszyn iew sik o -M ołd aw sk a U zb eck a  SR R T a szk ie n t

Ponadto istnieją sufraganie lub tzw. tytularne wikariaty biskupie: Dmi- 
trowski, Korsuń&ki, Ładoski, Możajski, Perejasławisko-chmielnicki, Tich- 
wiński, Umański, Wołokołamski i Zarajski, których biskupi pełnią funkcję 
sufraganów przy centralnych urzędach patriarchatu lub prowadzą działal
ność dydaktyczną i administracyjną w  szkołach teologicznych (akademiach 
i seminariach), względnie działają na stanowiskach kościelnych za granicą.

Do zagranicznych jednostek kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego 
należą:
— Brukselsko-Belgijska,
— Diisseldorfska,
~  Badeńsko-Bawarska,
— Hasko-Holenderska,
— Egzarchat Środkowoeuropejski, a w tym:
— Berlińska i Środkowoeuropejska,
— Wiedeńsko-Austriacka,
— Zurychska.

Poza Europą jurysdykcji kanonicznej Patriarchatu Moskiewskiego podle
gają: Egzarchat Ameryki Centralnej i Południowej z eparchią Argentyńsko- 
-Południowoamerykańską, część parafii prawosławnych Kanady i tymcza
sowo w USA.

Autonomiczny Kościół Prawosławny w Japonii, kanonicznie podlegający 
również Patriarchatowi Moskiewskiemu, posiada (jak wyżej wspomniano) 
dwie diecezje: eparchię Tokijską oraz eparchię Sandajską.6).

Patriarchat posiada dwie akademie teologiczine w Zagorsku koło Moskwy 
i w  Leningradzie oraz seminaria duchowne w Zagorsku, Leningradzie 
i Odessie, prowadzone przez doświadczone kadry profesorskie. Przy zakła-

!) P r a w o sła w n y  K alen d arz  K o śc ie ln y  M osk w a  1973, W yd. 'P atriarchatu  M o sk iew 
sk ieg o .
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dach naukowych znajdują się biblioteki oraz zbiory muzealne sztuki ko
ścielnej (szczególnie wartościowe jest muzeum w Zagorsku). Patriarchat 
wydaje miesięczniki teologiczne i kościelne: „Żumał Moskowskoj Patriar- 
chi-i” i „Prawosławnyj Wisnyk” (miesięcznik egzarchatu Ukrainy w języku 
ukraińskim) oraz rocznik teologiczny pt. „Prace Teologiczne” (dotąd ukazało 
się 6 tcmów). Ponadto Patriarchat prowadzi działalność gospodarczo-prze- 
mysłową, produkując we własnych zakładach m. in. świece kościelne 
oraz wykonując szaty liturgiczne i inine utensylia kościelne. Życie mona
styczne rozwija się w słynnych historycznych klasztorach, zwanych „ławra
mi” — w Zagorsku koło Moskwy, w Leningradzie i w Poczajowie na Wo
łyniu. Istnieją również klasztory mniejsze: męskie i żeńskie.

Patriarchat Moskiewski posiada ekspozytury kościelne poza granicami 
ZSRR, a mianowicie ma swych przedstawicieli w Jerozolimie, Damaszku, 
Belgradzie, Sofii, Genewie, Pradze i Aleksandrii. Po II wojnie światowej 
Patriarchat, posiadający w swej centrali specjalny departament stosunków 
międzynarodowych, rozwija ożywioną działalność ekumeniczną i pokojową. 
Przedstawiciele Patriarchatu uczestniczą i czynnie współpracują w naj
wyższych organach Światowej Rady Ekumenicznej, Chrześcijańskiej Kon- 
feren-ii Pokojowej, Konferencji Kościołów Europejskich. W ramach dzia
łalności ekumenicznej odbywają się regularne spotkania teologów prawo
sławnych z teologami rzymsko-katolickimi, protestanckimi i starokatolickimi, 
zmierzające do wzajemnego poznania i zbliżenia. Poza patriarchą Pimenem 
uczestniczą w ruchu ekumenicznym i pokojowym oraz w spotkaniach mię
dzynarodowych metropolici: Nikodem, Leningradzki i  Nowgorodzki, Fil a ret, 
Kijowski i Halicki, Aleksy, Talliiński i Estoński,. Juwenaliusz, Tulski i Bie- 
lewski, biskup Wołokołamski Pitiriun, Protopreabiter Witaliusz Borowoj 
i wielu innych teologów i działaczy kościelnych.
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Ks. J. B. Niemczyk

„Posłannictwo” 
nr 1/1974 r.

Kajfasz czy Piłat?

Kto skazał Jezusa na śmierć: Kajfasz, czy Piłat? Na pierwszy rzut oka 
sprawa wydaje się już od • dziewiętnastu stuleci rozstrzygnięta dzięki po
siadanym przez Kościół Chrześcijański dokumentom takim jak pisma No
wego Testamentu oraz najstarsze wyznanie wiary „Apostolicum”. Ale dwoi
stość tych źródeł komplikuje sprawę, bo właśnie oba te źródła nasuwają 
szereg wątpliwości.

Na wstępie pragnę w kilku słowach wyjaśnić genezę omawianego tematu. 
Wychodzące w Hamburgu od 12 lat „Luterskie Zeszyty Miesięczne” (Lu- 
therische Monatshefte) w kilku ostatnich numerach zamieściły szereg arty
kułów dotyczących zagadnienia stosunków między chrześcijanami a Żydami 
i vice versa, w przeszłości i teraźniejszości, zarówno z punktu widzenia 
teologicznego, ekumenicznego jak i religijne. Artykuły te wyszły spod 
pióra rzeczników, różnych w tej sprawie stanowisk pewnych instytucji 
czy zrzeszeń. Wymienię kilku najważniejszych: — Członek Sądu Najwyż
szego w państwie Izrael HAIM COHN, dr DAWID FLUSSER — profesor 
religionistyki na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, Christoph von 
IMHOFF — publicysta i działacz kościelny z NRF, holenderski teolog 
JOHAN M. SNOEK — sekretarz Wydziału: „Kriche und Jiidisches Volk” 
w Światowej Radzie Kościołów, oraz PINCHAS E. LAPIDE — zastępca 
kierownika Urzędu Prasowego w państwie Izrael.

Artykuł w październikowym numerze Zwiastuna pt. „Z pola ekumenii”, 
podaje wiadomość za Lutherische Monatshefte (z. 6 z 1973 r.) o „Niezwykłym 
ataku skierowanym przeciwko Światowej Radzie Kościołów skierowanym 
przez Bpa Antoniusza, kierownika Wydziału Spraw Zagranicznych Rumuń
skiego Kościoła Prawosławnego. Jest On członkiem tzw. Komisji Pięciu, 
która z upoważnienia S.R.K. bada pracę Instytutu Ekumenicznego w Bos- 
sey, znanego jako jedyny centralny ekumeniczny instytut naukowy (istnieje 
on od 25 lat). W swoim wystąpieniu Biskup Antoniusz nazwał Instytut 
w Bossey „laboratorium ekumenicznym”. Oświadczył, że w ostatnich latach 
Instytut w swym eksperymentowaniu posunął się za daleko, i uzasadnił
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swoje stanowisko faktem, że był świadkiem celebrowanej przez (rzym.) 
katolickiego kapłana KOMUNII ŚW., do której przystąpili prawie wszyscy 
adepci Wyższej Szkoły Ekumenicznej. Oświadczył też, że eksperymentowanie
i pozostawianie wolnej inicjatywy jest dziś modne, nie można jednak za
pominać, że szkoła tylko wtedy zasługuje na swą nazwę, gdy się w niej 
naucza tzn. gdy ma ona swoją określoną koncepcję i sprecyzowany kierunek. 
W przeciwnym wypadku jest stacją doświadczalną, a tego nie można 
akceptować na polu ekumenii... Krytyka Bpa Antoniusza dotyczyła rów
nież tematu wykładów w semestrze zimowym w Bossey, który brzmiał: 
„DIALOG O ZBAWIENIU”. W dialogu wzięli udział przedstawiciele islamu, 
hinduizmu, mozaizmu (czyli rei. Mojżeszowej) reprezentanci różnych kie
runków światopoglądowych: fideiści i marksiści. Wykładowczynią była 
hinduska, filozof z Benares. Biskup Antoniusz jest zdania, że Instytut 
w Bossey powinien ograniczyć się do kontaktów międzykonfesyjmych, opar
tych na studium biblijnym, tzn. wrócić do swej pierwotnej formy”.

Inna wiadomość („Zycie Warszawy” z dnia 1 października 1973 r.) 
w artykule pt. „Zwierzchnik Tybetańskiego Kościoła Buddyjskiego przybył 
do Watykanu” Zdzisław Morawski pisze: Watykan podejmuje oficjalnie 
niezwykle egzotycznego gościa. Jest nim DALAJ LAMA, czyli szef religijny 
poważnego odłamu religii buddyjskiej, wywodzącego się z Tybetu. Dalaj 
La-ma uważany jest przez swoich wyznawców za wcielenie Buddy. Mieszka 
od kilkunastu lat w Indiach. W Watykanie jest on gościem sekretariatu 
papieskiego do spraw religii niechrześcijańskich. W niedzielę odbyło się 
spotkanie Pawła VI z egzotycznym przybyszem, który tytułowany jest 
oficjalnie za Spiżową Bramą — Jego Świątobliwością, a więc traktowany 
jest jako głowa Kościoła, podobnie jak Papież. Spotkanie to — pisze Z. Mo
rawski — jest pierwszym w czternastowiecznej historii Tybetańskiego Ko
ścioła Buddyjskiego. W czasie wygłoszonych przemówień, zarówno Dalaj 
Lama jak i Papież, podkreślili konieczność współpracy wszystkich religii
i wiernych dla dobra ludzkości i pokoju oraz lepszego zrozumienia międ::y 
ludźmi. Wizyta Dalaj Lamy, o którą Watykan zabiegał od dawna (przyp. 
autor) stanowi nowy dowód starań Kościoła Katolickiego o nawiązanie 
ścisłej współpracy z przedstawicielami wszystkich religii zarówno chrze
ścijańskich, jak i innych. Mówi się coraz głośniej za Spiżową Bramą — 
pisze dalej Morawski — o możliwości stworzenia w niedalekiej przyszłości 
Światowej Rady Kościołów, która objęłaby nie tylko Kościoły protestanckie
i inne reformowane (tu p. Z.M. wykazał niejaką ignorancję w dziedzinie 
nazewnictwa), ale również muzułmańskie, buddyjskie oraz niektóre inne 
mniejsze religie Azji. Tendencje zmierzające w  takim kierunku... wskazują 
na szybko zmieniające się nastawienie Kościoła Katolickiego w stosunku 
do innych religii i filozofii, niezgodnych lub nawet sprzecznych z katolicy
zmem. Przed ostatnim soborem Watykan stał na stanowisku, że chodzi
o odszczepieńców lub pogan, których trzeba nawracać nie zaś współpraco
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wać z nimi. Obecnie, wraz z postępami procesu całkowitego rozdziału Ko
ścioła od Państwa w świecie, spory które niegdyś wydawały się nie do 
przezwyciężenia schodzą na drugi plan” (koniec cytatu).

Lutherische Monatshefte 1973 z 3 s. 109 podaje, że w styczniu br. miały 
miejsce dwa niezwykłe spotkania: 15.1.73 premier państwa Izrael p. Golda 
MEIR złożyła wizytę papieżowi Pawłowi VI w Watykanie (było to w ciągu 
XX wieku siódme spotkanie przedstawicieli Syjonizmu z papieżem), a w dwa 
tygodnie później (29.1) minister spraw zagranicznych państwa Izrael ABBA 
EEAN złożył wizytę drowi Filipowi Potterowi — generalnemu sekretarzowi 
S.R.K. w Genewie. A więc dwie wizyty czołowych przedstawicieli — już 
nie tylko Syjonizmu jako ruchu ideologicznego — ale tworu politycznego 
(który z tego ruchu ideologicznego się wywodzi), mianowicie utworzonego 
w wyniku międzynarodowych postanowień Państwa Izrael — wizyty 
w dwóch europejskich centrach chrześcijaństwa: w Rzymie (siedzibie papie
ża) i w Genewie (siedzibie SRK).

I tu nasuwają się natychmiast reminiscencje faktów, które miały miejsce 
na przestrzeni ostatnich 70 lat:

Fakt 1. W roku 1904 dr Teodor Herzl, założyciel Syjonizmu, duchowy 
ojciec państwa Izrael, w czasie swej wizyty u Papieża Piusa X usłyszał 
od niego takie słowa: „Żydzi nie uznali i nie przyjęli naszego Mesjasza, 
dlatego my nie możemy uznać narodu żydowskiego. Jeżeli pójdziecie do 
Palestyny i osiedlicie tam swój naród, to my będziemy trzymali w pogo
towiu misjonarzy i poślemy ich tam, aby was nawracać na chrześcijaństwo”.

Fakt 2. Światowa Rada Kościołów powstała w cztery miesiące po pro
klamowaniu (14 maja 1948 r. państwa Izrael — na pierwszym generalnym 
zgromadzeniu w Amsterdamie, zorganizowanym pod hasłem: „Nieład ludzki 
a Boże postanowienie zbawienia”, przyjęła (23 sierpnia 1948 r.) deklarację 
w której czytamy: „Żaden naród na Bożym świecie nie ucierpiał od spo
wodowanego przez ludzi nieładu więcej aniżeli naród żydowski. Z Żydami 
związał nas Nasz Bóg szczególną formą solidarności. Oni i my jesteśmy w  Je
go zbawczym plaiiiie ze sobą powiązani”. (Uzupełnienie tej deklaracji nastąpi
ło w New Delhi w 1961 r.).

Oto kilka wątków i momentów, które prowadzą nas do sformułowania 
prostego wniosku: Wielu ludziom nie wystarcza dzisiaj utarta forma eku- 
menii jako ruchu zmierzającego do zespolenia — powiedzmy — tyltoo 
Kościołów Chrześcijańskich, ale zarysowuje się (być może) jakaś ekumenia 
uniwersalna. Trudno dzisiaj znaleźć właściwą dla niej nazwę — może na 
wzór „internacjonalizmu” odpowiadałaby nazwa „interreligionizmu”?

Pozostawmy na razie na uboczu ekumenię, którą anonsuje Zdzisław 
Morawski (inne wyż. wym. jej formy) a sięgnijmy do artykułów z kilku 
tegorocznych numerów Lutherische Monatsgefte. Chodzi tam bowiem o wy
raźną propozycję nie jedynie dialogu między wyznaniami chrześcijańskimi 
w ramach ekumenii, lecz raczej o propozycję trialogu między dwoma obo
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zami chrześcijaństwa a Żydami. U podstaw tego trialogu musi zostać po
stawione pytanie: Kto jest winien śmierci Jezusa z Nazaretu? Kto spowo
dował ukrzyżowanie?” (Wer loste die Kreuzigung aus H. Cohn. The Trial 
and death of Jesus). Najpierw podam główne myśli pracy Haima Cohna 
((członka Sąidu Najwyższego w państwie Izrael) pt. „The Trial and Death 
of Jesus”. Nawet tendencyjne relacje ewangeliczne o procesie Jezusa podają, 
że Jezus został skazany i ukrzyżowany przez rzymskiego namiestnika Piłata. 
To samo podaje rzymski historyk Tacyt. Również w chrześcijańskim Credo, 
które jest opracowaniem starochrześcijańskiego „Symbolum Apostolicum” 
wyznaje się tylko, że Jezus został umęczony ,iod Poncjuszem Piłatem. Żydzi 
jako współwinni — podkreśla Haim Cohn — nie są wymienieni. Często 
już zadawano pytanie, jakim sposobem Piłat —• człowiek uważany przez 
wielu chrześcijan za życzliwego — dostał się do tekstu chrześcijańskiego 
wyznania wiary. Jest to •— zdaniem Cohna — wzmianka chronologiczna, 
która w tej samej postaci pojawia się już u Ignacego z Antiochii (jednego 
z tzw. patres apostolici) zmarłego w r. 107. Nie jest jednak wykluczone, 
że wypowiedź, iż Jezus został umęczony i ukrzyżowany „pod Poncjuszem 
Piłatem” ma powiedzieć także coś o roli Rzymian przy śmierci Jezusa. 
Czy aby nie znaczy to, że Jezus cierpiał i zmarł „przez Poncjusza Piłata”. 
Tak właśnie jest to wyrażone w koptyjskim przekładzie pewnego dzieła 
starochrześcijańskiego z II wieku (dostępnego dziś w I tomie Nowotesta- 
mentowych apokryfów — wydanych przez Hennecke-Schmeemelcherna — 
str. 130).

Również w pewnym późniejszym starochrześcijańskim dziele „Constitu- 
tiones apostolorum” (księga VII rozdz. 23, w. 2) czytamy, że „Pan poniósł 
śmierć krzyżową przez Poncjusza Piłata." Może więc nie przypadkowo 
umieszczony jest w chrześcijańskim CREDO 4- Piłat jako sprawca krzyżowej 
śmierci Jezusa — a nie 2ydzi!

Również Józef Flawiusz wymieniał, w związku ze śmiercią Jezusa, nie 
Żydów lecz tylko Piłata. Nie wiedziano o tym zanim profesor Szlomo 
Pines nie odkrył i nie ogłosił pierwotniejszego (prawdopodobnie) tekstu 
tzw. Testimonium Flavianum — w przyczynku pt. „An Arabie Version 
of the Testimonium Flavianum” (Wydawnictwo Izraelskie Academy of Scien
ces and Humanities z r. 1971). Już dawno podejrzewano że tzw. „Testiomo- 
nium Flavianum” w tej postaci, w jakiej ją dziś znamy i posiadamy 
(w Antiąuitates Judaicae — księga 18 rozdz. III w. 3) pochodzi jako glossa 
z ręki chrześcijańskiej. Teraz zaś okazało się, że w arabskim tekście brak 
tego typowo chrześcijańskiego elementu. Dla naszych badań ważny jest 
następujący fakt (pisze Hain Cohn): W greckim tekście Antiąuitates Fla- 
wiusza czytamy, iż „wskutek doniesienia najznakomitszych naszych mężów, 
Piłat zasądził Go (tzn. Jezusa) na śmierć krzyżową”. Natomiast w tym 
starszym tekście arabskim podano tylko, że „Piłat skazał Go (Jezusa) na 
śmierć”. Widzimy więc brak wzmianki q udziale instancji żydowskich
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w skazaniu Jezusa. Teoretycznie nie ma podstaw do przypuszczeń, że 
gdyby Józef Flawiusz chciał mógłby instancji żydowskich nie wymieniać
— ponieważ w drugim jego dziele — Bellum Judaicum (księga VI w. 303) 
wyraźnie pisze, iż „naczelnicy Żydów wydali natchnionego przez Boga 
proroka nieszczęścia (Unheilsprophet) namiestnikowi kraju, którego Rzy
mianie wtedy ustanowili”. Brak wzmianki o skardze żydowskiej w arabskim 
tekście i u Tacyta — aczkolwiek b. znamienny, nie stanowi (zdaniem 
Cohna) absolutnego dowodu, że nie zostały one w ogóle sporządzone. 
W tym miejscu autor studium — Heim Cohn — czyni dygresją, aby prze
prowadzić pewną analogię na kanwie obrad II Soboru Watykańskiego 
dotyczących tzw. „schematu sprawy żydowskiej”: Otóż podobno w tekście 
pierwotnym schematu także nie zostały wymienione „instancje żydowskie” 
(„auctoritates Judeorum”) natomiast w ujęciu ostatecznym, w związku 
z wyraźnym brzmieniem relacji ewangelicznej o śmierci Jezusa, instancje 
te zostały wymienione — natomiast w CREDO wymieniony jest tylko 
Piłat.

Głównym wszaikże źródłem dotyczącym procesu Jezusa i jego śmierci 
są dla Haima Cohna 4 ewangelie kanoniczne. Dostrzega w nich wyraźnie 
tendencje odciążenia Rzymian i Piłata, a obciąża Żydów. Autor pozwala 
sobie tu na retrospektywną uwagę, że gdyby autorowie ewangelii przypusz
czali, jak straszne skutki będzie miała ich relacja, to na pewno ujęliby 
ją inaczej. Poza tym jest raczej rzeczą pewną, że proces Jezusa nie mógł 
mieć takiego przebiegu, jak to przedstawia Nowy Testament. Nie można 
zapominać, że wypowiada się tu wybitny jurysta żydowski. Podkreśla on, 
że każdy, kto pisze na temat „ostatnich dni Jezusa” musi podane w N.T. 
fakty przebadać krytycznie. Niejedno trzeba tu odrzucić, niejedno inaczej 
naświetlić, wreszcie niejedno dodać. Rodzaj materiału sprawozdawczego 
podanego przez Ewangelie sprawia, że każda rekonstrukcja procesu Jezusa 
będzie i tak hipoteczna.

Prof. Dawid Flausser, referujący wywody .Haima Cohna na łamach 
Lutherische Monatshefte, w artykule pt. „Kto spowodował ukrzyżowanie?” 
pisze, że nie chce krytykować jego metody, zaznacza tylko, że gruntowna 
literacka i filologiczna analiza sprawozdań ewangelicznych może dopro
wadzić do ich modyfikacji. W cytowanym artykule Flausser ogranicza się 
do relacji: jak Haim Cohn rozpatruje podane przez ewangelie materiały. 
Otóż: Ewangelie opowiadają, że Jezus został w nocy pochwycony przez 
straż świątynną. Według Jana, był przy tym obecny także oddział wojska 
rzymskiego (gr. „speira”, łać. „cohors” lub „manipulus” tj. 1/10 legionu, 
czyfli około 600 żołnierzy,, pod dowództwem „chiliarchosa”). Pod taką eskortą 
Jezus został zaproszony do domu arcykapłana. Wcześnie rano następnego 
dnia oczekiwał go już Piłat. Według Łukasza, Jezus spędził noc w domu 
arcykapłana i dopiero „gdy nadszedł dzień” arcykapłani i zakonoznawcy 
pytali go: Jeśli jesteś Chrystusem, powiedz nam” na co Jezus odpowiedział:
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„Choćbym wam powiedział — nie uwierzycie, a choćbym pytał nie odpo* 
wiecie” (po czym następuje zapowiedź wywyższenia Syna Człowieczego 
na prawicę mocy Bożej). Członkowie Sanhedrynu jeszcze raz zadają to 
decydujące pytanie: „:sy un ei ho hyios tu theu”? W odpowiedzi padają 
(nieco dwuznaczne) słowa Jezusa: „hymeis legete hoti egóeimi”. Wtedy 
dopiero całe zgromadzenie (uważając te słowa Jezusa za wystarczający 
dowód obciążający) powstało i zaprowadziło go do Piłata.

Ewangelia Jana nie wspomina <o posiedzeniu Sanhedrynu, dlatego niektó
rzy badacze wątpią czy ono rzeczywiście miało miejsce. Według Marka d Ma
teusza, przesłuchanie odbyło się w nocy a rano Rada zebrała się ponownie
i wtedy dopiero zapadła decyzja wydania Jezusa Piłatowi. Haim Cohn opo
wiada się za tezą o dwukrotnym posiedzeniu Sanhedrynu i słusznie stwier
dza, że tym samym osłabia swoje stanowisko i utrudnia swe zadanie. Jeśli 
bowiem uznałby posiedzenie Rady za niehistoryczne łatwiej mógłby oczy
ścić Żydów z winy. Cohn podkreśla jednak, że w Radzie zasiadali nie tylko 
członkowie partii Saduceuszy, lecz także Faryzeusze, którzy — zaznacza 
Cohn -— z pewnością nie byli wrogo nastawieni do Jezusa co. no tylu 
ostrych słowach Jezusa do nich skierowanych, jest bardzo mało prawdopo- 
dotme. Nasuwa się pytanie: co w takim razie dostojni reprezentanci 2y- 
dostwa chcieli przedsięwziąć w pałacu arcykapłana owej nocy? Według 
ewangelii szukali „fałszywych świadków” przeciw Jezusowi aby móc go 
wydać Piłatowi z wyraźnym uzasadnieniem "winy. Według Cohna, Sanhe
dryn ściągnął świadków — starając się doszukać w ich Wypowiedziach 
sprzeczności, gdyż według „halaky” sprzeczności w wypowiedziach świad
ków podważają ich wiarygodność (według Marka 14, 57) rzeczywiście 
świadectwa nie były z sobą zgodne.

Cohn zastanawia się: Dlaczego Sanhedrynowi tak bardzo zależało na 
pośpiechu, że posiedzenie członków zwołano już w nocy? Czy po to, by 
rozpatrzyć dowody, wystarczające aby wydać żydowskiego więźnia w ręce 
Rzymian? — jak podają ewangelie. Tu Cohn przedstawia sytuację, odwrotnie 
stawiając tezę, że arcykapłan po to uprosił Rzymian o przetrzymanie więźnia 
przez noc w pałacu arcykapłańskim, aby próbować jeszcze walczyć z sa
mym Jezusem o Jego życie. Gdyż — jak pisze — nie było wtedy takich 
Żydów, którzy tak dalece zapomnieliby o Bogu by nie chcieć przeszkodzić 
temu, aby Zyd został stracony przez znienawidzonych Rzymian. Nawet 
ci, którzy Jezusa nie poważali czy nie lubili, byli zainteresowani w tym, 
by Go uratować. Zależało im bowiem choćby na opinii ludu, na której 
by zyskali, gdyby udało im się wyratować Jezusa z rąk Rzymian. Niebez
pieczeństwo było więc znaczne i pośpiech wskazany. Jeżeli Jezus, wczesnym 
rankiem, przyzna się przed Piłatem, że jest królem żydowskim nieodwołalnie 
ściągnie na siebie winę za „crimen laesae maiestatis” i będzie musiał 
zginąć na krzyżu. Należało więc przekonać Jezusa, by wyparł się swych 
mesjańskich roszczeń — lub przynajmniej, by na ten temat milczał, w prze
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ciwnym razie jest zgubiony. Członkowie Rady zapytywali Jezusa, czy jest 
Mesjaszem w nadziei, że On zrozumie powagą sytuacji i odtąd będzie 
działał w kierunku swego ocalenia. Lecz — według Cohna — nie udało się 
to, gdyż „Galilejczyk nie nabrał rozumu i w dalszym ciągu podawał się 
za Mesjasza. Nie trzeba było być prorokiem, by przewidzieć — pisze Cohn
— iż następnego ranka Jezus na pytanie Piłata: „Sy ei ho basileus ton 
Iudaion” odpowie: „Sy legeis”.

Podobna w treści, choć różnie przez synoptyków przekazana odpowiedź 
Jezusa dana arcykapłanowi (Mt. „Sy eipas”, Mk: „egó eimi”, Łuk. „Hymeis 
legete hcrti egó eimi”) — odpowiedź ta przyjęta została przez członków 
Sanhedrynu jako bluźnierstwo (he blasfemia) w obliczu którego „rozdzierali 
szaty i lżyli go”. I oto Haim Cohn wyjaśnia, że radcy rozdzierali szaty 
z wielkiego żalu i rozgoryczenia z powodu uporu Jezusa i Jego niewdzięcz
ności. Wielkie napięcie, nieprzespana noc w trosce o Jego życie spowodo
wały, że radcy Sanhedrynu stracili panowanie nad nerwami i dlatego 
zaczęli Jezusa bić i policzkować. Los jaki zawisł nad Jezusem był jego 
zdaniem ściśle spleciony z ich własną porażką. Wczesnym rankiem Sanhe
drynowi nie pozostało nic innego do zrobienia, jak tylko oddać (zwrócić) 
Jezusa Rzymianom. Haim Cohn, analizując przebieg procesu Jezusa — 
niektóre fakty podane w ewangeliach pomija milczeniem, chociaż „gros” 
tego, co Nowy Testament mówi o procesie uznaje za dane historyczne. 
Danym tym nadaje jednak swoistą, zupełnie odmienną od dotychczas przy
jętej interpretację. Dr Flausser snuje na ten temat taką refleksję: Nawet 
gdyby członkowie Sanhedrynu (ich postępowanie i reakcja) opisani byli 
w ewangeliach tak jak to’ przedstawia Haim Cohn, to i tak nie zyskaliby 
sobie sympatii czytelników (nie wydaliby się sympatyczni). Tak, czy inaczej
— niezależnie od rodzaju interpretacji — fakt pozostanie faktem, że arcy
kapłan i jego otoczenie są i pozostaną głównymi bohaterami dramatu 
wielkopiątkowego.

O wiele ostrzej (czasem nawet zjadliwie) wypowiada się w obronie 
niewinności Żydów jako całego ludu kwestii spowodowania ukrzyżowania 
Jezusa. Pinchas Lapide — zastępca Kierownika Urzędu Prasowego państwa 
Izrael w artykule pt. Oryginalność zwiastowania (z podtytułem: „Teologia 
bez kozłów ofiarnych) Artykuł Pinchhasa Lapide chciałbym teraz zrefero
wać w kilku charakterystycznych momentach, z -góry przepraszając za
o,stre .miejscami sformułowania autora.

Wbrew wszystkim soborom kościelnym i konferencjom biskupim, ciągle 
jeszcze pokutuje i straszy jak upiór legenda , o Bogobójstwie (zabiciu Syna 
Boga). Wyraża to między innymi orędzie Światowego Kongresu Żydów 
z r. 1963 gdzie powiedziano: „To straszne oskarżenie jest najpotężniejszym 
czynnikiem genezy i rozwoju antysemityzmu. Stwierdzenie to skomentował 
Jules Isaac w dziele pt. „Geneza antysemityzmu” (wyd. w Paryżu w r. 1956) 
słowami: „Nie ma chyba oskarżenia, które byłoby bardziej mordercze i w wy

55



niku  którego przelano by więcej niew innej k rw i jak  w łaśnie to. Legenda
0 „Bogobójstwie” żyje dalej aż do dnia dzisiejszego — ćwierć w ieku po 
masowej zbrodni, k tórej dopuścili się nom inalni chrześcijanie na braciach 
(czy ziomkach) swojego Zbawiciela. Papież w  kazaniu w ielkanocnym  
w  r. 1965 mówił o Konflikcie m iędzy Jezusem  a ludem  Żydowskim — ludem  
przeznaczonym  do tego, by oczekiwać M esjasza, ludem, k tóry  we właściwym 
czasie nie tylko Go nie poznał i nie uznał, lecz przeciw  niem u walczył, 
pogardził N im i wreszcie Go zabił. „Podobnie przedstaw ia to Ew angelia 
Ja n a  r. 18, 29—38, a Apostoł Paw eł potw ierdził to oskarżenie w  I liście 
do Tesal. 2,15. w słowach „...(Żydzi), którzy i P ana Jezusa zabili i proroków...
1 nas prześladowali... i Bogu się  nie podobają... i wszystkim  ludziom są 
przeciw ni”. Co się tyczy tej kwestii — pisze Lapide — to P a w d  i ew an
gelie nie tylko są  często z sobą sprzeczne, lecz także często same siebie 
korygują. Późniejsze wywody Paw ła w  liście do Rzym ian rr. 9—11 stanow ią 
w prost antytezę do jego wyraźnego an tyjudaizm u z jego najstarszego listu. 
Ew angelista Ja n  przekazuje nam  w praw dzie w  r. 8 , w. 44 słowo Jezusa 
skierow ane do Żydów: „Ojcem waszym  je s t d iabeł” natom iast — (r. 4:22) 
do Sam ary tanki powiedział, że „zbawienie pochodzi od Żydów”. Ew angelista 
M ateusz — określony przez P. Lapide’go na podst. r. 27,25 — jako  kazał 
Jezusow i wypowiedzieć tak  szowinistyczne słowa: (do niew iasty K anaańskiej) 
„Jestem  posłany tylko do owiec zaginionych w  dom u Izrae la” (Mt. 15.24). 
A pogan określa pogardliw ym  słowem ,,szczenięta” (gr. kynaria). Co się 
tyczy słów apostoła Paw ła z I L istu  do Tes. 2,15. — to Lapide pow ołuje się 
na opinię K lem ensa Thomy, au tora katolickiego katechizm u pt. „Kościół 
z Żydów i pogan” (wyd. we F ryburgu  i W iedniu w 1970 r. str. 85) katechizm u 
opatrzonego biskupim  „im prim atu r” i słowem wstępnym  autoryzow anym  
przez W atykan, gdzie czytam y (ad locum) „Przypuszczalnie słów tych nie 
p isał Paweł, lecz wniósł je  do I L istu  do Tes. jak iś późniejszy pogano- 
-chrześcijański glossator. Słowo to stoi na początku pewnego rozwoju, 
k tóry  doprowadził do typowo chrześcijańskiego — choć w swej istocie 
pogańskiego — antysem ityzm u. C harak teryzując te i  inne now otestam ento- 
we słowa jako polemiczny wydźwięk czy w yraz w Nowym Testam encie 
stw ierdza dalej Klem ens Thoma, iż Nowy T estam ent sam  w sobie nie 
je s t antysem icki, lecz dzisiaj „ex post” nab iera  antysem ickiego posmaku, 
gdy się go zw iastuje nie pow racając m yślą do czasów Jezusa i na ziemię 
żydow ską”.

Bardziej przekonyw ające, niż ten wywód są stw ierdzenia wzięte z No
wego Testam entu, mianowicie:

1. Wobec Jezusa zastosowano praw o rzym skie — lex Ju lia  m ajestatis.
2. Rzym ianin Poncjusz P iła t skazał Jezusa na śmierć, choć sam stw ierdził

iż by ł niew inny („uden heurisko a it ion et to anthropo tu to ”) Luk. 23,4.
por. Jan  18,38. Tym sposobem dopuścił się bezprawia.
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3. Rodzaj kary  był typowo rzym ski — przybicie do krzyża — gdyż kara 
żydowska polegała tylko na ubiczowaniu. Tu Lapide zapom niał o ka- 
m ieniowaniu.

4. Rzymscy żołnierze biczując Jezusa i nazyw ając Go szyderczo królem  
żydowskim  wyśm iewali się równocześnie z Żydów.
Żydzi jako „liczna rzesza lu d u ” („poły pleihos tu  lau ”) — towarzyszyły 

swemu rodakow i w drodze na wzgórze Golgoty. K obiety żydowskie biadały
i płakały  nad  nim  (Łuk. 23,26. n.) Również Żydem  był ten, k tó ry  zm arłe 
Jego ciało zdjął z krzyża i złożył w  swoim grobowcu (Łuk. 23,50—56) < 
Również Żydzi jako pierw si zw iastow ali Ew angelię o Jezusie i im  też ukazał 
się O n jako  Zm artw ychw stały  Pan. Pierw szy Kościół Jego (ekklesia) tw o
rzyli także Żydzi: M aria, m atka i b ra t Jakub , apostołowie — a między 
nim i założyciel papiestw a — Szymon P iotr.

P inchas Lapide form ułuje w  sw ym  artyku le  k ilk a  ostrych i sarkastycz
nych py tań  — m. in. Dlaczego ta k  często mówi się o w inie czy współwinie 
Żydów w zw iązku ze śm iercią Jezusa, a  tak  rzadko przypisuje im się całą 
w inę za założenie chrześcijaństw a i Kościoła? Czy nie m ógłbym ja  — pyta 
L apide — idąc drogą rozum ow ania chrześcijan — uczynić np. papieża rzym 
skiego, jako rodaka P iłata, odpowiedzialnym  za zabicie mojego rodaka: 
Jezusa z N azaretu? Jezusa — cieślę, człowieka urodzonego w  wierze 
Mojżeszowej i wychowanego w edług Zakonu, k tó ry  żył jako bogobojny 
Żyd, aż do m om entu, kiedy przybity  do rzym skiego krzyża, skonał ze! 
sław am i hebrajskiego psalm u pokutnego na ustach? Popatrzm y jeszcze 
na śm ierć Jezusa z innej strony  — pisze Lapide. P rzyjm ijm y, że nie um arł 
On śm iercią krzyżową, lecz zakończył życie — dajm y na to — w w ieku 
75-ciu la t jako skrom ny i nieznany cieśla z N azaretu . Gdzie w tedy zna
lazłaby się Paw łow a idea odkupienia od w iny A dam ow ej? Gdzie nadzieja 
całego ludu  na ponowne, przyjście M esjasza? Gdzie idea nieśm iertelności 
dusz w iernych Chrystusowi... i w  ogóle cały Nowy T estam ent w raz z Ko
ściołem, krzyżem, papiestw em  itd. W reszcie — py ta  Lapide dlaczego trzeba 
tu  kogoś obwiniać skoro Chrystus, zgodnie z jego w łasnym i słowami: 
M usiał cierpieć, aby wejść do swej Chw ały (Łuk. 24,26). M usiał um rzeć 
zgodnie z postanow ieniem  Bożym dla zbaw ienia św iata, ja k  to Nowy Te
stam en t w ielokrotnie w ypow iada i podkreśla (a najw yraźniej Dz. Ap. 3,18.
i 4.27.n. i ap. P aw eł w I  li. do Kor. 15,3.7 ,.,...apethanen hyper ton ham artion  
hem on KATA TAS GRAEAS.

Czy religia miłości — pyta Lapide potrzebuje dla swej soteriologii j a 
kiegoś złoczyńcy jako kozła ofiarnego, aby w  w yniku  sprzężenia zwrotnego 
wypaczyć się i przyjąć form ę zupełnie niechrześcijańskiej nienaw iści? Czy 
mogę jako Żyd zaproponować pogląd, że Jezusow i n ik t życia n ie  odebrał, 
gdyż On sam  dobrowolnie je  oddał i złożył na okup za wielu, jak  to szereg 
now o-testam entow ych w ersetów  w yraźnie podkreśla (Mar. 10.45. i par.
I Tym. 2,6).
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Co się tyczy sam oklątw y Żydów w yrażonej w słowach krew  Jego (niech 
spłynie na nas i n a  nasze dzieci) wedł. Mat. 27.25. — sam oklątw y, k tó rą  cały 
lud (domyślne: tam  stojący) zgodnym chórem  wypowiedział — to trzeba 
zaznaczyć, że tuż przedtem  Rzym ianin P iła t — ten osławiony w róg Żydów 
w yraźnie żydowskim  — starotestam enfow ym  gestem „um ył ręce” zm ywając 
z nich w inę (por. Dt. 21,6.n. Ps. 26,6.). Czyżby P iła t stosował się do wskazań 
Deuteronom ium ? W ygląda to rów nie niepraw dopodobnie, jak  relacje  o Hi
tlerze zm aw iającym  przed każdym  posiłkiem  żydowską modlitwę.

W yrok P iła ta  na Jezusa zapadł (według Jana 19,13) na zam kowym  placu 
zwanym  L ithostratos tzn. „kam ienny b ru k ” po hebr. „gabbata”. Mogło się 
tarci pomieścić w  najlepszym  w ypadku 3 tysiące osób, czyli mniej iwęcej 
2% ludności żydowskiej zgromadzonej w tedy z okazji Paschy w Jerozolimie. 
Je st to  mniej — wylicza Lapide — niż jedna tysięczna część wszystkich 
Żydów żyjących na ziemi około roku 30 po Chr. Lecz przy rozpatryw aniu  
wiiny za śm ierć Jezusa te j proporcji nie bierze się pod uwagę. Podobnie 
w  słowach Jezusa na krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią” 
(Łuk. 23,34) prośba ta  w inna obejm ować w szystkich winnych. I znów P in - 
chas Lapide zapytuje (sarkastycznie): Czy dla chrześcijan większe znaczenie 
m a okrzyk pewnej g rupy  ludu żydowskiego „ukrzyżuj Go” niż ostatnia 
wola ich Zbawioiela. W tym  m iejscu Lapide gorzko wypom ina przedsta
wicielowi pew nej grupy studenckiej (biorących udział w  widowiskach p a
syjnych w  O beram m ergau w  1970 r.) jego wypowiedź cytow aną potem 
w  K athechetische B la tte r (1970 st. 685) przez W. Sandersa: Ja  pojm uję tę 
sam oklątw ę Żydów jako  przekleństw o, k tóre lud żydowski ściągnął na 
siebie na zawsze. Żydzi są przeklęci. W  tym  momencie, kiedy Chrystusa 
ukrzyżowali — Bóg ich odrzucił. T eraz mogą Go prosić ile chcą — proszę 
popatrzeć ile w ycierpieli w  obozach koncentracyjnych — lecz to im  nic 
n ie  pomoże. Żydzi są przeklęci, Bóg ich nie w ysłucha i nie m ają  czego 
szukać na tym  świecie (Sie haben keine Blaibe au f dieser W elt — w ołał 
ów student). DaJlej pisze Lapide: Co to jest za Bóg, k tó ry  dopuszcza do 
zam ordow ania 6 m ilionów Żydów za to, że przed dwoma tysiącam i la t 
podjudzony tłum  poiparł m orderstw o dokonane w imię rzekomej .sprawie
dliwości? Co to  jest za religia biblijna, k tó ra  naukę o odpłacie odnosi 
do ludu bożego, aby „uteologizować” popełnione przez niem ieckich chrze
ścijan ludobójstwo? Trzy tysiące podnieconych rozbestw ionych Żydów 
jerozolim skich stanow iło w tedy znacznie m niejszy procent ogólnej liczby 
Żydów, aniżeli obyw atele h itlerow skich Niemiec, którzy przez całe lata 
oklaskiw ali przem ów ienia swego fiihrera, popierali go w  głosowaniach i z en
tuzjazm em  aprobow ali jego krw aw ą politykę. A jednak  Żydzi dziś nie 
mówią o kolektyw nej i dziedzicznej w inie Niemców.

Po tej dygresji Lapide w raca do analizow anej już przez Chaim a Cohn 
kw estii „P iłata w Credo” (będącej już przysłowiowym  zwrotem.) Pisze on 
(cytuję): „Jeżeli Żydzi odegraliby decydującą rolę przy  skazaniu n a  śmierć,
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lub straceniu  Jezusa, to ważki ten  fak t m usiałby z całą pewnością znaleźć 
swój w yraz w apostolskim  w yznaniu w iary. Tymczasem czytam y tam , że 
Jezus został „umęczSny pod Poncjuszem  P iłatem ”. Greckie słówko „epi” 
w  tekście oryginalnym  może znaczyć nie tylko „pod” w sensie „pod w ła
daniem ”, „za panow ania”, lecz również „na podstaw ie” w  sensie „oparcia 
się na zeznaniu” (oświadczenie) lub „w  oparciu o” tak, jak  ono w ystępuje 
u  M at. 18,16. w  II  1. do Kor. 13,1. i H ebr. 7,11. Jedyną więc historyczną 
postacią, k tó ra  w  najstarszym  w yznaniu w iary  Kościoła pow iązana jest 
z krzyżową śm iercią Jezusa je st s tarosta  rzym ski Poncjusz P iła t i to w sen
sie kazualnym  (przyczynowym) tzn. że on spowodował tę  śmierć.

Słownictwo- w  S tarym  i Nowym Testam encie — stw ierdza tym  razem  
zupełnie słusznie Lapide — je st wspólne, tzn. że podstaw owe now otesta- 
m entow e pojęcia relig ijne wywodzą się z Biblii hebrajsk ie j np. mesjanizm, 
zba-wienie-odkupienie, naw rócenie, łaska, miłość, spraw iedliw ość itp. Co 
się tyczy „przym ierza” <herith — diatheke), to jako  locum  classicum uchodzi 
tu  słowo Jerem iasza z r. 31 ww. 31—34, gdzie w yraźnie je s t m owa o odno
w ieniu Starego Przym ierza, k tóre będzie nadal ważne. Lapide powołuje się 
na k ilka bardzo w yraźnych wypowiedzi apostoła P aw ła z L istu  do Rzymian 
(oczywiście w yłuskując odpow iadające sobie wersety) np. 7,7. „Cóż powiemy? 
Ze zakon to grzech? lub  7,12. Zakon je s t św ięty i przykazanie je s t święte, 
spraw iedliw e i dobre. 9,14. Do Izraelitów  należy synostwo, chwała... nadanie 
zakonu, służba Boża i obietnica. Początek rozdziału 11-go — Czy Bóg odrzu
cił swój lud? B ynajm niej.” Lapide a taku je  natom iast wadliwy jego zdaniem, 
a używ any przez apostoła P aw ła przekład  słowa „ to ra” jako „homos”, czyli 
„praw o”.

Idąc tu  za Buberem  obstaje przy tłum aczeniu: w skazanie (niem. weisung), 
a naw et nauka (łac. doctrina), gdyż s tąd  wywodzi się błędne pojm ow anie 
religii starotestam entow ej jako religii zakonnej, nom istycznej, podczas gdy 
należy ją  trak tow ać również jako religię zbaw ienia (o k ierunku  teocentrycz- 
nym  i m esjańskim  chrystocentrycznym ) Należy tu  wspomnieć, iż kw estia 
ta  stanow iła przed przeszło 40 la ty  tem at pierw szej rozpraw y doktorskiej 
na  naszym  W ydziale Teologii Ew angelickiej ks. W iktora Niem czyka pt. 
Idea zbaw ienia i odkupienia w  religii starego Testam entu.

Sztucznym  i niebiblijnym  — tw ierdzi Lapide — je st rozróżnianie m ię
dzy Żydowskim  Bogiem zem sty a Chrześcijańskim  Bogiem miłości. Na
stępują tu  dłuższe rozw iązania na tem at „odpłata czy w yrów nane szkody”. 
A utorowi nie chodzi tu  — ja k  zapew nia — o wywyższenie Biblii hebrajskie j 
ponad Ewangelie, lecz o sprostow anie tego prym ityw nego przeciw staw iania 
obu pojm ow ań Boga: Bóg zem sty a Bóg miłości. Oba Testam enty  nie
w ątpliw ie zaw ierają — zgodnie z orientalnym  tem peram entem  ich autorów
— cały szereg karceń, napom nień, klątw , próśb o odpłatę itp. lecz jedno
głośnie akcentu ją i podkreślają wyższość uczucia miłości wobec Boga i bliź
niego, jako spraw dzianu i w ykładnika w szelkiej w iary .
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W ystarczy uczynić m ały krok — pisze Lapide — aby dojść od „żydow
skiego Boga zem sty” do „okrutnej żydowskiej m oralności i odpłaty”. A tak  
w łaśnie katolicka Biblia Jerozolim ska czytam y tam  objawienie in te rp re tu je 
w erset z Mat. 5,39. „Zakazane je s t sprzeciw ianie się złemu na drodze zemsty 
w edług żydowskiego praw a odpłaty (jus talionis). To określenie bardzo 
dotknęło Pinchesa. W S tarym  Testam encie wypowiedziane je s t to w  tej 
form ie tylko 3 razy w Ex. 21,23,24. Lev. 24,20 Dt 19, 21. Tego rodzaju  
sprzeczne z B iblią wypaczenie treści — tw ierdzi Lapide — rozpoczęli już 
Ojcowie Kościoła, a wywodzi się ono z trzech błędów rzeczowych:

1. Zem sta je s t w S tarym  Testam encie w yraźnie zabroniona w Lev. 19,18 
„Nie mścij się i nie chowaj gniewu...” w wersecie, którego druga część 
zaw iera słowa „Miłuj bliźniego jak  siebie samego”. Zakaz zemsty wzmocnio
ny  je s t w Dt. 32,35. w słow ach: „Zem sta należy do m nie”.

2. W Ex. 21,23 i 24 słowa „w e’im ’ason jih jeh  wenatatfcah nefesz tachat 
nafesz” (tzn. Jeśli nastąpi śm iertelny w ypadek oddasz życie za życie (słownik 
K ohlera podaje znaczenie „asom” — todlicher Unfal) natom iast M. Buber 
tłum aczy: W enn aber das A ergste geschieht... Jeśli jednak  stanie się coś 
najgorszego to dasz nam iastkę życia (Lebenserstatz JESr Leben, A ugenersatz 
fu r  Auge, Zahnersatz, fu r Zahn”) Tzn. odszkodowanie pieniężne (lub w  n a 
turze) jako  zasada p raw na stosow ana była we w szystkich w ypadkach 
uszkodzenia ciała w edług hum anita rne j norm y „M iara za m iarę”. Już na 
długo przed Jezusem  — według Lapide — pojm ow ano w  żydostwie ten 
w erset bib lijny  w sensie: W yrów nania w  miejsce wyrządzonej szkody. La
pide pow ołuje s ię  na trak ta ty  Talm udu „Baba K am a 83a i Ketulbot 38a.

Staw iane więc pod pręgierzem  praw o odpłaty (jus talionis) stanowi 
duży krok  naprzód, w  porów naniu z pram ityw ną m oralnością koczow
ników  czasów przedbiblijnych i pierw szy ważki k rok w  k ie runku  dosko
nalenia się ludzkiej moralności. To co niektórzy Europejczycy potępiają, 
uw ażając za prototyp żydowskiej m oralności odpłaty, je s t — zdaniem 
Lapide — do dn ia dzisiejszego jurystycznym  podłożem w szystkich p raw  
dotyczących odszkodowań także w k ra jach  europejskich. W czasie, gdy 
Żydzi tę  b ib lijną zasadę odszkodowania podnieśli do rangi zasady un iw er
salnej i powszechnie stosowali — szczepy germ ańskie i rom ańskie zgodnie 
z zasadą „VENDETTY” m ordow ały się  wzajemnie,

Dochodzimy do końca naszych rozważań. W prawdzie streszczone po
wyżej wywody i stanowisko Chafcma Cohna, F laussera i P inchasa Lapide 
w  kw estii w iny za śm ierć Jezusa, m ają  n ie jednokro tn ie — jako w y
powiedzi apologetyczne i polemiczne — form ę bardzo ostrą  a naw et n a 
pastliw ą — to jednak  autorzy zastrzegają się w yraźnie, że nie zam ierzają 
ani Jezusa zanadto „judaizow ać”, ani tym  bardziej pom niejszać wartość, 
oryginalność i piękno Jego nauki. Zwłaszcza Lapide dobitnie stw ierdza, 
że Jezus z N azaretu  (cytuję): „jaśniał jako  pochodnia w ystarczająco jasno 
i wyraźnie, by nie potrzebow ać „zdiabolizowanych”, czyli przedstaw ionych
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jako narzędzie szatana Żydów, jako tła, na k tórym  jasność postaci Jezusa 
jeszcze w yraźniej m iałaby się uwidocznić. Chrześcijaństw o — pow iada
— jest dostatecznie bogate w  dobra duchowe i w artości m oralne, by 
zdobyć się n a  teologię bez kozłów ofiarnych (i innow ierczych chłopców 
do otrzym yw ania batów). (Tu jednak  Lapide pom ieszał pojęcia B aranka 
ofiarnego — którym  był Jezus, z określeniem  „kozła ofiarnego” — którym  
sta li się Żydzi). W Ekum enii pojm ow anej w  duchu słów z Ew angelii Mat. 
24,14. (ta ew angelia będzie głoszona po całym  świecie na świadectwo 
wszystkim  narodom) .w inien dojść do głosu jak  na w stępie wspomniano
— już nie dialog lecz trialog  w szystkich relig ii objawionych. Ekum enia 
taka, jak  ją  rozum ieją cytow ani autorowie, m iałaby być społecznością 
między wszystkimi, k tórych w iara  mocno opiera się na Biblii, na p ro 
roctw ach i na nadziei m esjanicznej. Ich zdaniem  m iędzy nim i a nam i 
nie me żadnej przepaści n a  punkcie „pochodzenia” i „spełnienia”, bo 
podobnie, ja k  chrześcijanie w  m odlitw ie pańskiej proszą: P rzyjdź K ró le
stwo Twoje! tak  też Żydzi w swoim synagogalnym  „kaddiszu" m odlą się: 
„Oby (Pan) doprowadził do urzeczyw istnienia swoje Królestw o w krótce
— w  naszych dn iach”. G run t pod ta k ą  Ekum enią je st już  poniekąd przy
gotowany: przez V aticanum  II  k tó re  uznało religię żydowską za religię 
objawioną — uznało wspólnotę Starego i Nowego Testam entu, ponadto 
określiło, że „Żydzi z powodu śm ierci Jezusa nie są odrzuceni, ani prze
klęci”. Cytowana, już we wstępie, am sterdam ska dek laracja Światowej 
R ady Kościołów z 1948 r. została w  New Delhi w r. 1961 uzupełniona 
dodatkow ą dek larac ją  w  spraw ie nauczania chrześcijańskiego, w następu ją
cym ujęciu: „W nauczaniu chrześcijańskim  nie powinno się podawać fak 
tów  historycznych, k tóre doprowadziły do ukrzyżow ania Jezusa w tak i 
sposób, iżby obciążały Żydów odpowiedzialnością, k tó ra  jako wspólny cię
żar spada na nas — ludzkość jako  całość a nie na jedną jakąś rasę lub 
społeczność”. N atom iast proponow ane zdanie: Żydsi byli pierwszym i, którzy 
Go (tan Jezusa) przyjęli... i Żydzi nie są jedynym i, którzy Go odrzucają”
— m usiało zostać zm ienione z powodu zastrzeżeń n iektórych uczestników  
kongresu. W rezultecie przyjęto sform ułow anie: „Żydzi nie są jedynym i, 
którzy Go jeszcze nie uzna ją”.

W św ietle tych ostatnich stw ierdzeń dzisiaj nie jest już istotne p y ta 
nie — w  ujęciu prof. F laussera, mianowicie: „Kto spowodował ukrzyżowanie: 
K ajfasz (Żyd), czy P iła t (Rzymianin), lecz istotnym  jest trw anie na gruncie 
(utrw alonej dogmatycznie) jedności i treści Starego i Nowego Testam entu 
oraz najwyższych ich w artości a więc trw anie na gruncie Biblii jako  do
kum entu  religii serca, religii posłuszeństw a w iary  i w ierności mimo cier
pień, religii służby i bezgranicznego poświęcenia — poświęcenia naw et 
swego własnego życia — dla innych (dla bliźniego).

Ks. J. B. Niemczyk
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Piotr Szolc

„Posłannictw o” 
n r  1/1974 r.

Znaczenie archeologii 
dla badań nad religiami*

Archeologia należy do tych dyscyplin naukow ych, k tórych znaczenia
— zwłaszcza dla hum anistyki — trudno  nie doceniać. W ystarczy tu  w y
mienić cały kom pleks n auk  historycznych, k tórym  archeologia otworzyła 
now e możliwości poznawcze, ukazując perspektyw ą obcowania n ie  z p rze
kazam i z drugiej ręki, n ie z zaibarwionymi opowieściami przeszłości, ale 
z „dokum entam i” m aterialnym i ludzi, którzy  żyli w konkretnej sytuacji 
historycznej, rysującej się w  w arstw ach  kulturow ych now oodkryw anych 
miast. Dlatego zrozum iałe są tendencje m arksistow skiej nauki kładącej 
szczególny nacisk n a  tzw. H istorię k u ltu ry  m ateria lnej Ł), gdzie podstaw ową 
rolę odgryw ają zabytki w ydarte  ziemi. Nie je st też rzeczą przypadku, iż 
badania religioznawcze, k tóre w zmacznej m ierze pozostaw ały i pozostają 
pod wpływem  badań filologicznych, zaczynają powoli doceniać znaczenie 
badań  archeologicznych d la właściwego obrazu n iektórych religii i ich 
kręgów  kulturow ych  -).

Co p raw da nie podobna tu  n ie  uwzględnić pew nych historycznych 
aspektów  sam ej archeologii ja k  i religioznawstw a, k tórych rozwój nie 
zawsze odpow iadał tem u, co m y dzisiaj rozum iem y jako „naukow e”. Z je d 
nej strony bowiem archeologia była trak tow ana jako dyscyplina pomoc
nicza filolofii klasycznej — i była też przez fi!lolqgów bądź historyków  
na m arginesie ich p rac prow adzona — bądź też służyła swym i m etodam i 
w ykopaliskowym i bardziej zbieraczom  antycznych dzieł sztuki, niż w łaści-

* Niniejszy artykuł stanowi (zmieniony) skrót mego artykułu  pt. Religions- 
wissensehaft und Archaologie, który ukaże się w jednym  z najbliższych numerów 
omganu m iędzynarodowego stow arzyszenia religioznawców (IAHKJ — ,j* u m sn " , 
Lej da.

Zob. J . Kulczycki: Założenia teoretyczne historii ku ltu ry  m aterialnej, „Kwar
talnik Historii K ultury M aterialnej", 3, 1955,s. 519—62

-) Zob. J. W ach: Socjologia religii. W arszawa 1961 (tłum z ang.)
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wym analizom  historyczno-kulturalnyim ;l). Z drugiej zaś strony  rów nież i re 
ligioznawstwo nie było w  pełni wykształconą nauką — i było również 
upraw iane na pograniczu w ielu innych dyscyplin jako p roduk t ubocz
n y 1). Dzisiaj sy tuacja  w ygląda nieco inaczej, mimo, że w zakresie m etodo
logii pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, co zresztą ukazało m. in. ostatnie 
sym pozjum  religioznawcze w T urku  (F in land ia)5).

W czym należy upatryw ać doniosłość badań  archeologicznych dla w spół
czesnego religioznawstw a? P ytan ie to nasuw a się siłą rzeczy, zwłaszcza 
kiedy spojrzeć n a  wydobyte z piasków  kościoły, na m alarstw o naskalne 
A ltam iry, na p ięknie rysu jące się w słońcu H ellady kolum ny św iątyń sta ro 
żytnych potom ków Homera, czy też na apolińskie' rzeźby kurosów. W szystko 
to zdaje się mówić o świecie w ierzeń o k tórym  dotąd opowiadały zachowane 
pisma, w tym  też św ięte k s ię g i6). Stało się więc jasnym , iż nie tylko źródła 
pisane, ale i inne dokum enty przeszłości poprzez sw oją s tru k tu rę  symbo
liczną (dokładniej powiedziawszy — poprzez sw oją stru k tu rę  semiotycz- 
ną 7)' mogą przekazyw ać nam  szereg inform acji dotyczących treści w ierzeń 
relig ijnych czy też ich związków z innym i zjaw iskam i kulturow ym i. Nie 
je st rzeczą przypadku, iż pozaliterackie dokum enty  relig ijne po
zw alają na w eryfikację dotychczasowego, n ie jednokro tn ie zdeformowanego 
poprzez przekaz literacki, obrazu niektórych w ierzeń religijnych. P rzykładów  
nie trzeba szukać daleko: w ystarczy bowiem  zwrócić uw agę na n iektóre 
średniowieczne „Żywoty św iętych” czy też n a  w ielokrotne redakcje ksiąg 
św iętych — zarówno Starego ja k  i  Nowego Testam entu  8).

W tej sy tuacji archeologia zdaje się tw orzyć tu  podstaw y „nowego 
języka”, jako  że m ateria ł archeologiczny operuje różnorakim i form am i 
kom unikacji i  inform acji — np. poprzez sztukę, arch itek turę , ■ceramikę,

■) Przystępny (1 w zasadzie wierny) obraz pow stania i rozwoju archeologii 
daje znana książka C. W. C eram a: Bogowie, groby, uczeni. W arszawa 1958

J) Zob. Z. Poniatow ski: Wstęp do religioznawstwa. W arszawa 1982, wyd. 3,

s) Zob. sprawozdanie z tego sympozjum w : „Euhemer. Przegląd Religioznaw
czy", W arszawa 1974, n r 1

•) Z o b . G. Danczkowski: Heilige Schriften, Stu ttgart 1956
')  Badania sem iotyczne są również prowadzane w [Polsce, czego przykładem  

są ra. in. „Studia z h istorii sem iotyki", redagowane przez J. Sulowskiego, „Ossoli
neum " (t. I — 1971; t. 2 — 1972)

*) Bliżej o tych problem ach zob. zwłaszcza prace przedstawicieli Form geschichte
i Redaktionsgeschichte. Syntetycznie — W. G. Kiimmel) Das Neue Testam ent im
20. Jahrhundert. Ein Forschungsbericht, Stu ttgart 1970; tenże: Das Neue Testament.
Geschite der E rforschung seiner Probleme, Freiburg 1958, wyd. 2 — 1970 (odpo-
iwiedinit tJla bad ań  nad1 S tarym  T estam entem  — p ra ca  H. J . K rausa, 1938, 11S69);
K. Koch: Was ist Form geschichte?..., Neukirchen 1964; J. Rohde: Die redaktions-
geschichtliche Methode..-, Ham burg 1966; W stęp do Nowego Testam entu, pod red.
ks. F. Gryglewicza, Poznań 1969, s. 53—75; ks. K. R om aniuk: W prowadzenie metodolo
giczne do Nowego Testam entu, Poznań 19S6
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różnorakiego rodzaju  prżybory, poprzez odzież itp. Te w szystkie elem enty 
w połączeniu z w łaściw ie przeprow adzonym i w ykopaliskam i8) pozw alają 
na próbą prezen tacji danego k ręgu  kulturow ego, w  którym  zjaw iska religijne 
odgrywają pierw szorzędną rolę.

Nie znaczy to jednakże, iż celem archeologii i je j badań  byłoby usunięcie 
w  cień źródeł pisanych. W ręcz przciw nie, pow inny być one ciągle kon
frontow ane z nowym i „żywymi dokum entam i”, w ydobytym i z otchłani 
wieków. W ystarczy przypomnieć, iż zafascynowany św iatem  hom eryckim  
Schliemann, odkry ł Troję, ściśle k ie ru jąc  się w skazów kam i I lia d y 10).

Dlatego też trudno  byłoby n am  mówić o „archeologii relig ijnej”, ja k  
to czyni J . F in eg a n 11), albowiem  nie m a jakiegoś odrębnego „archeolo
gicznego aspek tu” religii: archeologia pozw ala bow iem  dzięki swoim m e
todom wykopaliskowym  na w yjaśnienie n iektórych zjaw isk  religijnych, 
czy to w zakresie pochówku, czy też w yobrażeń sakralnych, ale nie może 
wiele powiedzieć o s truk tu rze  dogmatyczno-ideologicznej danego system u 
religijnego.

Rzut oka na h istorię  odkryć archeologicznych pozwoli w  sposób peł
niejszy dostrzec relacje, jak ie  zachodzą pomiędzy badaniam i archeologicz
nym i a religioznawczym i — zwłaszcza jeśli chodzi o poznanie religif 
czasów starożytnych. T ak też in tensyfikacja badań  nad  okresam i p r e 
historycznym i ukazała nowe perspektyw y w zakresie znajom ości form  
religijnych k u ltu r p rzedp iśm iennyeh12), które li tylko dzięki archeologii 
ukazały swe praw dziw e oblicze. Szczególnie doniosłe stały  się tu  analizy 
paleolitycznego m alarstw a naskalnego, k tó re  zdaje wiązać się z m yśliw 
ską m agią prehistorycznych ludów, pragnących  poprzez zwierzęce kom 
pozycje naniesione na ściany jaskiń, w płynąć na efektyw ność polowania, 
Poszukiw ania prehistoryczne pozw alają dzisiaj stw ierdzić, iż od Donu aż 
po P ireneje spotykam y się z tym i sam ym i form am i w yrażeń plastycznych, 
które dom inują w sztuce europejskiej od 30-tego aż po 9-te tysiąclecie 
przed C h r .la) i dadzą się przede w szystkim  in terpretow ać w  kategoriach

u) Problem właściwie i metodycznie prowadzonych badań i  p rac  wykopalisko
wych nie należy niestety w archeologii do minionej przeszłości: jeszcze dzisiaj 
bowiem możemy się — i to nie rzadko — spotkać z pracam i wykopaliskowym i, 
fctóre daleJkte isą od oUcreślinilka „m etodyczne”, -resp. „w łaściw ie” ptrowadzione. Z a
pewne więc należałoby zredukować ilość prowadzonych prac  na rzecz jakości; 
znaczenie i efekt końcowy mniejszej ilości opracowyw anych stanow isk byłby wtedy 
.większy niż trochę w spaniałych posągów i(nowoodkrytych) -które zdobią sale muzeów. 
Por. cnip. M. Wheelter: iModeme ArohSoiogiie, Haimjb.urg 1»60 (-org. ang. — 0&512)

10) Zob. np. choćby znaną powieść biograficzną H. sto lla : Sen o Troi, W arszawa
1959

J1) Por. J. Finegan: The Archeology of World Religion, Princeton — New 
Jersey  1952

*-) Zob. A. Leroi-G ourhan: Religie prehistoryczne, W arszawa 1966
u) p or< g  Gedion: Die Entstehung der Kunst, Koln 1962, s. C9 i n a s t .; A. Leroi- 

Gourhan: Religie prehistoryczne, s. 71
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religijnych. Od farbow anych ochrą kości po sztukę m obilną była droga 
niedaleka, co po tw ierdzają wszelkie odkrycia z okresu  poprzedzającego 
„w ielkie k u ltu ry ”. Wszędzie bowiem  możemy spotkać się z idolami, k tóre 
w znacznej m ierze związane są z ku ltem  „W ielkiej M atki” (Ziemi-M atki) u ) 
i odgrywały przypuszczalnie znaczną rolę w okresie m atriarchatu .

Szczególnie poważne znaczenie dla h isto rii religii zdają się posiadać 
badania archeologiczne prowadzone na teren ie starożytnych \ cm entarzy, 
odzwierciedlających dobitnie ku lt zm arłych, należący bezsprzecznie do n a j
starszych form  w yrazu religijnego. Poszukiw ania przeprow adzane na antycz
nych nekropolach pozw alają na postaw ienie w ielu  istotnych tw ierdzeń 
dotyczących m. in. historycznych i geograficznych ram  danego system u 
religijnego, m iejsca i funkcji społecznych w ierzeń religijnych, jak  i ew en
tualnych wpływów innych k u ltu r  i religii.

Jednakże odkrycia archeologiczne i ich analiza niei ograniczają ;swój 
zakres znaczeniowy dla k u ltu r  niepiśm iennych; stanow ią one isto tną pomoc 
w badaniach nad  „wielkim i ku ltu ram i” św iata starożytnego. Np. pow stała 
w czasie w ojen napoleońskich egiptologia ukazała św iatu  starożytny E g ip tlfl), 
gdzie chyba jak  nigdzie indziej zespoiło się m alarstw o, rzeźba, arch itek tu ra  
z pismem, którego graficzna form a bliższa je s t oczywiście obrazowi, niż 
tem u co my dzisiaj pod pojęciem  pism a rozumiemy. I to wszystko w służ
bie religii. D latego też nie jest rzeczą przypadku, iż dzieła sztuki egipskiej 
należy w pierwszej linii trak tow ać jako  form y w yrazu religijnego. Mało 
tego: sztuka egipska poprzez sw oją „kanoniczność” (z w yjątkiem  okresu 
T ell-el Am arna) była specyficznym „językiem ” religii, k tóry  w  całej pełni 
i jaskraw ości ukazuje się w  m onum entalnych św iątyniach Philae, Kom 
Ombo, Esna, Edfu. Form y reliefu  zdają się być tu  w ykonane przy  pomocy 
z góry już przygotow anych m atryc — a to  wszystko celem zachow ania 
w iernej inform acji religijnej, k tóra m iała p rio ry te t przed w szelkim i do
znaniam i estetycznym i. Mało tego: s tru k tu ra  sem iotyczna sztuki egipskiej 
doprowadziła do fenomenu, jak i znam y dzisiaj z filmu. Tak np. w  m alarstw ie 
grobów z Beni H assan chodzi nie tylko o „zwykły” cykl rysunkow y, lecz
o usiłowanie ukazania w szelkich faz określonej czynności10). Św iat egipskich 
symboli otw orzył nam  bram y ku obrazowym pojęciom — bez k tórych 
trudno byłoby nam  wyobrazić sobie religię egipską — gdzie wszystko 
m a swoją określoną pozycję, gdzie wszystko zdaje się posiadać określone

ll) Klasyczne prace w tym zakresie (oprócz starej A. Dietericha) to E. Neum ann: 
The G reat M other, New York 1955 i E. O. Jam es: The Cult of the M other Goddess. 
An Archeological and Docum entary Study, London 1959. Zob. też ks. E. B ulanda: 
Kult Bogini. MatKi..., Lubilin 1947

Is) Zob. K. Michałowski: Nie tylko piram idy, W arszawa 1963; tenże: Aegypten, 
Freiburg 1971, wyd. 2

“ ) P. Szolc: Film im alten Aegypten, W andm alerien aus Beni Hassan (w przy
gotowaniu)
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żhaczenie. Św iątynia egipska jest więc m. in. odzwierciedleniem  Kosmosu: 
fundam enty  utożsam iają się z ziemią, z której w y rasta ją  rośliny w  po
staci kolum n zdobionych kapitelam i uform ow anym i na kształt 
lotosu, pap irusu  bądź palm y; sklepienie odzwierciedla niebiosa zdobione 
gwiazdam i i boskim i p takam i i tp . I7). Jednakow oż byłoby błędem  sądzić, iż 
posiadam y wszystkie klucze do stw orzenia praw idłowego słownika symboliki 
egipskiej. Wiele jeszcze pozostaje tajem nicą, wiele nowych odkryć oczekuje 
archeologię.

Aby u jaw nić pełn ię możliwości jajkie p rezen tu je  archeologia, trzeba pod
kreślić, iż dzięki metodom wykopaliskowym  poczynają oglądać światło 
dzienne rów nież nieznane dotąd dokum enty pidane, zachowane czy to 
w królew skich archiw ach, czy też w klasztorach — a naw et na śm ietnikach 
m inionych cywilizacji. W śród owych dokum entów  pisanych, k tórych w stęp
ną analizę prezen tu ją  m etody archeologiczne (np. badanie m ateria łu  na 
k tórym  uwieczniono słowa, jego datacja) znajdu ją się często teksty  re li
gijne, ja k  tego dowodzą m. in. odkrycie w Tell el A m am a, w  U garit czy 
wreszcie w Q u m ran le). Oczywiście, ich  dalsza ocena znaczeniowa należy 
do orientalistyki, gdzie filologia ciągle jeszcze odgrywa doniosłą rolę.

Dzięki odkryciom archeologicznym  ukazały się przed naszym i oczyma 
n ie tylko dokum enty pisane, odzw ierciedlające stosunki relig ijne sta ro 
żytnego Wschodu, ale i szereg ośrodków kultowych, k tóre dotąd znane 
n am  były np. z lek tu ry  Biiblii. Dzisiaj ta  re lacja : Biblia — Starożytny Wschód 
w ydaje się być czymś więcej niż naturalnym . W ystarczy zwrócić uwagę 
na liczną lite ra tu rę  w  tym  zakresie, jak a  ukazała się chociażby w  języku 
p o lsk im 19). Mimo tego trudno mówić, ja k  to niektórzy sugerują, o au to
nomicznej archeologii b ib lijn e j20), archeologia bowiem — podobnie jak  
o rientalistyka czy inne bardziej oddalone dyscypliny — tw orzy apara t 
pomocniczy bM istyk i, w  której cen trum  sto ją obiektyw ne badania nad 
Biblią, św iętą księgą judaizm u i chrześcijaństw a.

”) Z|ob. E. Otto: Wesen uind Wandę! 'der agyptischen Kultur, B eri.n-H eidilberg- 
New York 19G9

>“) L iteratu ra  dotycząca tych odkryć (a zwłaszcza w Qumran) i ich znaczenia dla 
religioznawstwa jest już  nader bogata także w piśm iennictwie polskim — zob. 
np. polską bibliografię (jum ranistyczną J. Kapery w „Euhemerze...", Warszawa 
1908, ut 8, s. 129—140; :Zoti też J. T. M ilik: (Dziesięć la t odkryć na pustyni. Judzkiej, 
W arszawa 1968 i  L. W. Stefaniak: Z polskich badań nad tekstam i i dotryną ąum rań- 
Ską, w : Współczesna biblistyka polska. 1945—1970, W arszawa 1972, ATK, s. 438— 
166

M) W ystarczy tu  zwrócić uwagę na szereg publikacji, w ydanych przez „Fax" 
— jak  np. J . A. Thompsona, A. Parro ta  czy J. Nowaka

“ For. W. F. A lbright: Archeologia Palestyny, W arszawa 1964, PWN. Przegląd 
dziejów „archeologii b ib lijnej" daje o J. W. Roslon we „Współczesnej biblistyce 
polskiej...", wyd. cyt. s. 406—419
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Bez trudności ttiożemy mnożyć odkrycia archeologiczne dokonane na 
w szystkich niem al kontynentach, a k tóre wniosły cenny w kład do historii 
religii. I tak  np. w ykopaliska w  dolinie Indusu ukazały św iatu  ślady m iej
skiej ku ltu ry  w H arappa i Mohendżo Daro sprzed 5 tysięcy la t — kultury, 
gdzie form ow ały się też pierw ociny wedyzmu, później tak  szeroko roz
powszechnionego na subkontynencie indyjskim . O dkrycia na Jukatan ie  
pozwoliły na zrekonstruow anie obrazu relig ii Mayów, praojców  środkowej 
Am eryki. Oczywiście przykłady możemy mnożyć bez liku, ale w  niniejszym  
przypadku chodzi bardziej o ukazanie re lacji pom iędzy archeologią a re li
gioznawstwem, co już w pełni ilustru je  nam  lepiej i bliżej znany św iat 
śródziem nom orza i stare j Europy.

Archeologiczne badania stara ły  się w w ielu przypadkach dać odpowiedź 
na węzłowe py tan ia  dotyczące m. in. pow stania i rozw oju n iektórych religii. 
I tak  np. po dziś dzień trudno nam  w pełni zrekonstruow ać początki religii 
rzym skiej, co nie jest tylko konsekw encją ciągle jeszcze rozw ijającej się' 
e truskologiiil), ale i „w iną”- starożytnych Rzymian, k tórzy zafascynowani 
greczyzną s ta ra li się zasymilować św iat bogów Grecji. Te synkretystyczne 
tendencje, tak  charakterystyczne dla późnego antyku, znalazły również 
sw oje odzwierciedlenie w  sztuce, czego klasycznym  przykładem  pozostaje 
D iana z Efezu. Mało tego, pow stałe w tym  czasie chrześcijaństwo, nie było 
wobec tych tendencji obojętne, a sztuka w czesnochrześcijańska22) daw ała 
często wyraz swej zależności od antycznych pierwowzorów. Obraz bowiem 
pełnił w chrześcijaństw ie przysłowiow ą rolę logosu28), doprowadzając do 
nader istotnego przełomu ikonoklastycznego w  V II wieku, w  którym  to 
czasie pow stała doniosła po dziś dzień —- w  każdym  razie dla praw osław ia
— teologia o b raz u 24). Je j podłoże stanow iły w ażkie przesłanki pragm atycz
ne, większość bowiem w ierzących wówczas, jak  i przez jeszcze wiele później
szych stuleci, była pozbawiona sztuki czytania i p isania. Zachodziła przeto 
konieczność krzew ienia Słowa Bożego przy pomocy innych środków, 
m. in. przy pomocy obrazu, k tó ry  poprzez sw oją kanoniczną i symboliczną 
s tru k tu rę  niekiedy lepiej mógł oddać praw dę religijną, niż ograniczone 
słowa pisane czy też wypowiedziane. O braz poprzez swoją s tru k tu rę  był 
uniw ersalny i powszechnie kom unikatyw ny, w przeciw ieństw ie np. do 
barie r językowych.

2I) zob. M. Fallottinoi Etruscologia, Milano 1963 (tłum, poi.: E truskowie, W ar
szawa 1968, PWN)

-■=) Por. np. P. Szolc: Znaczenie i sym bolika ikony. Z problem atyki genezy 
slztufci iWczesno-dhjrześcijańskiej, „Studia z h istorii s e m i o t y k i 1973. t. 2, s. 9H—115

23) Por. iR. Volp: KJunsfcwe-rk ais Symbol, GutersLoh 1366; £ . G rassi: K unst
und (Mytho's, Hamiburg il957; :P. Szolc, 'dz.cyt., s. 94 21.

S4) Zob. np. L. Ouspensky: Symbolik des orthodoxen K irchengebaudes und
der Ikonę, w : Symbolik des orthodoxen und orientalischen Christentum s, S tutt
gart 1962, s. 88 i nast.
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To znaczenie sztuk plastycznych dla badań  nad religiam i obejm uje i inne 
dokum enty archeologiczne: np. odkrycia różnorakich założeń arch itek tu ry  
sakralnej pozw alają dokonywać rów nież analiz społecznych dotyczących 
m. im. znaczenia kap łaństw a i jego funkcji w  określonej g rupie społecznej. 
Wszędzie bowiem tam  gdzie łeok racja  była reprezen tan tem  siły, jedynym i 
w  pełni przetrw ałym i dokum entam i pozostają sakralne m onum enty, w od
różnieniu od budowli m ieszkalnych.

Ale nie tylko m onum enty arch itek tu ry  i sz tuki sak ra lnej dostarczają' 
istotnego m ateriału . Również i drobne przedm ioty, ja k  np. terrakotow e figu
ry n k i bóstw  czy też m onety ukazują .popularność, jak  i rozprzestrzenienie 
niektórych kultów .

Dlatego w ydaje się nader słusznym  ukazanie znaczeaiia pozapiśm ien- 
nych źródeł religijnych, k tó re  to ukazanie zawdzięczamy rozwojowi semio
tyki 25) i strukturalizm ow i (również zadomowionemu w archeologii). Po
zw ala ono na teoretyczne sform ułow ania podkreślające, iż poza językiem  
w ystępuje szereg innych kom unikatyw nych znaków, k tórych  znaczenia dla 
analizy zjaw isk relig ijnych  i kulturow ych niepodobna nie docenić.

In tensyfikacja badań archeologicznych d a je  nam  coraz szersze horyzon
ty  poznawcze — i to nie tylko relig ii „przedpiśm ierm ych”, lecz i tych 
k tó re  zw iązane były z tzw. w ielkim i ku ltu ram i św iata starożytności i Ś red
niowiecza.

Piotr Szolc

Por. U Eco: Einfiiłirung in die Semiotik, S tu ttgart 1973
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„Posłannictw o” 
n r  1/1974 r.

Katechezy
23. Matka Boża — Matka nasza

57. Kto był Matką Jezusa Chrystusa?
'M atką Jezusa Chrystusa była Najśw. M aryja P anna.

58. Czym zasłużyła sobie Najśw. Maryja Panna na to, że Bóg wybrał 
ją na Matkę Jezusa Chrystusa?
Na to, aby stać się M atką Jezusa Chrystusa, N ajśw . M aryja P anna 
zasłużyła świętością życia.

59. W jaki sposób powinniśmy czcić Najśw. Maryję Pannę?
Najśw. M aryję P annę pow inniśm y czcić przez naśladow anie je j cnót 
miłości Boga i bliźniego, czystości, skrom ności i dobroci.

*

Przygotowanie

Powiedzcie dzieci, k tó ry  je st najpiękniejszy  m iesiąc w  roku? Miesiąc 
m aj. Dlaczego jest ta k  piękny? Bo to m iesiąc zieleni i kw iatów . Zielenią 
się lasy, łąki, pola i ogrody. Drzewa pokryw ają się kw iatam i i w yglądają 
ja k  ogromne bukiety. W pow ietrzu unosi się cudowny zapach, wokół 
rozbrzm iewa śpiew ptasząt. W ieczorami słow iki w yciągają przecudne m elo
die. Cały św iat się budzi do życia i świeżością zieleni, złotym i prom ieniam i 
słońca śpiewa hym n uw ielbienia i wdzięczności na cześć Stwórcy.

Razem  z całyim św iatem  rad u je  się człowiek. P iękny  -maj przypom ina m u 
dobroć Boga. Ale te n  m iesiąc radości i śpiewu, miesiąc młodości i rozw ija ją
cego się życia w specjalny siposób poświęcony jesrt N ajśw . M aryi Pannie. 
Po całej ziemi, gdzie tylko m ieszkają w ierzący chrześcijanie, po kościołach 
i kapliczkach przydrożnych, grom adzą się ludzie i  śp iew ają litan ie  do 
M atki Bożej oraz m elodyjne pieśni m aryjne.

Spytacie zapewne, dlaczego ten  najpiękniejszy miesiąc w  roku  został 
poświęcony Najśw. M aryi Pannie? Otóż dlatego, że Ona je s t M atką Bożą 
i M atką naszą. Omówimy to na dzisiejszej lekcji.
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Rozwinięcie tematu

Dawne były to czasy: dwa tysiące la t tem u, kiedy w dalekiej ziemi 
palestyńskiej narodziła się m ała dzieweczka. Pobożni jej rodzice nie p rze
czuwali naw et, że ich dziecię stanie się kiedyś sław ne na cały św iat, że 
otoczone zostanie nadzw yczajnym  szacunkiem  i czcią. Nazwali je  im ieniem  
M iriam m a — M aryja. I k tóż mógł przypuszczać, że m alu tka M iriamma, 
kiedyś gdy podrośnie, dostąpi tak  w ielkiej łaski u Boga, że zastanie M atką 
Jezusa Chrystusa.

Minęło od chw ili urodzenia kilkanaście lat. W ubogim dom ku w N a
zarecie m odliła się młoda panienka — M aryja. Modliła się słowami wielkiego 
proroka Izajasza: „Spuśćcie rosę niebiosa, a obłoki niech ześlą z dżdżem 
Sprawiedliwego. Niech się odrodzi ziem ia i -wyda Zbaw iciela”. M aryja, jak  
wszyscy szlachetni ludzi, oczekiwała przyjścia M esjasza — Odkupiciela. 
N agle św iatłość niebiańska w ypełniła Je j pokoik. S taną ł przed nią archa
nioł G abriel i rzekł: „Nie bój 'się M aryjo, oto poczniesz i porodzisz Syna 
i nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielkim  i Synem Najwyższego 
nazw any będzie”.

M atka Najśw. n ie  czuła się godną tak  wielkiego zaszczytu, o :e  mogła 
jednakże sprzeciw iać się woli Bożej. Dlatego pokornie odpowiedziała: „Oto 
ja  służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. W tej 
sam ej chwili Najśw. M aryja P anna  stała się M atką Jezusa Chrystusa. 
Bóg zstąpił na ziemię i 'stał się posłusznym prostej dzieweczce. Od tej 
pory, w sposób cudowny, za spraw ą D ucha Świętego w  łonie Najśw. M aryi 
P anny  rozpoczął swe życie Ten, k tó rem u  podlega św iat cały. Bóg sta ł się 
człowiekiem. M aryja s ta ła  się M atką Bożą. Słusznie też  mogła później 
powiedzieć o sobie: „Uczynił m i w ielkie rzeczy, k tó ry  możny jest i św ięte 
imię Jego”.

Najśw. M aryja P anna je s t nie tylko M atką Jezusa Chrystusa, ale jest 
też Matką naszą. Stała się nią podczas śm ierci C hrystusa Pana. Zawieszony 
na drzewie krzyża, opuszczony przez wszystkich ludzi, um ierał Zbawiciel 
św iata. C ierpiał bardzo. Po tw arzy spływ ały k rople krwi, wydobywające 
się spod cierni tkwiących w skroniach ; krew  zakrzepła wokół gwoździ 
w rękach i nogach; spieczone usta pragnęły  orzeźwiającego napoju, lecz 
podano Jezusow i gąbkę przesyconą octem n a  urągow isko i wzgardę. Po 
pewnym  czasie oddalili się oprawcy, zostaw iając p a ru  żołnierzy na ‘straży. 
W tedy pod krzyżem  Zbawiciela stanęła M atka Jego oraz kilka pobożnych 
niew iast i św. Ja n  Apostoł, um iłow any uczeń Pana. Zanim P an  Jezus 
oddał ducha w  ręce Ojca, zwrócił się do swej Matki i do Ja n a  ze słowami: 
„Niewiasto, oto syn tw ój”. Potem  rzekł uczniowi: „Oto m atka tw o ja”. 
Polecając w  opiekę M atkę swą św. Janow i, przeznaczył J ą  na M atkę dla 
wszystkich ludzi. Z tą  chw ilą M atka Boża stała się M atką naszą.
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Utrwalenie materiału

Kim gest Najśw. M aryja P anna? Je s t M atką Jezusa C hrystusa i naszą, 
K ie d y  Najśw. M aryja P anna została M atką Boga? Podczas Zwiastowania. 
Kiedy Najśw. M aryja P anna została M atką ludzi? Pod krzyżem  przy  śmierci 
P ana  Jezusa.

Może któreś z was zastanowiło się nad tym , dlaczego w łaśnie M aryję 
w ybrał P an  Bóg na swą M atkę? Przecież P an  Bóg nie mógł powierzyć tak  
w ielkiej godności kom ukolwiek. Skoro pow ierzył ją  M aryi, to m usiała 
M atka Boża w yróżniać się czymś wśród innych niewiast. Rzeczywiście, 
M atka N ajśw . w yróżniała się w śród innych ogromną świętością, a rów no
cześnie niespotykaną skrom nością i prostotą. Była pod względem  m oralnym  
tak  czysta, ja k  czystym i nieskalanym  jest p ierw szy śnieg pokryw ający 
pola. 2adnym , najm niejszym  naw et grzechem nie obrażała Boga. Kochała 
P ana Boga całym sercem  i wszystko, co Pain Bóg nakazał spełniała z d robia
zgową 'dokładnością. W dodatku nie czyniła tego ze strachu  przed karą 
Bożą, lecz z czystej miłości ku  Bogu. M atka N ajśw . wysłużyła sobie u Boga 
godność M atki Bożej — świętością życia.

Zastosowanie

Każde dziecko kocha sw ą m atkę, bo zawdzięcza jej życie i trosikliwą 
opiekę. Dziecko, k tóre nie kocha i nie szanuje swej m atki nazyw am y dziec
kiem  w yrodnym . I wy, dzieci, oprócz miłości do swych m atek ziemskich, 
kochajcie również Najśw. M aryję P annę — M atkę naszą niebieską. Dobrze, 
powiecie, ale ja k  Je j okazać miłość? M atki Bożej n ie  m a w śród nas. Gdyby 
była, pobieglibyśm y wszyscy do Niej i okazali, że Ją  kocham y. Jest, drogie 
dzieci, sposób okazania M atce Najśw. m iłością bardzo dobry sposób, po
w iedziałbym  naw et — najlepszy. Polega on Jia tym, żeby naśladow ać życie. 
M atki Najśw. S tarajcie się choć w  części ta k  kochać P ana Boga, jak  Ona 
kochała; stara jc ie  się być dobre, grzeczne, skrom ne w  mowie i zachowaniu; 
starajcie się szanow ać wzajem nie, nie wyrządzać sobie krzywdy, nie p rze
zywać się, nie rozbijać po drodze podczas pow rotu ze szkoły, n ie  dokuczać 
innym  itp., a w tedy spraw icie Matce Bożej najw iększą radość i okażecie 
czynem, że Ją kochacie.

Gdy zaś nadejdzie p iękny miesiąc m aj, bierzcie udział w  nabożeństw ach 
majowych, śpiewajcie pieśni ku  czci M atki Bożej, a wieczorem przed 
snem  odmówcie pobożnie: „Zdrowaś M aryjo...”

Zakończyć p ieśnią: „Cześć M aryi, cześć i chwała...”

24. Młodość Jezusa

62. Co się stało po 8 dniach od narodzenia Dzieciątka?
Pd 8 dniach od narodzenia Dzieciątka nadano M u imię Jezus.
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63. Co się stało w  40 dni po narodzeniu Jezusa?
W 40 dni po narodzeniu Jezusa rodzice zanieśli Dziecię Jezus do świątyni, 
aby je  ofiarow ać Bogu według zw yczaju żydowskiego.

64. Co się stało z Dzieciątkiem Jezus po ofiarowaniu w  świątyni?
Po ofiarow aniu P ana Jezusa w  św iątyni rodzice Jego M aryja i Józef 
uciekli z nim  do Egiptu, gdyż kró l Herod chciał Dziecię zamordować.

65. Co się stało po śmierci Heroda?
Po śmierci H eroda M aryja i Józef wrócili z Jezusem  do m iasteczka 
N azaret w  G alilei i tam  zamieszkali.

66. Co się wydarzyło, gdy Jezus miał lat 12?
Ody Jezus m iał la t 12 M ary ja i Józef udali się z nim  do Jeruzalem  
na święto Paschy. W św iątyni jerozolim skiej Jezus zadziwił uczonych 
żydowskich swym rozum em  i m ądrością.

67. Co jeszcze opowiada Pismo św. o młodości Jezusa?
Pismo św. mówi, że w  młodości Jezus był posłuszny rodzicom.

Wprowadzenie

Adam Mickiewicz, jeden  z najsław niejszych .poetów polskich napisał 
piękną książkę pt. „Pan Tadeusz”. Poniew aż poeta znajdow ał -się w tym  
czasie na w ygnaniu, z dala o'd ojczyzny, dlatego całą treść książki przepoił 
tęsknotą za ojczyzną, za stronam i rodzinnym i i „krajem  la t dziecinnych”. 
L ata  dziecinne, dni młodości w spom ina poeta ze szczególnym rozrzew nie
niem, jako  najpiękniejsze la ta  życia. W spomina o tym, jak  będąc dzieckiem 
zachorow ał śm iertelnie... M atka porw ała um ierającego syna, zaniosła przed 
o łtarz M. Bożej O strobram skiej 'w W ilnie i w gorącej m odlitw ie prosiła
0 ratunek. M alutki Adaś nie um arł, organizm jego zmógł chorobę. Wspo
m ina również o swoich studiach, o beztroskich m iesiącach w akacyjnych, 
gdy „jako młode pacholę ze strzelbą na ram ieniu  świszcząc szedł przez 
pole...” Późniejsze la ta  życia były dla poety la tam i cierpienia, udręki
1 w ygnania. Ale młodość m iał piękną. Bo młodość je st zawsze najp iękn iej
szym okresem  życia, jak  m aj je s t najpiękniejszym  miesiącem  w  roku.

I  Pan Jezus, jak  każdy człowiek, przeszedł przez te  w szystkie okresy 
życia: dzieciństwo, młodość i w iek męski. Nie dożył /ylko późnej starości. 
Dlaczego?

Dzisiejszą lekcję poświęcim y w łaśnie omówieniu dziecięcych i m łodzień
czych la t Chrystusa.

Rozwinięcie tematu

Źródłem  naszych wiadomości o życiu P an a  Jezusa jest P ism o św. 
N. Testam entu. Z Pism a św. dow iadujem y się, gdzie i w jak ich  okolicz
nościach P an  Jezus się urodził, k to pierw szy oddał M u pokłon, kto przybył
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z dalekich krain , aby P anu  Jezusowi złożyć królew skie dary  itd. Mówiliśmy 
już o tym  i dziś nie będę ponownie pow tarzał. Dziś opowiem w am  o innych 
w ydarzeniach w  czasach dzieciństw a i młodości P ana Jezusa.
1. M atka Boża i św. Józef należeli do narodu izraelskiego, dlatego też 
stara li się w ypełniać wszystkie przepisy religii mojżeszowej. Po ośmiu 
dniach od urodzenia Dzieciątka, nadali M u rodzice imię Jezus —• co było 
połączone z uroczystością rodzinną, podobną do naszych chrzcin. Po 40-tu 
dniach od urodzenia, każda m atka izraelska m usiała udać się do św iątyni 
jerozolim skiej, aby podziękować Bogu za to, że dziecię przyszło na świat. 
M atka Boża nie chciała niczym różnić się od swoich rodaków, ■ dlatego 
po 40 dniach od urodzenia Jezusa w yruszyła w raz z Józefem  i Dzieciątkiem 
w daleką drogę do św iątyni (ok. 100 km). Kiedy, po paru  dniach uciążliwej 
drogi, w kraczali w bram y św iątyni, zastąpił im drogę staruszek pewien, 
pobożny i św ięty człowiek. Nazywał się Symeon. Modlił się on przez całe 
życie o to, by przed sw ą śm iercią m ógł u jrzeć Zbawiciela. P an  Bóg w ysłu
chał jego modlitwy. Dzięki natchnien iu  Bożemu udał się  Symeon do 
św iątyni w tym  sam ym  dniu, w  którym  przybyła tam  Święta Rodzina. 
Spotkali się p rzy  wejściu. Sym eon podszedł do M atki Bożej, wziął z Jej 
rąk  Dziecię Jezus i ze łzam i w  oczach dziękował Bogu za to, że dożył 
tak  pięknej chwili. Teraz mógł umrzeć spokojnie.
2. D rugie zdarzenie było b. p rzykre  d la  Świętej Rodziny: m usiała bowiem 
uciekać do obcego k ra ju  — Egiptu  — przed  gniewem K róla Heroda. O krutny 
ten  człowiek przez całe sw e życie obaw iał się u tra ty  w ładzy królew skiej. 
Na kogokolwiek padło podejrzenie, że p ragnąłby  zasiąść n a  królew skim  
tronie — ten  ginął. Na śm ierć skazyw ał inie tylko ludzi obcych, ale naw et 
swych najbliższych. Trzech sw ych synów kazał zam ordować, bo posądzał 
ich o knucie ispisków. Nic więc dziwnego, że chciał zam ordować również 
Pana Jezusa, bo usłyszał ja k  M ędrcy ze W schodu nazw ali G o  (królem 
żydowskim. Byłoby niew ątp liw ie doszło do tego, bo siepacze H eroda wy
m ordowali około 30 m ałych dzieci w  Betlejem ie, lecz P an  Bóg we śnie 
przestrzegł Józefa: „W stań, a weżmij dziecię i m atkę jego i uchodź do 
Egiptu... A lbowiem stan ie  się, że Herod szukać będzie dziecięcia, aby je  
zgładzić”. (Mat. 2,13).
(Katecheta opowiada o uciążliw ej podróży do Egiptu  i o powrocie do Na
zaretu).
3. Życie w  Nazarecie upływ ało spokojnie i pracowicie. P an  Jezus w zrastał 
w  ciszy dom ku inazaretańskiego. Otoczony miłością rodziców n ab ie ra ł sił, 
staw ał się coraz większym  chłopcem. Gdy skończył lat 12, rodzice postanow ili 
wziąć Jezusa ze sobą w podróż do św iątyni jerozolim ksiej n a  św ięto 
Paschy (Wielkanoc).

Każdego roku, ze w szystkich zakątków  P alestyny  ciągnęły pielgrzym ki 
pątników  do Jerozolimy, gdyż tam  znajdow ała się jedyna św iątynia narodu  
izraelskiego. W m iarę zbliżenia się do m iasta  rosły i potężniały strum ienie
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ludzi, a Jeruzalem  wyglądało jak  morze, do którego ze w szystkich stron 
w pływ ają rzeki. W raz z pielgrzym am i szło w iele dzieci: chłopców i dziewcząt. 
P rzed bram am i m iasta panow ał 'nieopisany zgiełk i ciżba. Łatwo było 
zginąć w tłoku. N iejedno dziecko z płaczem  poszukiwało swych rodziców. 
Podczas swej pierw szej podróży do świętego M iasta, w pow rotnej drodze 
zginął Jezus. (Opowiedzieć barw nie o sm utku rodziców i znalezieniu 
w świątyni).

Po znalezieniu Syna, cała rodzina radośnie w racała do Nazaretu. Życie 
w N azarecie popłynęło spokojnie i pracowicie. P an  Jezus był posłuszny 
rodzicom, „w zrastał i pom nażał się w m ądrości i w  łasce u Boga i u ludzi”. 
Jako m ały chłopiec pom agał m atce w gospodarstw ie domowym, jako do
rosły mężczyzna pom agał św. Józefowi w pracy stolarskiej. N ikt z sąsia
dów nie w iedział o tym , k im  je st P an  Jezus. N ikt nie przypuszczał nawet, 
że ten  młody cieśla, „syn Józefa” je st Synem  Bożym. Przez 30 la t prowadził 
P an  Jezus życie ukryte.

Utrwalenie materiału

Kiedy nadano Jezusow i imię? Po ilu  dniach od urodzenia Jezusa nastąpiło  
ofiarow anie w św iątyni? K to spotkał u bram  św iątyni Św iętą Rodzinę? 
Jak ie  było najw iększe m arzenie sta rca  Symeona? Sym ean przez całe życie 
prosił Boga, by wolno m u było przed śm iercią zobaczyć Zbawiciela. Dlatego, 
gdy wziął na ręce Dzieciątko, pow iedział ze łzam i w  oczach:

„Teraz, o Parnie... puszczasz sługę 
Twego w pokoju, bo oczy m oje u jrzały  
zbaw ienie Twoje, któreś zgotował 
d la  w szystkich norodów...” (Łuk. 2,27—32)

Co 'Się stało  z Dzieciątkiem  Jezus po ofiarow aniu w świątyni? Kiedy 
wrócili i gdzie zam ieszkali rodzice Jezusa? Co w ydarzyło się, gdy Jezus 
m iał la t 12? Ja k  nazyw am y życie C hrystusa w Nazarecie? Życiem ukrytym . 
Ja k  zachował się P an  Jezus i co robił w  domu?

Zastosowanie.

Dzieciństwo i młodość są hajpiękniejszym  okresem  życia człowieka. Ten 
okres w tej chw ili wy, dzieci, przeżywacie. Od tego, jak ie  je s t wasze 
dzieciństwo i młodość, będą zależały przyszłe lo'sy. A dam  Mickiewicz, k tóry  
z taką rzewnością w spom inał chw ile swej młodości, pow iedział rówinież, 
że młodość je s t „rzeźbiarką, co w ykuw a żywot cały”. K to żyje w rodzinie, 
jako dziecię posłuszne, pracow ite — jak  posłuszinym i pracow itym  był 
P an  Jezus — ten  w yrośnie na dzielnego człowieka. Cieszcie się młodością,
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ale równocześnie w ykorzystujcie dni młodości, by wykształcić i rozwinąć 
swój um ysł oraz urobić charakter. Niech w waszych sercach, skrom nych, 
czystych, uczciwych, przebyw a zawsze Bóg. Bo kto mieszka w Bogu, 
a Bóg w nim  „ten wiele owocu przynosi...”

25. Jan Chrzciciel

69. Kim by! Jan Chrzciciel?
Jan  Chrzciciel był poprzednikiem  Jezusa Chrystusa. Rodzicami jego 
byli kap łan  Zachariasz i Elżbieta, k rew na Najśw. M aryi Panny, matki 
Jezusa.

70. Co uczynił Jan, jako poprzednik Chrystusa?
Jan, jako poprzednik Chrystusa, naw oływ ał ludzi do pokuty, chrzcił 
w  Jordanie pokutujących i oznajm iał o przybyciu na św iat Odkupiciela.

W prowadzenie

Zanim  król w ejdzie do nowego państw a, aby rozpocząć swe rządy, wysyła 
najp ierw  posła, k tóry  zapow iada przyjście pana i przygotow uje ludność 
k ra ju  na jego przyjęcie. Tak było daw niej, gdy królow ie rządzili narodami... 
Podobnie było z P anem  Jezusem , jako  królem  całego św iata. Zanim  roz
począł nauczanie, zanim  ujaw nił się przed  światem , jako  Nauczyciel i  Zba
wca św iata, zlecił najp ierw  św. Janow i m isję przygotow ania ludzi n a  swoje 
wystąpienie.

W dzisiejszej katechezie opowiem wam, drogie dzieci, o Jan ie  Chrzcicielu, 
poprzedniku Chrystusa Pana.

Rozwinięcie tem atu

a. Młodość. Do wielkiego dzieła powołał Bóg Jan a  Chrzciciela, dlatego 
też inaczej wyglądało życie Jana, aniżeli życie innych ludzi. Przyjście jego 
na św iat przepowiedzieli prorocy. P rorok  M alachiasz (3,1) nazwał Jana 
„aniołem (posłańcem), k tóry  m a zgotować drogę C hrystusow i”. P rorok  Iza
jasz nazw ał „głosem w ołającego na puszczy o zgotowaniu dróg P anu”.

Dziwne też działy się spraw y przy urodzeniu Jana. Ojcem jego był 
Zachariasz, kap łan  Starego Testam entu. M atką była Elżbieta. Będąc w po
deszłym w ieku n ie mogli spodziewać się ju ż  syna, chociaż n ieustannie prosili
o to Boga. Pewnego razu, gdy Zachariasz spraw ow ał obrzędy kapłańskie 
w św iątyni, ukazał m u się „Anioł P ańsk i”, stojący po praw ej stronie k a 
dzenia. I rzekł do niego: „W ysłuchał Bóg prośbę tw oją Zachariaszu... żona 
tw oja E lżbieta urodzi ci syna. Będzie on wielki przed Panem... i będzie
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napełniony Duchem Św iętym ”. (Łk. 1. 11—16). Ponieważ Zachariasz nie 
bardzo dow ierzał słowom anioła spotkała go kara. Zaniem ówił od owej 
chwili. Mowę odzyskał dopiero w tedy, gdy 8-go dnia po narodzeniu  Jana, 
nadaw ał m u imię. W szybkim  czasie dowiedzieli się ludzie o tych dziwnych 
wydarzeniach, padł strach  ma w szystkich sąsiadów i mówili m iędzy sobą: 
„Czym, m niem asz, dziecię to będzie? Albowiem była z nim  ręka  P ań sk a”.

b. Działalność na pustyni. Posłannictwo, do którego powołał Bóg św. 
Jana , wym agało od niego surowego życia. Dlatego Jan  opuścił wcześnie 
dom rodzinny i udał się n a  pustynię. Surow e życie prow adził na pustyni. 
U bierał się w  skóry dzikich zw ierząt, przepasamy był pasem  rzemiennym , 
a żywił się tym , czego dostarczała m u pustyn ia: miodem leśnym, szarańczą 
i korzonkam i roślin. T ak  surow y try b  życia w krótkim  czasie rozgłosił 
im ię Ja n a  po całej ziemi judzkiej. W ielu mieszkańców Judei i Jerozolim y 
przybyw ało do Jana, aby  słuchać jego nauk. Potężnym  głosem wzywał 
oin wszystkich do odm iany życia i przygotow anie się na przyjście O dkupi
ciela. „Czyńcie pokutę, albowiem  przybliżyło się królestwo niebieskie”. 
Na znak poku ty  św. J a n  chrzcił ludzi w  rzece Jordan . Poniew aż coraz 
większe tłum y podążały na pustynię, aby słuchać kazań Janow ych, poczęły 
mawet krążyć w śród ludu  głosy, że może sam  Ja n  je s t owym, zapow iadanym  
przez proroków  Mesjaszem?... Ale Ja n  od razu przeciął te  wątpliwości. 
Oświadczył jasno i po prostu : „Nie, ja  nie jestem  Mesjaszem. J a  udzielam  
chrztu z wody, ale po m nie przyjdzie o w iele mocniejszy, który udzieli 
w am  przy chrzcie Ducha Świętego”. .

Pewnego razu w raz z tłum em  przyszedł również P an  Jezus. Przybył 
z dalekiego N azaretu, w m ieszał się w  tłum  pokutników  jako jeden z nich. 
Skoro zbliżył się  do Ja n a  i ja k  in n i pątn icy  poprosił o chrzest, Ja n  poznał 
C hrystusa i zaw ołał w  uniesieniu: „To ja  m am  być ochrzczony przez Ciebie, 
a Ty przychodzisz do m nie?” Ale P an  Jezus, m im o to, prosił o udzielenie 
chrztu. Podczas tego chrztu  „otworzyły się niebiosa i u jrza ł Ducha Bożego 
zstępującego jako  gołębica...” Równocześnie posłyszeli najbliżej stojący 
głos Boga: „Ten je st Syn mój miły, w  k tórym  upodobałem  sobie” 
(Mat. 3,13—17).

c. Śm ierć rgęczeńska. Ja n  Chrzciciel miął. tw ardy  charak ter. Nie tylko 
naw oływ ał do .pokuty, ale tęp ił złe zachow anie się ludzi, n iem oralne życie. 
Nie patrzał przy tym, kim  był ten , k tóry  źle czynił. Gdy dowiedział się, 
że król Herod A ntypas zabrał swem u b ra tu  żonę, zaczął publicznie, w  ostrych 
słowach, potępiać ten  zw iązek małżeński. Nie u ląk ł się H eroda naw et 
wtedy, gdy ten  kazał go zam knąć w  tw ierdzy M acheront. W ciemnych 
lochach Macherointu spędził Ja n  długie miesiące. Nie wiadomo ja k  długo 
siedziałby jeszcze w  więzieniu, gdyby nie zaszedł nieprzew idziany wypadek. 
Herod A ntypas chętnie rozm aw iał z uwięzionym  i w  rzeczywistości nie 
pragnął jego śmierci, ale pragnęła jej usilnie n iepraw na żona H eroda —
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Herodiada. W ykorzystaał ona okazją im ieninowej uczty H eroda do prze
prow adzenia swego p lanu  zemsty. Na ucztą tę, niezw ykle .wystawną, za
proszono w ielu pow ażnych i bogatych ludzi. P rzybyła n a  nią córka H erodiady 
z Rzymu, bardzo p iękna i um iejąca ślicznie tańczyć. Gdy wino zamroczyło 
dobrze um ysły biesiadników, w tedy pojaw iła się na sali Salome. Taniec 
je j zachwycił wszystkich. H erod był tak  rozrzewniony i u ję ty  tańcem, 
że przyw ołał do siebie zgrzaną i zm ęczoną tancerkę i rzek ł do n ie j: „Proś
0 co chcesz, a dam  ci naw et połowę kró lestw a m ojego” (M. 6,23).

W śród burzy oklasków zaiproszanych gości, dziewczynka straciła głowę, 
nie w iedziała, o co ma prosić i czym prędzej pobiegła do swej m atki, 
a przypadłszy do niej jednym  tchem  oznajm iła: „M atko, k ró l gotów jest 
dać m i naw et połowę królestwa... Czego m am  żądać”? M atka zrozumiała, 
że nadszedł odpowiedni moment, aby zemścić się na Jan ie  Chrzcicielu, 
do którego p ała ła  nienaw iścią. „Proś o głowę J a n a ” — powiedziała szybko. 
Dziewczynka pow tórzyła Herodowii prośbę. K ról zasm ucił się tym, lecz 
nie chciał łam ać danego słowa, ze względu n a  przysięgę wobec całej sali. 
Posławszy kata , rozkazał przynieść głowę Ja n a  na misie. Dziewczę oddało 
głowę Ja n a  matce. (Mk. 6,25—28). H erodiada w yładow ała swój gniew  na 
odciętej głowie, p rzeb ija jąc  sztylecikiem  język.

T ak  zginął sław ny syn Zachariasza i Elżbiety, ostatni w ielki prorok 
Starego Testam entu, .poprzednik samego Chrystusa, k tóry  gotował drogę 
P anu. Uczniowie jego uprosili u  Heroda ciało zabitego i pochowali je  godnie. 
Potem  donieśli o śm ierci P anu  Jezusowi.

Utrwalenie materiału

Kto .przygotował drogę P anu  Jezusow i? Co wiesz o życiu św. Jan a  
Chrzciciela? o jego la tach  młodości?... o rodzicach?... Co czynił J a n  jako 
poprzednik Chrystusa? W jak ich  okolicznościach zginął św. Ja n  Chrzciciel?

Zastosowanie

Opowiedziałem wam, drogie dzieci, o życiu i działalności św. Jana, po
przednika Chrystusa. W ielki był to prorok, człowiek o żelaznej sile woli
1 nadzw yczajnej prawości. Sam P an  Jezus z najw iększym  uznaniem  wy
rażał się o Janie. Pewnego razu  powiedział do uczniów: „Zapraw dę, po
w iadam  wam : nie pow stał między narodzonym i z niew iast większy nad 
Ja n a  Chrzciciela” . (Mt. 11,11). P an  Bóg nie patrzy  ma tytuły, ani n a  stano
wiska. W  oczach Bożych ten  je s t w ielki, kto żyje dobrze. Słuchajcie zawsze 
w duszy głosu Bożego, postępujcie tak, ja k  głos Boży w  duszy w am  mówi. 
Od tego zależy w asza wielkość i znaczenie u Boga i u  ludzi.
Sw. Jan  Chrzciciel niech będzie d la  was przykładem  szczerości i p raw do
mówności oraz odwagi, jeśli chodzi o głoszenie p raw d  Bożych.
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26. Dobra Nowina

71. Kiedy Pan Jezus rozpoczął swoją działalność nauczycielską?
Pan Jezus rozpoczął sw ą działalność nauczycielską, gdy skończył lat 
30 i został ochrzczony przez Jamą Chrzciciela w rzece Jordan.

72. Co uczynił pan Jezus po swym chrzcie w  Jordanie?
P an Jezus po chrzcie w  Jo rdan ie  udał się na pustynię i tam  pościł 
przez 40 dni i 40 nocy i m odlił się, by  przygotować się do swej m isji 
nauczania i odkupienia ludzi.

73. W jaki sposób spełniał Fan Jezus swą misję?
P an  Jezus sipełniał swą m isję w te n  sposób, że przez trzy la ta  nauczał 
ludzi o Bogu i po tw ierdzał sw ą .naukę cudam i.

74. Czego uczył Pan Jezus o Bogu?
Pan Jezus uczył, że Bóg jest naszym  najlepszym  Ojcem.

75. Czego żądał Pan Jezus od ludzi?
P an Jezus żądał, aby ludzie święcie żyli.

Wprowadzenie

Przed przyjściem  Pana Jezusa na św iat ludzie mało wiedzieli o Bogu. 
Ci, którzy znali Pism a św. St. T estam entu  wiedzieli więcej, ale tak ich  
było mało. Poganie czcili najrozm aitszych bogów: z kam ienia, drzewa, 
m arm uru  itp. Sądzili, że istnieje w ielu  bogów: bóg słońca, ziemi, podziemia, 
m órz itd. P raw ie  n ik t z ludzi nie wiedział, jak im  je st Bóg praw dziwy. 
N ajw ięksi uczeni i filozofowie bezsilnie rozkładali ręce i mówili: „M usimy 
czekać aż przyjdzie ktoś, kto nas pouczy o tym , ja k  m am y się zachować 
względem Boga i ludzi... Tylko sam Bóg może o tym  pouczyć” (Platon). 
I  rzeczywiście przyszedł Syn Boży, Jezus C hrystus i pouczył ludzi dokładnie
o Bogu. P an  Jezus przyniósł ludziom  dobrą nowinę, czyli dobrą wieści
o Bogu. Dobra Nowina znaczy po grecku „Ew angelia”.

Na dzisiejszej lekcji opowiem wam, kiedy P an  Jezus zaczął ludziom 
głosić Dobrą Nowinę, jak  ją  głosił oraz czego nauczał o Bogu.

Rozwinięcie tematu

a. Kiedy Pan Jezus rozpoczął nauczanie?

Lata ukrytego życia przy boku M aryi Panny  i św. Józefa m ijały szybko. 
W m ałym  m iasteczku N azaret nic się przez ten czas nie zmieniło. W d a l
szym ciągu żaden z mieszkańców N azaretu n ie  zdaw ał sobie naw et spraw y 
z tego, że przebywa w śród nich, rośnie i rozw ija się praw dziw y Bóg-Czło
wiek. P ostarzał się i um arł św. Józef, P an  Jezus pozostał sam  z M atką. 
Gdy ukończył 30 lat, pewnego razu rzekł M atce: „M atko, już n ie  mogę 
dłużej pozostać w domu; przyszedł czas wyznaczony mi przez Ojca i muszę
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w yruszyć w drogę, by opowiadać ludziom D obrą Nowinę o Bogu". Pożegnał 
się z M atką i poszedł. Poniew aż m iał do sipełnienia w ielką m isję, więc 
udał się najp ierw  na pustynię, otrzym ał chrzest Janow y, a potem  pościł 
przez 40 dni i 40 nocy i m odlił się do Ojca, aby d a ł m u m ądrość do n au 
czania ludzi i siły do poniesienia cierpień za nich. Tak przygotow any, 
pewnego razu w ystąpił publicznie i zaczął nauczać.

b. Jak nauczał?

Za czasów Pana Jezusa inaczej uczono niż dzisiaj. Nie było1 wtedy* 
ani szkół, an i klas. Nauczyciel przyjm ow ał do siebie w ybranych uczniów, 
m ieszkał z n im i i uczył ich tego, co sam umiał. Najczęściej uczył ich na 
pam ięć przez długie pow tarzanie tych sam ych zdań.

P an  Jezus inaczej nauczał. Chodził po całej Palestynie: od wioski do 
wioski, od m iasta do m iasta i głosił p raw dy  Boże. P an  Jezufc nauczał, 
gdzie mógł, gdzie i kiedy nadarzyła się okazja. Nauczał w  domach, w  św ią
tyni, nad jeziorem , nauczał m łodych i  starych, biednych i bogatych, uczo
nych i prostaczków  — w szystkim  głosił Ewangelię.

Mówił P an  Jezus bardzo prosto tak, żeby Go wszyscy mogli zrozumieć. 
Najczęściej posługiw ał się opow iadaniam i wziętym i z życia ludzi. Opo
w iadania te i obrazy nazyw am y przypowieściami Jub podobieństwami. 
Chcąc rvp. pouczyć ludzi, że P an  Bóg je s t spraw iedliw y, opowiedział p rzy 
powieść o kąkolu w  pszenicy, którego gospodarz nie zbiera aż do czasu 
żniwa, żeby przy  tym  n ie pow yryw ać pszenicy i n ie  zdeptać. Dcupiero 
podczas żniw  wiąże się kąkol w osobne snopki na spalenie, a pszenicę 
odwozi do stodoły. Podobnie je s t z ludźmi na ziem i: m ieszkają na niej 
dobrzy i źli pomieszani razem. Dopiero na Sądzie oddzieli Bóg dobrych 
od złych.

Innym  razem, pragnąc pouczyć ludzi o tym , ja k  w ażnym  je st dla nich 
Królestwo niebieskie, przyrów nał je  do skarbu  ukrytego na roli, do perły  
drogocennej. M iłosierdzie Boże względem grzesznika przedstaw ił w  przy
powieści o synu m arnotraw nym . Konieczność miłości bliźniego, je j zakres, 
najlepiej można zrozumieć na podstaw ie przypowieści o m iłosiernym  Sa
m arytaninie.

W ten sposób przez podobieństw a i opowiadania P an  Jezus pouczał 
ludzi o tym, jak i jest Bóg, ja k  Mu okazać miłość oraz jak  należy żyć, 
by podobać się Bogu. (Przypowieści Chrystusa były to opowiadania uło
żone przez Pana Jezusa dla objaśnienia Jego nauki).

P an  Jezus nie tylko słowem uczył, ale i czynem. Szedł przez ziemię 
czyniąc wszystkim  dobrze. Nie odtrącał od siebie nikogo. Z Jego ust nie 
padło n igdy kłamstwo, przekleństwo, słowa obmowy lub oszczerstwa. P rzy
kładem  własnego życia potw ierdzał praw dy, które głosił słowami. Dlatego 
też słusznie o sobie powiedział, że jest P raw dą i Drogą.
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C. Czego nauczał?

Ciekawi pew nie jesteście, drogie dzieci, czego P an  Jezus nauczał? N aj
więcej mówił o swym Ojcu niebieskim , o P an u  Bogu. Ludzie w  owych 
czasach skłonni byli porów nyw ać Boga do swych władców i cesarzy: srogich 
i okrutnych. Bali się więc Boga, ja k  bali się cesarza. U w ażali Boga za 
srogiego władcę, k tóry  mści się za nieposłuszeństwo i dotkliw ie karze. 
P an  Jezus zm ienił ten  pogląd, uczył, że Bóg je st dobrym  i m iłosiernym  
Ojcem, k tóry  spraw ia, że słońce św ieci d la  dobrych i złych. Do Bogla 
należy modlić się słowam i: „Ojcze nasz...” Zam iast strachu  i bojaźni budził 
P an  Jezus w  sercach ludzi miłość do Boga.

Na drugim  m iejscu po miłości do Boga postaw ił P an  Jezus miłość da 
bliźniego. Bliźnim  wg Jezusa je st każdy człowiek, bo każdy człowiek jest 
jakoby obrazem niewidzialnego Boga. P rzykazanie o miłości bliźniego uczy
n ił swym najw iększym  i nowym przykazaniem . „P rzykazanie nowe daję 
wam, abyście się społecznie m iłowali, jak  ja  was um iłow ałem ”. Dwa te  
przykazania uczynił Jezus fundam entem  swej nauki, D obrą Nowiną czyli 
Ew angelią K rólestw a Bożego .na ziemi.

U trw alenie m ateria łu

Kiedy P an  Jezus rozpoczął nauczanie? Po skończeniu 30 la t życia oraz 
chrzcie w Jordanie. Ja k  P an  Jezus przygotow yw ał się do swej m isji? Postem 
i m odlitw ą w sam otności. J a k  nauczano za czasów Chrystusa, a ja k  nauczał 
P an  Jezus? Ja k  nazyw ał Pam Jezus sw oją naukę? D obrą Nowiną, czyli 
Ew angelią. Czego nauczał P an  Jezus o Bogu? Jak ie  przykazanie polecił 
ludziom zachowywać w sposób szczególny?

Zastosowanie

Byłyście na pewno, drogie dzieci, w teatrze. P rzed rozpoczęciem przed
staw ienia, gdy uderzy  gong, oczy wszystkich ludzi zw racają się na kurtynę. 
Na tw arzach m aluje się ciekawość, co za obraz się u-każe, gdy rozsunie 
się cicho kurtyna. Po odsłonięciu ku rtyny  każdy .patrzy z zachw ytem  na 
dekorację i barw ne stro je  aktorów .

Kiedyś, w  czasach przed przyjściem  Chrystusa, P an  Bóg ukryw ał się 
przed wzrokiem ludzi ja k  gdyby za ku rtyną . Dopiero P an  Jezus nauką 
sw ą kurtynę tę  odsłonił. Zdum ionym  oczom ludzi ukazał Boga, jako  dobrego 
Ojca, a  bliźniego jako  naszego brata . N aukę swą nazw ał D obrą Nowiną 
i nakazał Apostołom oraz ich następcom : biskupom i kapłanom  głosić ją  
po całyim świecie. „Jako m nie posłał Ojciec, tak  i ja  w as posyłam... „Idąc 
tedy -nauczajcie wszystkie narody... nauczając je  zachowywać wszystko, 
cokolwiek w am  przykazane”. (Jan 20, 21; Mt. 28,20).
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Nauka religii, nauka w  kościele jest więc, dzieci, nauką samego Pana 
Jezusa. Z jakąż uwagą powinniście je j słuchać.

Czy tak  postępujecie? Przypom nij sobie jak  się zachowujesz w czasie 
lekcji religii? Czy korzystasz z lekcji? Czy innym  nie przeszkadzasz?

P an  Jezus n ie  tylko słowami nauczał, lecz czynem swym daw ał dobry 
przykład. Tego samego żąda od nas. „Nie każdy, k tóry  mi mówi Panie, 
Parne, wejdzie do K rólestw a Niebieskiego, a le  k tóry  pełni wodę Ojca 
mego, k tó ry  je st w niebiesiech, teai wejdzie do K rólestw a Niebieskiego”. 
(Mt. 7,21). Innym  razem  pow iedział P an  Jezus: „Błogosławieni, którzy słu
chają słowa Bożego i strzegą go”. (Łk. 11,28).

27. Postać C hrystusa

76. Z jakimi ludźmi Pan Jezus najchętniej przebywał?
Pan Jezus najchętniej przebyw ał z ludźmi prostym i, szczerymi i szuka
jącym i prawdy.

Wprowadzenie

Tak ja k  w książce do historii in te resu ją  was drogie dzieci, historyczne 
obrazy, portre ty  królów  i książąt, tak  w  kościele z ciekawością patrzycie 
na obrazy i figurę Chrystusa, M atki Bożej oraz świętych. Jestem  ciekawy, 
czy zauważyliście, obserw ując i przyglądając się obrazom C hrystusa w róż
nych kościołach, że na każdym  obrazie Chrystus inaczej w ygląda; inną 
m a twarz, oczy, nos, inną postać. Obrazy polskie upodobniają Chrystusa 
do Polaka, japońskie do Japończyka, indyjskie do Hindusa. Czyżby Chry
stus był Polakiem, i równocześnie Japończykiem , H indusem  itd? J a k  w ła
ściwie Chrystus wyglądał?

Na to pytanie odpowiemy sobie w łaśnie w dzisiejszej lekcji. Będę wam 
mówił o postaci Pana Jezusa tj. o Jego wyglądzie zew nętrznym  oraz
0 Jego usposobieniu i charakterze.

Rozwinięcie tem atu

1. Wygląd zewnętrzny Chrystusa

O zew nętrznym  wyglądzie Pana Jezusa nic pewnego nie można po
wiedzieć, gdyż nie posiadam y ani p o rtre tu  Jezusa ani Jego fotografii. 
P o rtre tu  zrobić nie było moiżna, gdyż religia mojżeszowa zakazyw ała ro
bienia jakichkolw iek w izerunków  w obawie przed bałwochwalstwem , 
a sztuki fotografowania jeszcze w  owych czasach nie znano. W dodatku
1 sam  P an  Jezus był zbyt skrom ny na to, by zajm ow ać się w łasną osobą 
i dawać się portretow ać malarzom . Pan Jezus nie m iał czasu dla siebie.
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gdyż wszystek czas poświęcił dla zbaw ienia ludzi. Nie m ając p o rtre tu  
Chrystusa, ani fotografii, ani opisu naw et, nie wiemy ja k  P an  Jezus wyglądał. 
N a ten  tem at możemy tylko snuć najrozm aitsze domysły. I tak  też zawsze 
było. W ciągu wieków rozmaicie sobie wyobrażano postać C hrystusa: 
N iektórzy, sta rsi pisarze uważali, że Jezus był „niskiego w zrostu”; inni 
znowu wręcz przeciwnego byli zdania: P an  Jezus był wysoki i bardzo 
przysto jny — „piękniejszy urodą nad syny człowiecze” (Ps. 45,3).

Z wypowiedzi tych jasno wynika, że n ik t w łaściwie nie wiedział i po 
dzień dzisiejszy nie wie, jak  P an  Jezus wyglądał. Jedno jest tylko pewne: 
postać C hrystusa m usiała być postacią u jm ującą, skoro w yw ierał Pan 
Jezus tak i czar i urok na tłum y słuchaczy, którzy szli za Nim wszędzie, 
z zapartym  oddechem słuchali Jego mów, zapom inając często o głodzie 
i swych gospodarskich spraw ach. Niektórzy, jak  Apostołowie, porzucili 
wszystko i „poszli za N im ”.

2. W ygląd w ew nętrzny C hrystusa

W artość człowieka tylko w m ałym  stopniu uzależniona je s t od wyglądu 
zewnętrznego. Praw dziw a w artość człowieka tkw i w ew nątrz: w jego uspo
sobieniu i charakterze. Cóż z tego, że ktoś je s t wysoki, przystojny, m a fa 
lujące, 'krucze włosy, duże niebieskie oczy, jeśli jest skończonym leniem, 
albo pijakiem , złodziejem lub bandytą. Czy można powiedzieć o nim, że 
to w artościow y człowiek? I przeciw nie: ktoś może mieć postać niepozorną, 
naw et być małym , o brzydkiej twarzy, ale jeśli je s t pracowity, p raw do
mówny, spraw iedliw y, sum ienny, m ądry —■ jest człowiekiem wartościowym. 
Sw. Paw eł — m ały i brzydki — podbił św iat d la  Chrystusa; Napoleon 
również m ały i nieszczególnej urody — zadziwił swym geniuszem w ojsko
wym  i organizacyjnym .

Jak im  byl Pan Jezus w ew nętrznie?

a. P an  Jezus był m ądry. Jako 12-letni chłopiec w podziw w praw ił do
ktorów  i znawców Pism a św. „A zdum iew ali się wszyscy, k tórzy G.p 
słuchali nad rozum em  i odpowiedziami Jego” (Łk. 2,47). Potem, gdy zaczął 
nauczać jako 30-letni mężczyzna, „zdum iew ały się rzesze nad nauką Jego” 
i m ów iły: „skądże m a tę  m ądrość”?... żaden człowiek tak  nie m ówił jak  
On. Dziwiły się też rzesze wdziękowi słów płynących z ust Jego".

b. P an  Jezus posiadał moc Bożą. Na rozhukanym  jeziorze „rozkazał 
w iatrom  d m orzu i stało się uciszenie w ielkie” ; tysiące głodnych nakarm i 
pięciom a Chlebami i kilkom a rybkam i, a jeszcze zostało więcej okruchów, 
niż było Chleba na początku; naw et śmierć zw ijała swe ostrze1 wobec
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potęgi słowa Chrystusa: „Młodzieńcze, tobie mówią: w stań”... „Łazarzu, 
w ynijdź z grobu!..."

c. P an  Jezus m iał dobre serce. Choć sam  nie m iał n a  sum ieniu najm nie j
szego grzechu („Kto z was dowiedzie na m nie grzechu?”), to jednak  miał 
wyrozum ienie dla grzechów ludzkich i słabości n a tu ry  ludzkiej. O powiadał 
piękne przypowieści o dobroci Ojca swego w niebie, k tóry  ja k  troskliw y 
pasterz chodzi za jedną zgubioną owieczką tak  długo, aż ją  znajdzie i przy
prow adzi do owczarni; albo ja k  ojciec p rzy jm uje w ram iona m arnotraw nego 
syna. Co głosił słowami o Ojcu, to sam  w prow adzał w  czyn: przebaczył 
grzechy kobiecie upadłej, z celnikam i i grzesznikam i przebyw ał i ucztował, 
aby ich skłonić do popraw y życia; przebaczył P iotrow i jego zdradę, a naw et 
łotrow i na krzyżu w iny darow ał i m odlił się za sw ych prześladowców 
i katów. Na zarzut przeciwników, że obcuje z grzesznikam i odpowiedział: 
„Nie trzeba lekarza zdrowym, ale źle się m ającym ...” „Nie przyszedłem 
wzywać spraw iedliw ych, ale grzeszników”. (Mt. 9,12—13). Ileż serca i do
broci okazywał ludziom biednym, cierpiącym  i nieszczęśliwym. W śród tych 
biednych, prostych i szczerych ludzi najw ięcej przebywał. Nie było nędzy, 
której by nie przygarnął, łez, których by nie osuszył. S tąd  też św. Łukasz, 
historyk Nowego Testam entu, tak  w  kró tk ich  słowach streszcza działalność 
P ana Jezusa: „przyszedł dobrze czyniąc”; (Dz. Ap. 10,33).

Utrwalenie materiału

Powiedzcie, dzieci, kiedy można powiedzieć o człowieku: ja  tego czło
wieka znam dobrze? Wtedy, gdy znam y jego w ygląd zew nętrzny i w e
wnętrzny. Dlaczego nie znam y zewnętrznego w yglądu Chrystusa? Bo nie 
m am y Jego po rtre tu  ani fotografii. Czy jednak  w ygląd zew nętrzny jest 
najw ażniejszy w człowieku? Nie, w ażniejszy jest w ygląd w ew nętrzny, czyli 
charak ter i usposobienie człowieka. Jak ie  najw ażniejsze zalety charak teru  
posiadał Jezus? Był m ądry, pełen  mocy Bożej i m iał dobre serce. Na czym 
polegała i k iedy u jaw niła się m ądrość Chrystusa? Na czym polegała moc 
Boża? W czym przejaw iała się dobroć serca Chrystusa? Z jakim i ludźmi 
P an  Jezus najczęściej przebywał? Ja k  św. Łukasz, historyk N. Testam entu 
streścił w krótkich słowach działalność P ana Jezusa?

Zastosowanie

Opowiedziałem wam, dzieci, o dobroci Pana Jezusa dla biednych i nie
szczęśliwych ludzi. Pom yślcie teraz, jak i jest w asz stosunek do takich 
ludzi? Czy wzruszacie się na widok człowieka upośledzonego przez los, 
chorego, nieszczęśliwego? Czy też przechodzicie obojętnie obok cierpienia? 
Czy staracie się czasem, w m iarę waszych możliwości, dopomóc człowiekowi 
biednemu, starem u lub choremu? Czy poczęstujesz cukierkiem  biedniejszego
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kolegę? Czy dopomożesz w odrabianiu lekcji mniej zdolnej od siebie 
koleżance; Czy nie naśm iewasz się  z kalectw a lub nieszczęścia zarówno 
ludzi starszych jak  i twoich kolegów? Czy nie dręczycie zw ierząt słabszych 
od siebie? Czy umiecie przebaczać krzyw dy i urazy, czy też odpłacanie 
„wet za w et”? Zastanów cie się nad tym.

28. Triumf przed Męką

78. Jak ludzie przyjęli naukę Chrystusa?
Jedn i ludzie uw ierzyli w Chrystusa, drudzy zaczęli Go nienawidzieć 
i prześladować.

79. Dlaczego niektórzy ludzie nienawidzili i prześladowali Chrystusa?
Niektórzy ludzie nienaw idzili i prześladow ali Chrystusa dlatego, bo 
P an  Jezus karcił ich za złe postępow anie i obłudę.

80. Co czynili nieprzyjaciele Panu Jezusowi?
N ieprzyjaciele obrażali P ana Jezusa w różny sposób, wreszcie posta
nowili Go zabić.

81. Kiedy wrogowie Chrystusa powzięli postanowienie, że Go zabiją?
W rogowie C hrystusa powzięli postanowienie, że Go zabiją, na 6 dni 
przed  św iętem  Paschy, w  dniu  trium falnego w jazdu Jezusa do Jerozoli
my.

Przygotowanie

Jest, dzieci, w roku kościelnym  jedna niedziela bardzo uroczysta, r a 
dosna, a po niej następuje cały tydzień pełen sm utku i żałoby. To tak, 
ja k  gdyby po dniu prom iennym  od słońca nastały dni szarugi jesiennej, 
jak  po radosnym  biciu w  dzwo-ny — nagła niczym niezam ącona cisza. 
K to wie, jak  się ta  niedziela nazywa? Niedziela Palm owa. Czy przypom i
nacie sobie, jak  w ygląda procesja w  tę  niedzielę? K apłan w czerwonej, 
królew skiej kapie, wychodzi do ołtarza, poświęca palmy, a potem  wraz 
z całym  zgromadzonym ludem  w yrusza w  procesjonalny pochód wokół 
kościoła. Wierni, starsi i dzieci, niosą w rękach  gałązki palmowe. Po obejściu 
kościoła procesja zatrzym uje się przed zam kniętym i drzwiam i, a ksiądz 
uderza trzykro tn ie krzyżem  w drzwi, k tóre natychm iast o tw ierają się 
szeroko i procesja w kracza trium faln ie do wnętrza.
Na jak ą  pam iątkę odbywa się rok rocznie procesja z palm am i? Na p a
m iątkę trium falnego w jazdu P ana Jezusa do Jerozolimy.

P an  Jezus przez trzy la ta  nauczał, odpuszczał grzechy, okazywał ludziom 
dobre serce lecząc chorych i w skrzeszając um arłych. W ydawało się, że 
wszyscy ludzie uw ierzą w Chrystusa, pójdą za Nim, będą postępow ali tak, 
ja k  tego sam P an  Jezus żądał. N iestety, stało się inaczej. W prawdzie 
bardzo wielu ludzi poszło za Jezusem , ale znaleźli się też wrogowie
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Chrystusa, 'którzy zaczęli Go nienawidzieć i prześladować, bo P an  Jezus 
karcił ich za złe postępow anie i obłudę. Znaleźli się naw et tacy, którzy 
przam yśliw ali nad tym, jakby  P ana Jezusa zabić. P an  Jezus o w szystkim  
wiedział. Po to przecież na św iat przyszedł, żeby swym cierpieniem  i śm ier
cią zbawić ludzi, otworzyć im  niebo. Zanim jednakże nastały dla C hrystu
sa dni sm utku i cierpienia, przeżył najp ierw  dzień radości i trium fu 
podczas uroczystego w jazdu do Jerozolimy.

Dzisiejszą lekcję poświęcimy omówieniu zarówno prześladow ań C hrystu
sa ze strony złych i przew rotnych ludzi jako również opisowi trium falnego 
pochodu do Jerozolimy.

Rozwinięcie tematu

a) Prześladow ania. Powiedzcie, dzieci, kogo ludzie bardziej lubią, czy 
człowieka, który w szystkim  pochlebia, czy 'też tego, k tóry  spraw iedliw ie 
p raw dę sypie w oczy? Z pewnością w olą pochlebcę. Ale k tóry  je st w arto 
ściowszym człowiekiem? Bezwarunkowo ten, kto .nie iboi się powiedzieć 
p raw dy  bliźniemu, choćby m iał przez to narazić się na prześladow anie 
i u tra tę  przyjaźni. Takim  w łaśnie był P an  Jezus. Nie chciał zła, 'kłamstwa, 
pychy, obłudy, lecz kłamcom w ytykał kłam stwo, obłudnikom  — obłudę, 
pyszałkom  i zarozumialcom — pychę. A ludzie nie lubią, gdy ktoś ich 
■wady oświetli. Jak  sowa lub nietoperz k ry ją  się w  dzień, a la ta ją  w nocy, 
tak  ludzie k ry ją  swe złe czyny, aby nie wyszły na światło dzienne.

N ajbardziej spośród wszystkich n ie  lub ił Pan Jezus kapłanów  i nauczy
cieli — doktorów  izraelskich. A .nie lubił dlatego, że za trac ili ducha p raw 
dy, w iary i ducha uczciwości. Modlili się po rogach ulic po to tylko, by 
ich inni widzieli; poszcząc, ubierali się w najgorsze suknie, wykrzywiali 
tw arze, przybierali w yraz najgorszego sm utku — na pokaz, n ie  ze szczerej 
chęci pokuty; przestrzegali zachowania drobiazgowych przepisów, na nic 
nie przydatnych, a praw dziw ej miłości bliźniego nie znali. S tąd  też Pan 
Jezus nie cierpiał ich; nazyw ał wodzami ślepymi, grobam i pobielonymi, 
k tóre z wierzchu zdają się ludziom piękne, a w ew nątrz są pełne p lu 
gastwa, obłudnikam i, którzy dostrzec po trafią drzazgę w oku innego 
człowieka, a belki w swoim oku nie widzą.

Nic też dziwnego, że kapłanom  i doktorom  izraelskim  nie podobała 
się mowa Jezusa. Zaczęli więc Go prześladow ać: pewnego razu  porw ali 
kam ienie, aby Chrystusa pokaleczyć, a może i zabić; innym  razem  usiło
wali strącić Jezusa z wysokiego krużganka św iątyni; czasem próbow ali 
pochwycić coś .niestosownego w mowie Jezusa, by Go donieść do cesarza 
jako buntow nika. A taki ich jednak  nie odnosiły skutku, P an  Jezus w y
chodził cało z prześladowań. Wówczas wrogowie C hrystusa postanow ili 
ęłziałać razem  'i dążyć wszelkim i środkam i do zabicia Jezusa. Postano
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w ienie zabicia C hrystusa zapadło w  sam raz w  dniu najbardziej uroczystym 
w życiu Chrystusa, w dniu  Jego trium falnego w jazdu do Jerozolimy.

b) Triumfalny pochód. Byl ranek  niedzielny. Drogi wiodące do Jerozoli
m y przepełnione były pielgrzym am i, śpieszącym i do św iątyni na uroczysto
ści w ielkanocne (Pascha). P an  Jezus przebyw ał w tym  czasie w domu 
przyjaciela swego — łazarza — w Betanii. B etania odległa była od Jerozo
lim y około 3 km. P an  Jezus postanow ił również udać się do świątyni; 
wraz z uczniam i i przyjaciółm i. Po drodze zatrzym ali się w wiosce B etfa
ge, na przedm ieściu Jerozolim y. Tuż przed wioską P an  Jezus zatrzym ał 
się i rzekł do dwóch uczniów. „Idźcie do wsi, k tóra jest przed wami, 
a wchodząc do niej znajdziecie oślę uwiązane... odwiążcie i przywiedźcie 
je. A gdyby was kto zapytał: czemu odwiązujecie — tak  mu powiecie 
Pan  potrzebuje posługi jego i w net go tu  z pow rotem  odeśle" (Łk. 19,310—31).

Skoro przyprowadzono Jezusow i oślę, wówaczas przyjaciele P ana Jezu 
sa oraz inni pielgrzymi, k tórzy dołączyli się do nich w drodze z Betanii 
do Botfage, uform ow ali pochód. N iektórzy zarzucili na osiołka swoje 
płaszcze i usadowili na nich Jezusa. Inni znów wybiegli nieco na przód 
i rozkładali w  pew nych odstępach płaszcze na ziemi, aby Jezus prze
jeżdżał po nich jak  po dyw anach. Do pochodu, który zbliżał się do miasta, 
zaczęła dołączać się liczna rzesza. Pod nogi zwierzęcia rzucano zielone 
gałązki, potrząsano gałązkam i zerwanym i z przydrożnych drzew na znak 
radości, a wszyscy krzyczeli ile sił: „Hosanna! Błogosławio-ny, k tóry  przy
byw a w imię Pańskie... hosanna na w ysokościach” (Mk. 11, 9—10). Roz
entuzjazm ow ane tłum y nie m iały wątpliwości, że prow adzą do Jeruzalem  
od daw na obiecanego Mesjasza.

W rogowie Jezusa obserw ujący pochód, słuchający radosnych okrzyków 
na cześć Jezusa, jeszcze zawzięciej postanowili Go zabić i czekali tylko na 
odpowiedni moment.

Utrwalenie materiału

Z pewnością jesteście pod w rażeniem  wspaniałego w jazdu Chrystusa 
do Jerozolim y. J a k  ludzie w itali Jezusa i co mówili? Dlaczego opanowała 
wszystkich radość? Bo prow adzili do św iątyni Mesjasza, k tóry  m iał p rzy
nieść wybaw ienie. Przez co P an  Jezus m iał ludzi zbawić? Przez mękę 
i śmierć. Gdzie i kiedy? W Jerozolim ie przed świętem Paschy. Pan Jezus 
więc w jeżdża do Jerozolim y na sw oją m ękę i śmierć. K to w  szczególny 
sposób pragnął śmierci P ana Jezusa? K apłani i doktorowie, czyli nauczy
ciele i przyw ódcy ludu izraelskiego. Dlaczego? Bo piętnow ał ich obłudę 
i pychę i karcił za złe postępowania. Czy uczynili nieprzyjaciele Pana 
Jezusa? Obrażali P ana Jezusa w  różny sposób, wreszcie postanow ili Go 
zabić. K iedy powzięli to postanow ienie? Na 6 dni przed Paschą, w  dniu 
trium falnego w jazdu Jezusa do Jerozolimy,



Zastosowanie

K atecheta, w oparciu o przykład Chrystusa: 1) zachęci dzieci do mówie
nia praw dy, choćby czasem przykrej dla bliźnich, oraz wskaże u jem ne 
skutk i pochlebstw a; 2) wskaże na przykładzie dzieci w ołających „Hosanna” 
obowiązek oddawania przez dzieci czci Chrystusowi.

29. W Ogrójcu ł przed sądem

82. Jak się rozpoczęła męka Fana Jezusa?
Męka P ana Jezusa rozpoczęła się w  ten sposób: w  przeddzień św ięta 
Paschy nieprzyjaciele Jezusa w ydali rozkaz pojm ania Go w Ogrodzie 
Oliwnym, do którego po O statniej W ieczerzy P an  Jezus udał się 
z Apostołam i na modlitwę. Pojm anego Chrystusa staw iono przed S an
hedrynem  czyli Wysoką Radą.

83. Na czym opierał się Sanhedryn wydając na Jezusa wyrok Śmierci? 
Sanhedryn oświadczył, że Jezus czyni siebie Chrystusem  — Synem 
Bożym i dlatego w inien je s t śmierci.

84. Kto musiał zatwierdzić wyrok śmierci na Jezusa?
W yrok śmierci na Jezusa m usiał zatw ierdzić sta rosta  rzymski, P iła t 
Poncki, k tó ry  w tedy rządził w Judei w  im ieniu cesarza Tyberiusza.

85. Na jaką śmierć skazał Piłat Poncki Jezusa?
P iła t Poncki skazał Jezusa na śm ierć przez ukrzyżowanie. Była to 
w  Rzymie śm ierć najbardziej okrutna i haniebna.

Przygotowanie

Ja ś  zachorow ał ciężko. Gorączka dochodziła do 40°. Rozpalony  od 
gorączki zaczynał od czasu do czasu majaczyć. W ydawało m u się, że 
na brzegu łóżka siedzi duży, czarny kot, złowrogo w patru je  się w  Jasia, 
by lada m om ent wyskoczyć jak  sprężyna i  zatopić pazury  w twarzy. 
Na myśl o tym  chłopiec zryw ał się z łóżka i chciał uciekać}. Mamusjia 
m usiała Jasia  uspakajać i mocno trzym ać. Czasem przytom ność w racała 
Jasiow i to znów nikła. Gdy przyszedł lekarz Jaś był świadomy tego co 
się wokół działo. Lekarz zapisał bardzo gorzkie lekarstw o. Skoro chory 
chłopiec skosztował lekarstw a końcem języka, dreszcz przebiegł m u po 
ciele i n ie  chciał pić, choć było ono dla zdrow ia konieczne. Wówczas 
m am usia rzekła synkowi: Kochasz mnie? Jeżeli m nie kochasz to w ypij 
to lekarstw o. Dziecko natychm iast wypiło, by pokazać mamusi, że ją  kocha.

I Pan Jezus m usiał gorzkie wypić lekarstw o. W ypił je  z miłości do 
wszystkich ludzi. Cóż to było za lekarstw o? M ęka i śmierć n a  krzyżu.
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Dni gorzkiej męki rozpoczęły się dla Jezusa podczas wieczornej modlitwy 
w Ogrójcu. Początek męki — m odlitw a w Ogrodzie Oliwnym  oraz sądy: 
Annasza. Kaifasza i P iłata  — oto tem at lekcji.

Rozwinięcie tematu

a) Modlitwa w  Ogrójcu. Było to tuż przed Paschą, w czwartek, Pan 
Jezus udał się z uczniam i na wieczerzę. Spożywał ją  po raz ostatni, (Ostat
n ia Wieczerza), gdyż zbliżył się już dzień Jego m ęki i m usiał um rzeć 
■na krzyżu. Po wieczerzy udał się Pars jJezus z A postołam i do Ogrodu 
Oliwnego, znajdującego się za m iastem , aby się pomodlić przed męką. 
Ogród ten był własnością ucznia lub  kogoś z przyjaciół Jezusa, gdyż
0 każdej porze mógł P an  Jezus tam  wchodzić. Gdy znaleźli się w ogro
dzie, Jezus poprosił towarzyszy, by  spoczęli w ogrodzie: „Spoczywajcie 
tu ta j. J a  zaś odejdę tam  i będę się m odlił”. Na św iadków  swej modlitwy 
w ziął najbardziej um iłowanych uczniów: Piotra, Ja n a  i Jakuba. Szli za 
Jezusem  nie mówiąc słowa. W pew nym  momencie zauważyli, że Pa|n 
Jezus drży na całym  ciele, bardzo się lęka i cierpi. Chcieli Go pocieszyć, 
ale On rzekł im: „Sm utna je s t dusza m oja aż do śmierci. Zostańcie tu
1 czuwajcie ze m ną”. Uczniowie położyli się na ziemi i obserwowali 
Jezusa. P an  Jezus odszedł nieco, ipadł tw arzą na ziemię i m odlił się. 
Księżyc w pełni świecił jasno, a Jezus w lęku i w trw odze śm iertelnej 
mówił drżącym  i umęczonym głosem: „Ojcze! W szystko dla Ciebie możliwe, 
oddal ode m nie ten  kielich. W szakże (niech się stanie) nie to, co ja  chcę, 
ale co Ty”. (M. 14, 36). Modlił się długo, stale drżąc przed bliskim  cierpie ■ 
niem  i śmiercią. „I sta ł się pot jego jako krople krw i spływ ającej na zie
m ię” (Łk. 22, 43). Trzej św iadkowie męki Chrystusa w krótce posnęli.

W pew nym  momencie Jezus poczuł się bardzo osamotniony. Zaczął 
szukać tow arzystw a ukochanych uczniów. Podszedł do nich lecz zastał 
ich śpiących. „Czy nie moglibyście jednej godziny czuwać ze m ną? Czuw aj
cie i módlcie się”. Sam odszedł i znów z u st Jego w ydarła się błagalna 
prośba „Ojcze mój, jeśli to być może, niech odejszie ode mnie ten

I po raz trzeci m odlił się  P an  Jezus, mójwiąc tę  sam ą modlitwę. 
Po pewnym  czasie zn ó w 's tan ą ł przed trzem a śpiącym i i innym  już tonem  
przem ówi łdo nich: „Spijcie już i odpoczywajcie. Dosyć, nadeszła godzina. 
Oto Syn Człowieczy będzie w ydany w  ręce grzeszników. W stańcie, pójdźmy, 
oto blisko je st ten, k tóry  m nie wyda. Czy nie widzicie że zdrajca już się 
zbliża?”

„A gdy On jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden  z dwunastu, a z nim 
wielki tłum  z mieczami i kijam i, od przedniej szych kapłanów  i uczonych 
w  Piśm ie i „Starszych” (Mk. 14, 43). Judasz zbliżył się do Jezusa, położył Mu 
ręce na ram ionach, pocałował Go w tw arz i powiedział: „Bądź pozdrowiony
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M istrzu”. Jezus spojrzał na niego i półgłosem odrzekł: „P rzyjacielu pocoś 
przyszedł? Judaszu, pocałunkiem  zdradzasz Syna Człowieczego”. W tedy straż 
targnęła się na Jezusa rękom a i pojm ała Go”.

b) Przed sądem. Żołnierze zaprowadzili Pana Jezusa z Góry Oliwnej 
db m iasta Jerozolim y — przed sąd. Chociaż była późna noc zebrali się: 
niedobrzy ludzie, żeby skazać Pana Jezusa na śmierć. Ale o co m ieli Go 
oskarżać? P an  Jezus był przecież dla w szystkich dobry. Najwyższy kapłan  
K aifasz zapytał Pana "Jezusa: „Poprzysięgam  cię na Boga żywego, abyś 
nam  powiedział, czy Ty jesteś C hrystusem  (Mesjaszem) Synem Bożym? 
(Mt. 26, 63). Chwila była uroczysta. Jezus m usiał albo potwierdzić, albo 
zaprzeczyć, że jest i Odkupicielem  i Synem Bożym. Wszyscy czekali na 
odpowiedź w napięciu i podnieceniu. Jezus zw racając się do arcykapłana 
rzekł z całą powagą i godnością: „Tyś pow iedział”, co oznaczało: „Ja 
jestem  tym , o k tórym  m ówiłeś”. Sddziowie, jak b y  nie chcieli wierzyć 
własnym  uszom. Pow stali z m iejsc i ipełni oburzenia zaczęli jeden przez 
drugiego pytać. „Tyś je s t ' więc Syn Boży?” (Łk. 22, 70). A P an  Jezus 
jeszcze raz podkreślił: „Sam i mówicie, żem ja  je s t”.

O trzym awszy tę jasną odpowiedź, arcykapłan  krzyknął w przerażeniu; 
„Zbluźnił! Na coż więcej potrzebujem y świadków? Otoście te raz  słyszeli 
bluźnierstwo. Cóż tedy m yślicie?” A wszyscy w ielkim  głosem krzyknęli: 
„W inien jest śm ierci!” (Mt. 26, 65—66).

Aby swoje oburzenie podkreślić i uzew nętrznić, arcykapłan  wydawszy 
ów okrzyk rozdarł górny k raj swej szaty na znak sm utku i przerażenia. 
Tak się zakończył sąd. Jezus został skazany na śm ierć jako bluźnierca.

W czesnym rankiem  zaprowadzili żołnierze P ana Jezusa do P iłata. P iłat 
był starostą rzym skim  i rządził Palestyną z ram ienia cesarza rzymskiego. 
Tylko on mógł zatw ierdzić w yrok śmierci na Jezusa. Przed Piłatem  oskarżo
no Jezusa fałszywie, że się czyni kró lem  i bun tu je  się przeciw cesarzowi 
i innych do buntu  zachęca. Lecz P iła t poznał, że oskarżenia te są fałszywe 
i nie chciał zatw ierdzić w yroku śmierci. Uznał P ana  Jezusa za człowieka 
niewinnego. W tedy cały tłum  ludzki zgromadzony przed gmachem p re 
torium  zaczął wołać: „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj Go!” Lecz P iła t ponow nie od
powiedział: „Nie znajduję żadnej w iny w tym  człowieku: każę go ubiczować 
i puścić na wolność”. I tak  zrobił. W tedy żołnierze przyw iązali Jezusa 
do słupa na dziedzińcu, zdarli szaty i siekli rózgami aż do krwi. Potem  wło
żyli Jezusowi n a  głowę koronę z ciernia, zarzucili na ram iona sta ry  czerwo
ny płaszcz żołnierski, do ręk i dali trzcinę jako berło, a następnie k lękli i szy
dzili zeń w ołając: ..Bądź pozdrowion królu". P an  Jezus ze spokojem znosił 
ból i zniewagi. Po scenie biczowania P iła t zatw ierdził w yrok śmierci. 
Utrwalenie materiału: Ciężko chorą Celinkę odwieziono do szpitala. Le
karz zarządził natychm iastow ą^ęperację ślepej kiszki. Wniesiono dziew
czynkę na salę operacyjną. Celinka zobaczyła najrozm aitsze narzędzia
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chirurgiczne: <nóż, igły, nożyce itp. W strachu przed operacją zemdlała. 
P an  Jezus bał się również śm ierci. J a k  się m odlił do Ojca? A ja k a  była 
wola Ojca? Czy P an  Jezus zgodził się na m ękę i śmierć? Dlaczego? By 
nas zbawić, otworzyć niebo. K to zdradził P ana Jezusa. Dokąd poprowa
dzono P ana Jezusa po pojm aniu? P rzed Wysoką Radę. Za co skazano 
Jezusa na śm ierć? J a k  zachował się arcykapłan  Kaifasz? Kto m usiał 
zatw ierdzić w yrok śm ierci na Jezusa? O co oskarżono Jezusa przed P iła 
tem ? Czy P iła t m ia ł praw o skazać Jezusa n a  mękę i biczowanie? Nie 
miał, too sam  stw ierdził, że P an  Jezus- je s t niewinny. J a k  żołnierze szydzili 
z Jezusa? Na jak ą  śm ierć skazał P iła t Poncki Jezusa?

Zastosowanie

Dołączcie drogie dzieci, do sm utku Jezusa w Ogrójcu swój sm utek 
za grzechy, k tórym i ta k  lekkom yślnie obrażacie Boga. Czuwajcie i m ódl
cie się, aby nie zwyciężała w  w as pokusa do złego. W uczuciu sm utku i żalu 
zaśpiew ajm y pieśń: „Ogrodzie Oliwmy...”

30. Druga Krzyżowa

Przygotowanie

B ył 'okres Wielkiego Postu. Jan ek  w ybrał się w  piątek do kościoła 
na Drogę Krzyżową. Z głębokim  przejęciem  patrzy ł na obraz każdej stacji. 
W idział P ana Jezusa leżącego pod krzyżem  w prochu ziemi; obserw ował 
oblicze Jego, w kroplach krwi, oczy pełne głębokiego bólu; widział mękę 
krzyżowania i  śm ierci w samotności. W rócił do domu poważny i za
troskamy. W m ilczeniu zjadł kolację, zmówił paciorek  i położył się do 
łóżka. W tedy przyszła do niego m am usia, usiadła blisko i rozm aw iała 
serdecznie, a potem  przytuliła dziecko do siebie i rzekł: „powiedz Jan k u  
czy jest ktoś na świecie, ktoby cię więcej ukochał ja k  m atka?” Na to 
Jan ek  odparł bez w ahania: „Tak mamo, je s t ktoś, kto mnie również 
ukochał. To Pan Jezus, W idziałem dziś jaką drogę przebył na Golgotę, 
w idziałem krew, pot i łzy; przebite ręce i nogi, głowę w cierniowej koro
nie. P an  Jezus m nie również ukochał tak , jak  Ty m nie kochasz. Czy nie 
m am  rac ji” Dobra m atka, pełna rozrzew nienia przytuliła jeszcze mocniej 
chłopca do serca i poleciła Bogu w gorącej modlitwie.

Mały Jan ek  m-ial rację. P an  Jezus ciężką i bolesną drogę przebył na 
Golgotę. A to wszystko dlatego, że nas ukochał i p ragnął naszego szczęścia. 
Dzisiejszą lekcję poświęcimy Drodze Krzyżowej Chrystusa.
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Rozwinięcie tematu

a) Sam otna droga. Przypom nijcie sobie z ostatniej lekcji ok ru tną mąkę 
biczowania i cierniem  ukoronow ania Chrystusa... Kto skazał Jezusa na 
tę  mękę? Po ubiczowaniu tenże P iła t kazał znowu Pana Jezusa przywołać. 
Gdy zobaczył Go zakrwawionego, zsieczonego biczami, zm asakrowanego, 
ubranego na kpiny w szatę szkarłatną — przeraził się. N atychm iast jed 
nak pom yślał: „Jeśli ludzie zobaczą takiego P ana  Jezusa, zlitu ją  się nad 
nim  i nie będą w ołali: „Ukrzyżuj Go!” W prowadził więc Jezusa na balkon, 
aby Go pokazać Ludowi. „O to'człow iek!” — rzekł rozwrzeszczonym oskarży
cielom, licząc na ich litość. Orni jednak  nieustępliw ie wołali: „Ukrzyżuj Go, 
ukrzyżuj!” Niektórzy zaczęli grozić P iłatow i: „Jeżeli Jezusa nie ukrzyżujesz, 
oskarżymy cię przed cesarzem” . W tedy P iła t w ydał Jezusa na śmierć

Miejsce dla ukrzyżow ania Jezusa w ybrano za m uram i m iasta  Jerozoli
my. Na północ od m iasta było m ałe wzniesienie skalne, podobne do czaszki 
i ta k  też  nazw ane: „Czaszka”, „K alw aria” (po łacinie), „Golgota” (po 
aram ejsku). Tu tmiał dojść Jezus, by zawisnąć na krzyżu.

Żołnierze przynieśli ciężki krzyż i w łożyli go na ram iona Jezusa. N a
stępnie uform ow ali pochód, aby udać się na m iejsce w ykonania wyroku. 
Głównym skazańcem  był Jezus; za nim  szło dwóch zbrodniarzy, 'którzy 
mieli razem  ponieść śmierć. Pochód posuw ał się wolno, gdyż ulice były 
zapchane ludźmi. P an  Jezus szedł z trudem . Był osłabiony i wyczerpany. 
Dlaczego? (wyliczyć poprzednie cierpienia). W szystkie te  cierpienia w y
czerpały Jezusa. Pod ciężarem  krzyża zaczął się chwiać, potykać co krok, 
mógł w  każdej chwili osunąć się na ziemię, by  się już więcej n'ie pod
nieść. Setnik, k tóry  dowodził żołnierzami, przejął się stanem  skazańca, 
zatrzym ał w racającego z pola Szymona Cyrenejczyka, naka-zując m u nieść 
krzyż za Jezusem.

b) Dwa spotkania. W cierpieniach i przykrościach drogi krzyżowej 
starały  się ulżyć Jezusowi niew iasty jerozolim skie. Szły one za pochodem 
i płakały. W Jerozolim ie istniały naw et stow arzyszenia niew iast szlachet
nych, które pom agały w  rozm aity sposób skazanym  :na śm ierć (niektóre 
np. podaw ały środki uśm ierzające ból). Może niewiasty, k tóre współczuły 
Jezusowi należały do tego związku, a może były to niew iasty z Galilei, 
k tóre często tow arzyszyły Jezusowi i w spierały Jego oraz apostołów swą 
m ajętnością. W każdym razie ich współczucie musiało przynieść ulgę 
zbolałem u sercu Jezusa.

P an  Jezus odwzajem nił te  uczucia. I On żałow ał niewiast. Wiedział 
bowiem, że w  niedługim  czasie po Jego śm ierci Jerozolim a zostanie kom 
pletnie zburzona, a naw et wszyscy m ieszkańcy zaznają najrozm aitszych 
cierpień; najw ięcej ucierpią m atki, 'które będą m usiały patrzeć na głód 
i śmierć swych dzieci. S tąd  też zw rócił się do nich Pan Jezus słowami: 
..Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale same nad sobą płaczcie
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i nad synam i waszymi. Bo oto nadchodzą dni, kiedy mówić będą: Błogosła
wione niepłodne i łona, k tó re  nie rodziły, i pierś:, k tóre nie karm iły. 
W tedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas; i do pagórków; Przykryjcie 
nas. Albowiem jeśli to dzieje się z drzewem  zielonym, cóż się z uschłym 
stan ie” (Łk. 23, 28—31).

D rugim  spotkaniem , k tóre przyniosło P anu  Jezusowi u lgę było spotkanie 
z W eroniką. Pobożna ta  niew iasta (jak opowiada tradycja) po trafiła p rze
drzeć się przez tłum , stanąć przed Jezusem  i szybko białą chustą otrzeć 
Mu oblicze zalane krw ią i potem. Tym czynem śmiałym , bo skazańców 
strzegli żołnierze, którzy nie liczyli się z n ik im  i w  gniewie krzywdę 
mogli wyrządzić, W eronika zasłużyła sobie na nagrodę od Pana. Oto na 
czystej chuście odbiła się cała umędzona Tw arz Jezusa.

Utrwalenie materiału

Gdy P an  Jezus dźwigał krzyż na ulicach Jerozolim y było pełno ludzi. 
Dlaczego? Swlięto Paschy (wielkanocne). Ludzie ci zapomnieli, że Pan 
Jezus był tak i dobry, uzdraw iał ich choroby, krzepił życzliwym słowem, 
pom agał każdem u krto się doń o pomoc zwrócił; n iektórzy śm ieli się 
z Chrystusa, szydzili, poczytyw ali iza najgorszego, ja k  ci dwaj, którzy 
ze swoimi krzyżam i szli obok. P an  Jezus iszedł w śród nich osamotniony, 
chw iał się pod krzyżem. Kto pomógł dźwigać krzyż Jezusowi? Ja k  n ie 
w iasty jerozolim skie okazały życzliwość Jesusow i? Co P an  Jezus powiedział 
im? Dlaczego odw zajem nił się z współczuciem skoro niewiasty mie cierpiały? 
Jak ą  przysługę oddała Jezusowi W eronika? Jak a  spotkała ją  nagroda?

Zastosowanie

1. K atecheta zachęca dzieci do bran ia  udziału w Drodze Krzyżowej, od
praw ianej w p ią tk i w okresie Wielkiego Postu. Nabożeństwo to u trw ali 
w  pam ięci d2iieciom Drogę Krzyżową Chrystusa, obudzi skruchę za 
grzechy i wdzięczność za dobroć bożą;

2. na przykładzie życzliwych Jezusow i n iew iast jerozolimskich, oraz m iło
siernego czynu W eroniki, należy omówić niektóre przynajm niej uczynki 
mliłosienne co do duszy, jak  np.: sm utnych pocieszać, urazy darować, 
krzyw dy cierpliw ie znosić... Zakończyć p ieśn ią wielkopostną.

31. Śmierć na krzyżu

86. W jaki sposób Pan Jezus umarł?
Pan Jezus znosił cierpliw ie w szystkie m ęczarnie: biczowanie, cierniem  
ukoronowanie, szyderstwa, m ękę krzyżow ania i um arł w  p ią tek  około 
godz. 3-ciej po południu,
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87. Gdzie ukrzyżowano Pana Jezusa?
Pana Jezuisa ukrzyżowano za m uram i m iasta Jerozolimy, ma wzgórzu 
zw anym  K alw arią, albo Golgotą.

88. Dlaczego Pan Jezus cierpiał i umarł na krzyżu?
P an  Jezus cierpiał i um arł ina 'krzyżu dlatego, aby przeprosić Boga 
Ojca za grzechy nasze i w yjednać nam  zbawienie. -

89. Co powinniśmy czynić, abyśmy się stali godnymi zbawienia?
Abyśmy się sta li godnymi zbawienia, pow inniśm y wierzyć w  Jezusa 
Chrystusa i żyć w edług Jego nauki.

Wprowadzenie

Jak ie  znacie rodzaje kar śmierci. Przez rozstrzelanie, przez powieszenie, 
wypicie trucizny, ucięcie głowy toporem , zgilotynowanie, elektryczne 
krzesło... K tóry  z tych rodzajów  je st najgorszy? Chyba kara  śm ierci przez 
powieszenie. Kto zasługuje n a  takie kary? Tylko najw ięksi przestępcy. 
Za czasów C hrystusa był zwyczaj karan ia  śm iercią przez ukrzyżowanie. 
Była to kara  najokropniejsza i najpotw orniejsza. Rzym ianie stosowali ją  
tylko dla niewolników i to za w iększe przew inienia. Na t ę  najokru tn iejszą 
m ąkę krzyżowania skazał Jezusa P iła t Poncki, bo takiej śm ierci żądali dla 
Jezusa Jego wrogowie. P an  Jezus choć całkiem niewinny, m usiał tę  m ękę 
ponieść. Opowiem wam d2iś o tym , jak  P an  Jezuis U m arł na krzyżu.

Rozwinięcie tematu

a) M ęka Krzyża. Około godziny 12-tej w  południe przyniósł P an  Jezus 
kPzyż na górę K alw arię  i złożył go na ziemię. N atychm iast podano Jezusowi 
i dw om  skazańcom wino zm ieszane z m irrą , k tó re  miało znieczulić ból. 
Jezus n ie  p rzy ją ł napoju, chcąc najśw iadom iej w ychylić do dna kielich 
męki. N astępnie rozebrano skazańców z szat, zostaw iając zasłonę na bio
drach. Odartego z szat Jezusa położono na ziemi, rozciągnięto ram iona 
wzdłuż belki; żołnierze przybili gwoździami ręce i nogi, podnieśli krzyż 
i um ocowali go w  ziemi. Krzyż Jezusa s ta ł w. środku, a po bokach dwa 
krzyże łotrów. Słońce tekko przekroczyło południe, gdy ukończono czynności 
krzyżowania.

Podczas krzyżow ania P an  Jezus milczał, choć cierpiał strasznie. Myśl 
Jego w ybiegała do Ojca w niebie, którem u sk ładał ofiarę za grzechy 
w szystkich ludzi. N ajpraw dopodobniej w tedy, gdy wbijano gwoździe w nogi 
i ręce, Pan Jezus zawołał: „Ojcze, odpuść im, bo n ie  w iedzą co czynią”. (Łk.
23, 24). Z wysokości krzyża Jezus spoglądał na to, co się działo obok niego. 
P rzedniej Si kapłani, członkowie Rady i sędziowie Jezusa trium fow ali. P rze
chadzali się dum nie obok trzech  krzyżów, od cza-su do czasu rzucali
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pogardliw e spojrzenia na środkowy, następn ie  stanąw szy przed nim  z ręko
m a założonymi do ty łu  wołali do Jezusa: „Hej, ty  co burzysz św iątynię 
bożą i odbudowujesz ją  w ciągu trzech dni, w ybaw że sam  siebie. Jeśliś 
Synem Bożyim, zstąp z krzyża!” Przechodnie pow tarzali za najwyższym i 
kapłanam  isłowa naigryw ania z Chrystusa.

Ł otry  w iszący obok urąigali również Jezusowi niew ybrednym i słowami: 
„Jeśli ty jesteś C hrystus (Mesjasz.) w ybaw że samego siebie i nas”. 
Ale drugi ło tr nie podzielał tak ich  m yśli i  upom inał kolegą słowami: 
„Ani ty  się Boga n ie boisz... My spraw iedliw ie cierpim y ale ten  nic złego nie 
uczynił”. W idocznie ten  drugi ło tr  znał ze słyszenia Jezusa z N azaretu 
i w iedział o Jego dobroci, o cudach i głoszonym królestw ie Bożym, bo 
zaraz zwrócił się do Jezusa ze słow am i: „Panie w spom nij na m nie gdy 
przybędziesz do K rólestw a Twego”. A Jezus odpowiedział: „Zapraw dę po
w iadam  tobie, dziś ze m ną będziesz w  ra ju ”.

W śród osób pałających nienaw iścią do Jezusa, spostrzegł um ierający 
Zbawiciel grupkę przyjaciół, k tórzy  pragnęli Go pocieszyć. S tał w  tej 
grupce um iłow any uczeń Jatn, M aria m atka Jezusa i siostra m atk i — M aria 
Kleofasowa oraz M aria M agdalena. N ajbliżej krzyża stanęła M atka Jezusa
i Ja n  apostoł. Płacz przeszkadzał M aryi znaleźć ostatn ie słow a pożegnania, 
a Jezus nie m iał siły mówić. W pewnej chw ili Jezus z w ielkim  w ysiłkiem  
zwrócił lekko głowę w k ie runku  M atki i rzekł: „Niewiasto, oto syn tw ó j”, 
a następnie zwrócił się do ukochanego ucznia m ówiąc: „Oto m atka tw o ja”. 
Od tego dnia J a n  zabrał M aryję do swego domu. Ukrzyżowany słabł z każdą 
chw ilą: wokół Niego niespodziew anie zaczęło gasnąć św iatło słoneczne. 
Od południa aż do 3-ciej po południu „ziemię zaległy ciemności”. Czyi 
nastąpiły  one na skutek  jak ie jś  chm ury czy z innego powodu nie wiadomo. 
Ciało Jezusa traciło  z każdą chw ilą żywotność <na sk u tek  upływ u krw i 
z ran  rąk  i nóg, oraz ran  od biczowania. Głowa była sk łu ta cierniam i. 
Ból wzmagał się  i potęgował z po tw orną siłą... Około godz. 4-tej, Jezus 
n ie  w ytrzym ał bólu i zaw ołał głośno: „Boże m ój, Boże mój, czemuś m nie 
opuścił?" Potem  um ierający drgnął jeszcze i ostatnim  w ysiłkiem  zwrócił się 
do Ojca Niebieskiego ze słow am i: „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha 
mego”. N astępnie skłonił głowę. Skonał.

b) Owoce krzyża. C hrystus u'kochał nas nieskończoną miłością, dlatego 
u m arł na krzyżu. „W iększej nad  tę  miłość żaden nie m a, aby kto duszę sw ą 
(życie swe) położył za przyjació ł swoich”. Z miłości ku  nam  przy ją ł P an  
J e 2us na siebie w szystkie nieprawości, grzechy nasze i stał się za te  grzechy 
ofiarą. S tał się dobrow olnie ofiarą. „O fiarow an jest, iż sam chciał, a nie 
otw orzył ust swoich”.

Bóg Ojciec przy ją ł o fiarę  Syna swego za grzechy liudzi. O tw orzył 
nam  niebo, k tó re  było dotąd zam knięte. Dzięki ofierze C hrystusa S ak ra
m enty św ięte otrzym ały swą moc: możemy przez chrzest, przez pokutę
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stać się dziećmi Bożymi, dziedzicami K rólestw a Bożego. Możemy się stać, 
jeśli sami chcemy, jeśli z Sakram entów  korzystam y; jeśli wierzymy, m odli
m y się, pracujem y, spełniajmy czyny dobre, ródła w ody zdrowej są nam  
dostępne, ale nap ić się tej wody może tylko ten, kto sam  tego chce. Bardzo 
krótko i trafn ie  określa to Adam M ickiewicz:

„Krzyż na Golgocie, tego nie wybawi
Kto sam na sercu swoim .krzyża nie w ystaw i”.

Utrwalenie materiału

Porozm aw iajm y te raz  dla przypom nienia jak ie  w ydarzenia zaszły (w ko
lejności) od chw ili podniesienia P ana  Jezusa z krzyżem. Kito najp ierw  
urągał Chrystusowi i jak? Ja k  zachowali się dw aj 'ło trzy? Co Jezus po
wiedział życzliwszemu łotrow i? K to usiłow ał pocieszyć P ana  Jezusa? Komu 
P an  Jezus polecił iswą m atkę? Jak ie  były ostatnie słowa Jezusa na 
krzyżu?

Sw. A ugustyn zastanaw iając się nad po trzebą m ęki i śm ierci Chrystusa, 
tak  napisał: „Dopóki nie było krzyża, nie było też, drabiny do nieba... 
Teraz zaś przystawiono drabinę, krzyż wystawiono: więc w nijście do nieba 
stoi odtąd otw orem ”. Ja k  należy rozumieć ite słowa wielkiego pisarza, 
że krzyż stał się naszą d rab iną do nieba? Co P an  Jezus w yjednał nam  
swą męką? (Przeprosił Boga za nasze grzechy, otw orzył nietio, zapew nił 
skuteczność Sakram entom , jako  środkom  łaski).

Zastosowanie

Um ierał pew ien bardzo św iątobliw y człowiek, k tóry  żył nadzwyczaj 
skrom nie i ubogo, w spółczując zawsze cierpiącym  i spiesząc im z pomocą. 
Sąsiedzi dziwili się często, skąd czerpie on ty le siły w ew nętrznej, do czy
nienia dobrze bliźnim . Dowiedzieli się o tym  ci, k tórzy  znaleźli się 
przy łożu śm ierci chorego. Tuż przed skonaniem  podniósł się chory na 
łóżku i rzekł: „Podajcie m i m oją księgę”. Podano m u różne książki, ale 
żadnej z nich nie chciał. Poniew aż w patryw ał się w krzyż wiszący n a  
ścianie, zdjęto mu go i podano. Chory słabym  głosem rzekł: „Tark to m oja 
książka, w której rozczytyw ałem  się całe iżyoie; z nią niechaj je  teraz 
zakończę”.

K atecheta omówi z dziećmi sposób oddaw ania czci krzyżowi, jako  sym 
bolowi najwyższej miłości przez ofiarę (krzyż w domu, robienie znaku 
krzyża, zdejm owanie czapki przed krzyżem...). Zakończyć pieśnią: „Jezu 
Chrystę, Panie m iły” .
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„Posłannictw o” 
n r 1/1974 r.

RECENZJE I N OTY KSIĄ ŻKO W E

Wolność

Problem atyka wolności sumienia
i wyznania — jako podstaw a polityki 
wyznaniowej państw a — jest coraz 
częściej przedm iotem  opracowań w  
polskiej litera tu rze  naukowej.

P rzed kilkom a m iesiącam i ukaza
ła się ciekawa i  potrzebna pozycja 
w ydawnicza pod redakcją naukow ą 
M ichała T. Staszewskiego: Wolność 
sumienia,. Szkice i polemiki (War
szawa 1973, PWN, s. 328). Zbiór po
m yślany jest jako książka pam iątko
wa poświęcona w ybitnem u 'działa
czowi politycznem u i społecznemu, 
hum aniście i naukowcowi prof. dr 
H enrykow i Świątkow skiem u (tl970). 
P rezentow ane w zbiorze szkice, roz
praw y i polem iki pow stały — jak  
podkreśla we w stępie R edaktor nau
kowy — w kręgu inspiracji nauko- 
wo-badawczej, politycznej i wycho
wawczej wspomnianego profesora. 
Prof. H. Św iątkow ski w swej dzia
łalności i życiu już  od najm łodszych 
la t zw iązany był z w alką o wol
ność sum ienia, świeckość państw a
i życia polityozno-prawnego. Znana 
je st jego postaw a — jako a-dwokata
i posła na Sejm  w okresie między
w ojennym  — k tó rą  w szczególny 
sposób doceniają mniejszości w yzna
niowe. Udzielał on bowiem bezin-

sumienia
teresow nie porad  praw nych i chętnie 
staw ał w obronie prześladow anych 
duchow nych i wyznawców Kościo
łów 'nie 'posiadających praw nego u- 
znania państwowego w okresie m ię
dzywojennym . W śród licznych prac 
naukow ych prof. H. Świątkowskiego 
na szczególną uw agę zasługują publi
kacje z zakresu wyznaniowego p ra
wa państwowego \  w  których dał 
wyraz swej zaangażowanej postaw ie 
walcząc o sprawiedliwość społeczną
i szczytne zasady hum anizm u socja
listycznego.

Ze w stępu do prezentow anego 
Zbioru m. in. dowiadujem y się, że 
autorom  po części przyśw iecały sło
wa prof. H. Świątkowskiego zaczer
pnięte z jego w ykładu inauguracy j
nego wygłoszonego w dniu 11 listo
pada 1947 r. na U niwersytecie W ar
szawskim, a zamieszczonego w ca
łości w om awianej publikacji (s. 
9—19). P isał on wówczas: „stosunek 
państw a do w yznań — to spraw a 
wielkiej wagi i subtelności. Chodzi

') Zob. na ten tem at a rtykuły  R, Bro- 
żyimiaika: Droga życiowa .profesora Hen
ryka Swiątik-owsfcie^o, ,yP o-s 1 a nn  i Łw oł ’ 
1970, nr 5—6,s. 26—36 ; Wykaz prac pro
fesora dr H enryka Świątkowskiego, ,,Po- 
słannictw o“ 1.970, n r  5—6, s. 37—54.
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tu  bowiem o najbardziej w ew nętrz
ną i drażliw ą sferę intelektualno- 
uczuciową człowieka i obywatela, 
sferą jego stosunku do odmiennych 
problem ów  religijno-filozoficznych. 
Wychodząc z tego założenia, p a ń 
stwo uznaje zasadę swobodnego sa- 
m ookreślenia się religijno-filozoficz- 
■nego, uznaje przeto, iż spraw a ta 
stanow i autonom iczną dziedzinę, oso
b istą własność człowieka i obyw ate
la, wolną od jakiegokolw iek nacisku 
z czyjejkolw iek strony”.

Zamieszczone w zbiorze rozpra
wy, szkice i polem iki m ają na celu 
przedstaw ienie zasady wolności su
m ienia i wyznania w różnych aspek
tach i stanow ią cenny przyczynek 
do głębszej analizy tej problem atyki. 
Wolność sum ienia omówiona jest od 
strony kształtow ania się jej na p ła
szczyźnie bezwyznaniowej, z jedno
czesnym ukazaniem  możliwości „ rea
lizacji w je j ram ach p raw  ludzi 
w ierzących i konfesyjnej działalno
ści Kościoła, ze szczególnym u 
względnieniem zaangażowania p a 
triotycznego, jak  i reakcyjnej po
staw y wobec om awianej zasady” 
(s. 7).

Zbiór podzielony jest na trzy 
części. W części pierw szej została 
obszernie omówiona problem atyka 
wolności sum ienia w aspekcie spo
łeczno-praw nym . I tak  A leksander 
M erker omawia indyw idualną w ol
ność sum ienia i wyznania w ustaw o
dawstwie PRL, Jerzy  M uszyński — 
wolność sum ienia i wyznania w  p ra 
wie karnym  PRL, Jerzy  Godlewiski
— laicyzację praw a małżeńskiego 
w Polsce, M ichał T. Staszewski — 
państw o a Kościół w ZSRR, Serafin

Kiryłowicz — położenie p raw ne Ko
ścioła praw osław nego w Grecji.

Autorzy, których rozpraw y zosta
ły umieszczone w  części drugiej 
zbioru, koncentru ją uwagę nad u k a
zaniem  historycznych im plikacji 
wolności sumienia, w ystępujących w 
najnowszej h isto rii Polski. Janusz 
Osuchowski przedstaw ia spraw y wy
znaniowe w polityce Polskiej P artii 
Socjalistycznej (1918—1939), M ichał 
P ietrzak  m ówi na tem at wolności 
p rasy  i ochrony religii w II  Rzeczy
pospolitej. Józef W. K ow alski om a
w ia stanowisko Kościoła rzym sko
katolickiego wobec szkoły i wycho
w ania w II  Rzeczypospolitej, zaś 
A ntoni Sołoma — kościelne prawo 
patronatu  państwowego jako form ę 
germ anizacji etnicznie polskiej lu d 
ności W armii, M azur i Powiśla. Bo
lesław  R einer pisze na tem at Kościo
ła katolickiego wobec spraw  pol
skich na Śląsku Opolskim w latach 
1919—1939. Tadeusz Hudyga przy
czynek swój zatytułow ał: Kościół 
rzym skokatolicki wobec Ziem Za
chodnich i Północnych w  latach 
1945—1970, zaś Czesław Żerosław ski: 
Przyczynek do kościelnej koncepcji 
historiozoficznej.

Wreszcie w  trzeciej części pod
dano analizie stanow isko Kościoła 
rzym skokatolickiego wobec zasady 
to lerancji i w spółistnienia w yznanio
wego. Tak więc Józef K eller przed
staw ia zasadę wolności sum ienia w 
Kościele katolickim , zaś A ndrzej No
wicki — trzy  procesy o ateizmie 
(Bruno — Vanini — Łyszczyński). 
Tytuły artykułów  kolejnych au to
rów  brzm ią: M irosław  Nowacizyk — 
Państw o a Kościół w doktrynie p re 
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kursorów  włoskiego m odernizm u k a
tolickiego; Dionizy Tonalski — Oc- 
togesima adveniens, czyli szkic o 
chrześcijańskim  sum ieniu; Józef 
G rudzień: klasycy m arksizm u-leni- 
nizm u o ateiz-mie.

Książka nie jest jednak  wolna 
od pewnych m ankam entów . Przy 
lekturze książki w dalszym  ciągu od
czuwa się b rak  .pogłębionego n a 
św ietlenia samego pojęcia „wolności 
sum ienia”. Oczywiście powyższe 
można odnieść do innych pozycji 
wydawniczych z zakresu praw a w y
znaniowego, co jednak  nie u sp ra 
w iedliwia, a wręcz odw rotnie św iad
czy, iż kw estii tej należałoby .po
święcić więcej niż dotąd uwagi. W  
zbiorze odczuwa się także b rak  szer
szego omówienia problem atyki o- 
chrony karnej wolności sum ienia i 
w yznania, w świetle obowiązującego 
praw a karnego. W prawdzie zagad
nieniem  tym  zajął się specjalnie 
A utor rozpraw y zatytułow anej 
„Wolność sum ienia i w yznania w 
praw ie karnym  PRL”, jednakże ob
szerne potrak tow anie przepisów  nie- 
obowiązującego już dekretu  z dnia 
5.VIII.1949 roku o ochronie wolno
ści sum ienia i wyznania (Dz.U. n r
45, poz. 334) uniemożliwiło mu szer
sze omówienia artykułów  nowej ko
dyfikacji. Trzeba jednak  podkreślić, 
że zaprezentow ane przez A utora w y
wody na tem at przestępstw  prze
ciwko wolności sum ienia i wyznania 
(zamieszczonych w rozdziale XXVIII 
kodeksu karnego i określonych w 
przepisach art. 192—198) stanow ią 
pewien przyczynek do omawianej 
■problematyki. Jak  wiadomo dotąd 
brak  jest szczegółowego opracow a

nia wym ienionych artykułów  nowe
go kodeksu. W dużym stopniu lukę 
w  tym  względzie w ypełnia zwięzły
i syntetyczny kom entarz J. Bafii 
zamieszczony w pracy zbiorowej pod 
red. J. Bafii, K. Mioduskiego i M. 
Siewierskiego: K o d e k s  k a r n y .  
K o m e n t a r z ,  W arszawa 1971, Wy
dawnictwo Prawnicze, s. 437—444, 
oraz kom entarz I. A ndrejew a — w 
dziele zbiorowym I A ndrejew a, W. 
Świdy i W. W oltera: K o d e k s  
k a r n y  z k o m e n t a r z e m ,  W ar
szawa 1973, W ydawnictwo p raw ni
cze, s. 570—578. Insp iru jące są rów 
nież w recenzowanej książce w yw o
dy zaprezentow ane przez A. M er- 
kera w rozpraw ie pt. „Indyw idual
na wolność sum ienia w ustaw odaw 
stw ie PRL”, w której A utor w skazu
je  na główne różnice m iędzy przepi
sam i dotyczącymi ochrony wolności 
sum ienia i w yznania — uchylonego 
dekretem  z 1949 r., a obowiązującego 
kodeksu karnego z 1969 r. (wszedł 
w życie z dniem  1.1.1970 r.).

Powszechnie przyjęła się p rak ty 
ka, że w w ydaw nictw ach m ających 
na celu uczczenie pam ięci w ybitnych 
osobistości — zwłaszcza uczonych — 
zamieszczany je st w ykaz ich prac. 
W recenzowanym  zbiorze odstąpiono 
od tej p raktyki. Tak więc — jak  
dotąd — „Posłannictw o” je st jedy 
nym czasopismem, które opubliko
wało wykaz prac prof. d ra H enryka 
Świątkowskiego (zob. przyp. 1). 
Dopełnienie tego w ykazu nowymi 
pracam i prof. H. Świątkowskiego i 
zamieszczenie w prezentow anym  
zbiorze, bardziej unoczniłby czy
telnikowi dorobek naukowy .profe
sora.
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B rak streszczenia artykułów  w 
językach obcych (bądź chociażby tłu 
maczenia spisu treści) uniemożliwia 
zapoznanie się ze zbiorem osobom 
nie znającym  języka polskiego.

Chciałbym podkreślić, że w ska
zując wyżej na niektóre uszczerbki 
recenzowanego zbioru kierowałem  
się przede wszystkim myślą, że przy 
kolejnym  w ydaniu przedstaw ione u 
wagi mogą być przydatne.

Sama inicjatyw a w ydania zbioru 
zasługuje na uw agę i pochwałę. 
Książrka zaw iera bardzo interesujące 
przyczynki i jest godna bliższego 
zainteresow ania zarówno ze strony 
teoretyków  praw a wyznaniowego, 
jak  i praktyków . Z pewnością stanie 
się ona źródłem  inspiracji do dal
szych badań. Znajdą w niej wiele 
ciekawego i pożytecznego m ateria łu  
działacze ekum eniczni i kościelni.

( w )

O katolicyzmie ludowym słów kilka
W ielkim zainteresow aniem  cieszą 

się studia socjologiczne składające 
się na treść kolejnej książki E dw ar
da Ciupaka p t :  K atolicyzm  ludowy 
w  P o lsce1. A utor jest znanym  b a
daczem katolicyzm u polskiego i ma 
na swoim koncie pokaźny dorobek 
naukow y i publicystyczny z zakresu 
socjologii religii. Na uw agę zasługu
ją  m. in, następujące jego prące: 
K ultura  religijna w si (Warszawa 
1961), Parafianie (W arszawa 1961), 
K ult relig ijny i jego społeczne pod
łoże (W arszawa 1965) i in.

W ymienione prace stanow ią cen
ny w kład w dorobek polskiej socjo
logii reiligii, W K atolicyzm ie ludo
w ym  E. Ciupafk „analizuje społeczne 
aspekty życia religijnego w Polsce, 
k tóre w naszej współczesnej k u ltu 
rze stanow ią isto tny wyznacznik o
gólnych przem ian. Bada s tru k tu rę  i 
funkcje katolicyzm u ludowego, pró
buje ustalić, w jak im  stopniu akcep
tow ane są wartości oraz norm y i 
wzory zachowań proponowane przez 
religię. Zmierza ponadto do udziele

nia. odpowiedzi na pytania, czy kato
licyzm iudow y stanow i ak tualn ie 
zw arty system , ja k ą  rolę spełnia on 
w procesie tw orzenia się u  nas ogól
nonarodowej ku ltu ry  socjalistycznej 
oraz które z jego elem entów  są  n a j
trw alsze i w  jak im  stopniu zgodne 
z postu latam i Kościoła rzym skokato
lickiego”.

P raca składa się z dziewięciu roz
działów, w których A utor p rzedsta
wia następujące zagadnienia: socjo
logia katolicyzm u ludowego, katoli
cyzm w  opinii chłopskiego pam ięnti- 
karza, katolicyzm  ludowy w świetle 
badań  współczesnych, katolicyzm  p a
rafii m ałom iasteczkowej, katolicyzm 
ludowy w młodzieżowej podkulturze, 
katolicyzm  a polskość, katolicyzm 
„narodowy” w  Polsce, psychospo
łeczny charak ter katolicyzm u ludo
wego, procesy laicyzacji katolicyzmu 
ludowego.

Zasadniczy przedm iot zaintereso
w ań poznawczych E. Ciupaka — jak  
sam  to podkreśla —■ stanow ią trzy 
płaszczyzny. Po pierw sze — bada
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społeczny system  organizacji życia 
religijnego w  obrębie społeczności 
lokalnej — w iejskiej i m ałom iastecz
kowej — oraz związany z tym  sy
stem  społecznej kontroli w obrąbie 
parafii. In te resu ją  go następnie fun 
kcje symboli religijnych w  społecz
nej świadomości wyznawców, rola 
tych symboli w  kształtow aniu się 
osobowości, postaw  i zachowań. I 
wreszcie analizuje uw arunkow ania 
społeczne zachodzące pomiędzy k a
tolicyzmem a s tru k tu rą  wybranych 
zbiorowości.

Realizując powyższy cel, E, Ciu- 
pak, w ykorzystał wiele m ateriałów  
źródłowych zigromadzonych przez 
niego w czaisie prow adzenia badań 
terenow ych. Nadto w ykorzystał m a
teriały  pam iętnikarskie ankietow a
nych osób oraz przem yślania, d:o k tó
rych A utor doszedł w trakcie s tu 
diów nad lite ra tu rą  przedm iotu (s. 8).

W sposobie podejścia do zjaw isk 
religijnych, E. Ciujpak, naw iązał do
S. Czarnowskiego, L. Krzywickiego, 
F. Znanieckiego, J . Chałasińskiego 
oraz innych socjologów polskich. W 
rozdziale pierw szym , rozw ijając te
orię katolicyzm u ludowego, ukazał 
w kład do wiedzy o religii socjologów 
polskich — uwzględnił tradycje b a 
dawcze całeij polskiej m yśli socjolo
gicznej.

Na tem at stosowanej w książce 
m etody kilka uw ag krytycznych 
sform ułow ała M aria W alendówska w  
swym polemicznym artykule, za
mieszczonym na łam ach miesięczni
ka „Życie i M yśl” 2. (Oczywiście nie 
zawsze można ,się zgodzić, co do nie
których je j uwag).

Zdaniem  M. Walendowsikiej,

„...Katolicyzm, ludow y w  Polsce nosi 
znamię niespójności metodologicz
nej, a także tem atycznej niejedno
rodności i m ożna go odbierać raczej 
jako kolejną próbę poszukiw ań niż 
jako studium  w yjaśniające w pełni 
problem  tytułowy, zwłaszcza, że au to r 
w prow adza w treść książki zagadnie
nia dość odległe od „katolicyzm u lu 
dowego” : badania nad św iatopoglą
dem  młodzieży i religijnością m iej
skich podku ltu r młodzieżowych. Te 
zagadnienia w  luźny sposób (przy
najm niej w om awianej książce) łą 
czą się  z m eritum  spraw y i w trybie 
dość dowolnym wkom ponowane są 
w całość wywodów” 3.
N astępnie M. W alendówska zw raca 
m. in. uw agę na kom plikacje m eto
dologiczne przy  próbach ustalenia 
przez E. C iupaka definicji katolicyz
m u ludowego: „A utor nie definiuje 
katolicyzm u ludowego, a tylko w y
licza i om awia różne aspekty tego 
zjawiska, czyniąc to ziresztą bez 
przyjęcia jakiegoś współczesnego 
k ry terium  klasyfikacyjnego” 4.

O dm iennie natom iast ocenił 
książkę prof. S tefan Nowakowski, 
k tóry  recenzując K atolicyzm  ludo
w y w Polsce w miesięczniku „Czło
w iek i Św iatopogląd” 5 m. in. siwiei'- 
dził, iż now atorską jest u E. Ciupa
ka ....koncepcja metodologiczna, do
tycząca rozbieżności pomiędzy kato
licką a m arksistow ską socjologią re 
ligijną. Problem  tych rozbieżności 
je s t u nas szorcko dyskutow any w 
publicystyce i w  naukow ych perio
dykach katolickich; b rak  w  te j sp ra
w ie określonego stanow iska ciążył 
na wielu badaniach ankietowych, 
budził liczne nieporozum ienia n a  te 
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m at in te rp re tac ji religii. E. Ciupak 
już we wcześniejszych swych publi
kacjach książkowych i artykułach  
problem  ten sygnalizował jako waż
ny dla badacza świeckiego” <i. Nieco 
dalej prof. S. Nowakowski stw ierdza, 
że recenzowana przez niego praca 
E. C iupaka „podejm uje liczne zagad
nienia teoretyczne, chociaż nie wszy
stkie w  jednakow ym  stopniu są po
głębione; trzeba jednak  silnie pod
kreślić, że je s t to praca p reku rso r
ska, am bitna w  s^ y c h  założeniach, 
naw iązująca do najlepszych wzorów 
polskiej socjologii kultury. Posiada 
ona obszerny potencjał inspirujący 
do dalszych badań i dociekań. Głów
ną je j zaletą... je s t to, że problem a
tykę relig ijną pokazuje w  szerokim 
kontekście kulturow ym , na tle róż
norakich przem ian społecznych; u 
w zględnia uw arunkow ania h isto
ryczne, sięgając do okresu bezrobo
cia i zacofania w si oraz do uw arun- - 
kow ań (urbanizacji, industrializacji, 
wykształcenia) społecznych, w ystę
pujących w Polsce Ludowej. ...E. 
C iupak zrealizował postaw ione przez 
siebie zaidanie, napisał pracę o w y
sokich w artościach naukow ych — 
metodologicznych i poznawczych. 
P odjął tem at trudny  i dotychczas 
w  polskiej socjologii nieopracow any 
naukow o; w ykazał znajomość lite ra 
tu ry  przedm iotu, um iejętność w łaś
ciwej selekcji zebranych przez sie
bie i innych m ateriałów  em pirycz
nych; w ykorzystał .też w  pracy, w ła
sne, bezpośrednie obserw acje życia 
religijnego, jak ie  realizował w  licz
nych badaniach  terenow ych” Jest 
to opinia życzliwa i dość obiektywna.

Polskokatolików  zainteresuje

przede w szystkim  rozdział siódmy 
prezentow anej publikacji zaty tu ło
w any: katolicyzm  „narodow y” w 
Polsce. Rozdział ten je s t oparty 
głównie na m ateria le  zebranym  w 
pracy K. A dam us-D arczew skiej na 
tem at Kościoła polskokatoliickiego8. 
E. Ciupak zwięźle i ciekawie opisuje 
pow stanie Kościoła polskokatolickie- 
go, s ta ra jąc  się sform ułow ać pewne 
hipotezy dotyczące zagadnienia a
daptacji Kościoła narodowego w 
Polsce. I tak  m. Ln. stw ierdza: „Mo
żemy już powiedzieć, iż w ystąpieniu 
tego zjaw iska (upowszechnienia się 
Kościoła — W.W.) sprzyjał upadek 
rolnictw a i idące w  ślad za nim  
konflikty klasowe na wsi, które do
prow adziły do rozwoju an tyk le tyka- 
lizmu, będącego reakcją chłopów na 
narzucanie im  wysokich powinności 
ekonom icznych na rzecz p lebanii 
oraz reakcją na proziem iańską poli
tykę k leru . Jednocześnie ideologia 
ruchu  ludowego i Polskiej P artii 
Socjalistycznej w  w ielu istotnych 
punktach zbieżna była z postu lata
mi Kościoła narodowego, dzięki cze
m u jego pierw si działacze mogli li
czyć na sym patię i popalicie lewicow
ców. Zbieżność dążeń w yrażała się 
tu  ponadto w  zajm ow aniu stanow i
ska opozycyjnego wobec linii postę
powania Kościoła rzym skokatolic
k iego,-który jak  wiadomo reprezen
tow ał stosunek .wrogi wobec in ic ja
torów  wszelkiego postępu społeczne
go. Kościół rzym skokatolicki — 
sprzężony wówczas z w ładzą, w spie
rany  adm inistracyjnie i praw nie 
przez rząd — łączyły z w arstw am i 
wyższymi ścisłe więzi insty tucjonal
ne i ku ltu ra lne; posiadał on też po
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zycję uprzyw ilejow aną ekonomicz
nie i politycznie. A kceptow ał p an u 
jący ówcześnie porządek społeczny, 
uznaw ał w ielką własność pryw atną, 
uzasadniał na gruncie teologii sens 
istnienia nierówności społecznej, po
trzebę zachowania ubóstwa, prze
strzegania cnoty pokory itp. w ar
tości, k tóre spotykały się z wyraźną 
dezaprobatą szerokich m as odbior
ców”. 0

Rozdział ten  nie jest jednak  wol
ny od pew nych nieścisłości te rm i
nologicznych zwłaszcza w rozw aża
niu na tem at tradycji i ideologii 
Kościoła polskokatolickiego (s. 222— 
224). A utor p rzedstaw ia także zde
zaktualizowane dane dotyczące ilo
ści parafii, księży i in. (s. 221).

W czasie ukazania się  K atolicyz
m u  ludowego, Kościół polskokatolic- 
ki roz/wijał sw ą działalność rw opar
ciu nie o 59 parafii, ja k  podaje E. 
Ciupak, lecz o 85; w duszpasterstw ie 
pracowało nie 71 księży, lecz 90 
(wszystkich księży w Kościele było 
102). Kościołowi przybyła w 1973 ro 
ku nowa parafia  licząca ponad 3.000 
wiernych. Ju ż  te skorygow ane dane 
przynajm niej częściowo d a ją  odpo
wiedź na staw iane przez A utora py-

‘) Edw;urd Ciupak: Katolicyzm ludo
wy w Polsce, W arszawa 1973, Wiedza 
Piowsaech/Tia, s. Sil, cena 20 zl.

s) TVCaria W alendow ska: Katolicyzm 
rzym ski czy ludowy, „Życie i Myśl”, 
W arszawa 1974, rur 1, s. 73—143.

Tamże, s. 38—83.
4) Tamże, s. 83.
s) Stefan Nowakowski: Katolicyzm 

ludowy w Polsce, „Człowiek i Św iatopo
gląd”, W arszawa 1073, W 7(0t). s. 193—198.

') Tamże, s. IM.
0 Tamże, ;s. 197—ID8.
*) K rystyna Adamus-Darczcw5k.it: Ko

ściół polskokatolicki. Społeczne waruruki 
jego pow stania i działalność n a  wsi.

tanie sprow adzające się do 'tw ierdze
nia jakoby ,„w obecnych w arunkach 
ustro ju  socjalistycznego, kiedy 
wprowadzono w  Polsce praw ne za
sady tolerancji, rów noupraw nienia 
w szystkich wyznań, Polski Kościół 
Katolicko-N arodow y (obecna oficjal
na nazwa: Kościół polskokatolicki — 
W.W.) znajdow ał się w stanie w y
jątkow ej stagnacji i b raku dynam iz
mu" (s. 218).

Powyższe dane statystyczne, oraz 
dane dotyczące pochodzenia społecz
nego księży, zostały powtórzone za 
K. A dam us-D arezew ską (praca uka
zała się w 1967 roku) i należy je 
odnieść do 1962 r o k u iq), zaś p re
zentow ana książka E. Ciupaka zo
sta ła oddana do składania w grud
niu 1972 roku, a więc są to dane 
sprzed 10-ciu lat. Miejmy nadzieję, 
że w kolejnym  w ydaniu K atolicyzm u  
ludowego cyfry te  zostaną uak tua l
nione.

Uwagi te oczywiście nie narusza
ją  pozytywnej oceny całej książki. 
P rezentow ana publikacja była po
trzebna i je s t godna polecenia wszy
stkim  in teresującym  się społeczny
mi aspektam i życia religijnego w 
naszym  kra^u. W.W.

W.roclaw — W arszawa — Kraków 1367, 
PAN.

*) E. C iupak: Katolicyzm ludowy w 
Polsce, ,s. 217—219.

I0) Zamieszczone w studium  K. Ada- 
■mus-DaTczewskiej tabele statystyczne — 
n a  których :oparI się JE. Ciupak — nie 
odzwierciedlają rzeczywistego s^amu ani 
przedwojennego, an i powoj cnrvcgK) (w 
19€2 roku ł>ylo .75 p a rafii a n ie (53, jak  
podaje audorka), op. cit.„ s. 67. Dane te 
‘koryguje iks. S. WlodairsSi w: Diagnoza 
socjologiczna kościoła p^olskokatolickicgo. 
Omówienie książki K rystyny Adamus- 
-Darczewskiej pt. ^Kościół polskokato- 

,,'Rocznik T«o'1ogic2Jny CiiAT”, 
W arszawa 1968, z. 2, s. 119—W .
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Miejsce człowieka starego 
w rodzinie i społeczeństwie

Pod powyższym tytułem  ukazała 
się książka pióra J. Piotrowskiego 
przy współpracy: J. Kordosa, D. 
Kozińskiej, A. Lisowskiego, J. Na- 
dolskiego i J . S taręgi (W arszawa 
1973, PWN, s. 438) napisana na pod
staw ie wyników ogólnopolskiego ba
dania terenowego. Książka została 
pom yślana jako  m onografia o lu 
dziach starych w Polsce, ściślej —
o ludziach w w ieku 65 la t i więcej. 
W przedm ow ie J. P iotrow ski pod
kreśla, że „intencja badania, będące
go fragm entem  szerszego m iędzyna
rodowego przedsięwzięcia badaw cze
go, zrodziła się w  związku ze s ta 
rzeniem się społeczeństw współczes
nych, zindustrialrzowanych, a więc 
w związku 3  rosnącą rzeszą osób 
starszych i szczególnie, n a js ta r
szych...” „Jest rzeczą zrozumiałą, że 
wiele osób starszych nie w  pełni 
już jest zdolnych do samodzielnego 
życia, że wiele jest niespraw nych, 
pozbawionych rodziny, w ystarczają
cych środków utrzym ania lub na
leżytych w arunków  mieszkaniowych. 
Często bezrefleksyjnie przypisuje się 
te niedostatki wszystkim ludziom 
starszym. Jednak  już potoczna ob
serw acja wskazuje, że tak ie uogól

nienie jest sprzeczne ze stanem  rze
czywistym ” (s. 7).

Pierw szym  zadaniem  autorów  by
ło zbadanie, jak  dalece powszechne 
są w spom niane sytuacje i związane 
z nimi potrzeby. K olejnym  zadaniem  
było rozpoznanie podłoża i charak te
ru  potrzeb oraz form  i stopnia ich 
zaspokojenia, co miało dostarczyć 
m ateria łu  do w ykonania trzeciego 
zadania: sform ułow ania w ytycznych 
w dziedzinie polityki społecznej i 
rozbudowy urządzeń służących po
trzebom  ludzi Starszych.

Książka poświęcona jest głównie 
pierwszem u z wym ienionych trzech 
zadań i „przynosi m ateria ł inform u
jący o w arunkach życiowych ludzi 
starszych 'ze szczególnym zw róce
niem uwagi na zagadnienie, w  ja 
kim  stopniu starsi ludzie są zdolni 
do samodzielnego życia, w  jak im  zaś 
zależni od innych, od pomocy z ze
w nątrz, szczególnie rodziny”. Ob
szernie om awiane są w niej spraw y 
zdrowia i stosunków rodzinnych.

Główne zadanie autorów  ma ch a
rak te r socj ograficzny. Istotnym  in
strum entem  opisu badanych zjaw isk 
są tabele ukazujące w zajem ne po
w iązanie cech, rozkład zjawisk, ich
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rozmieszczenie w przestrzeni geogra
ficznej i społecznej.

Książka zaw iera szczegółowy u- 
kład tabel, co 'podyktowane było — 
ja k  (podkreślają autorzy — dokład
nością opisu, ja k  również m yślą o 
przydatności m ateria łu  dla osób za j
m ujących się .problem atyką geronto- 
logiczną naukowo lub praktycznie.

P rogram  badania był s ta rann ie  
opracowany we w spółpracy między
narodowej. B adanie polskie zostało 
podjęte jako (porównawcze wobec 
badań przeprow adzonych w 1962 ro
ku w  Anglii, Danii i S tanach Z je
dnoczonych. P rogram  i narzędzia b a
dania zostały skorygowane na pod
staw ie doświadczeń wymienionych 
trzech k rajów  oraz dostosowane do 
w arunków  polskich po k ilkak ro 
tnych badaniach próbnych. Tak więc 
badanie polskie jest fragm entem  ba
dania międzynarodowego, w  którym  
wzięło już udział — poza wym ienio
nym i — kilka dalszych krajów , z 
którym i porów nyw ane są niektóre 
w yniki zaw arte w om awianej książ
ce.

B adanie nad ludźmi starszym i 
zostało przeprow adzone pod kiero
wnictwem  J. Piotrowskiego, w  K a
tedrze Socjologii Pracy, wchodzącej 
w  skład In sty tu tu  Gospodarstwa 
Społecznego przy SGPiS. M ateriał

zbierali przeszkoleni ankieterzy (200- 
-osobowa grupa) prowadząc w yw ia
dy za pomocą obszernego kw estnio- 
nariusza składającego się ze 160 py
tań.

Książka składa się z 11 rozdzia
łów oraz aneksów. I tak  J. Pio
trow ski w  7 rozdziałach prezentuje 
następujące zagadnienia: problem a
tykę badania i metody, zdrowie i 
spraw ność ludzi starszych, subiek
tyw ne i obiektyw ne oceny zdrowia, 
porównyw anie samooceny zdrowia z 
oceną lekarską, pomoc w  chorobie, 
rodzina i gospodarstwo domowe, rola 
rodziny w życiu ludzi starszych.

J. S taręga w rozdz. 8 i 9 przed
staw ia aktywność zawodową ludzi 
starszych oraz w artość pracy dla lu 
dzi starszych. D. Kozińska w rozdz.
10 mówi o sytuacji i potrzebach 
mieszkaniowych ludzi starszych. J. 
Nadolski omawia sytuację m a teria l
ną ludzi starszych. W aneksie A, A- 
dam  Lisowski przedstaw ia metodę 
i; techn ikę  badań , zaś w  aneksie B, 
Ja n  Kordos — m etodę doboru próby
i analizy precyzji wyników. Na koń
cu książki zamieszczono streszczenie 
w  języku angielskim, co umożliwia 
dostęp publikacji do czytelnika nie 
znającego języka polskiego.

(ww)

104



„Posłannictw o” 
n r 1/1974 r.

Janusz Tazbir: Dzieje polskiej to
lerancji. Wydawnictwo Interpress, 
Warszawa, 1973, Wyd. I, nakład 
5000 +  260 egz. str. 169, zł 30,-

Liczne przyczyny spraw iły, że 
problem  tolerancji w Polsce XVI w.
i pierwszej połowy XVII w. awrócił 
uw agę przede w szystkim  obcych b a
daczy. Jeżeli weźmiemy do ręk i ta 
kie, w ydane w ostatnich la tach p ra 
ce, jak  książka angielskiego h isto
ryka H enryka K am ena: „The Rise 
Of Toleration” (1967), czy też „Hi
storia to lerancji w w ieku reform acji 
(przekład polski 1964 r.) francuskiego 
jezu ity  Józefa L edera , łatw o spo
strzeżemy, że wiele miejsca zajm ują 
w tych dziełach spraw y wyznaniowe 
Rzeczypospolitej szlacheckiej. Lecler, 
nip. poświęcił polskiej to lerancji o- 
sobną księgę swego dzieła, liczącą 
bliisko 40 stron druku.

Za nauką zachodnioeuropejską 
przez długi czas nie mogła nadążyć 
h istoriografia polska, poprzestając 
na w zm iankach w  encyklopediach 
(m. in. w Encyklopedii powszechnej 
Orgelbranda, t. XXV i Encyklopedii 
staropolskiej Z. Glogera), pod h a
słami: tolerancja. Można przytoczyć 
jeszcze k ilka prac, w których zaga
dnienie to lerancji poruszono. N ato

m iast w  obecnej książce p rzedsta
wiony został zarys dziejów  to le ran 
cji — w sposób syntetyczny, chro
nologiczny i dość obszerny. Uwzglę
dnia on przede wszystkim -walkę 
ideologiczną, jak a  wokół tolerancji 
w  P o lsce . i za granicą toczyła się. 
W posłowiu (str. 162) czytamy: „Fa
ktyczna to lerancja służyła w Rze
czypospolitej nie tylko m niejszoś
ciom wyznaniowym ; historycy kato
liccy zgodnie stw ierdzają, że dopóki 
Kościół w alkę z refo rm acją m usiał 
toczyć „legalnym i” środkam i, na 
trak ta ty  odpowiadać trak ta tam i, na 
mowy kaznodziejów  różnowierczych 
kazaniam i i dysputam i, dopóty też, 
rozkw ita w Polsce katolicka polem i
ka wyznaniowa, teologia i hom ilety
ka (...) Dzięki polskiej to lerancji 
prześladow ani gdzie indziej m yśli
ciele, znajdow ali w Rzeczypospolitej 
możliwość spokojnej pracy  i sw o
bodnego w yrażania poglądów. Cała 
Europa czerpała korzyści z faktu , że 
Polska jeszcze do połowy XVII w. 
stanow iła schronienie dla wszystkich 
prześladow anych za  sw e wyznanie 
w  innych k ra jach  tego kontynentu. 
Podobną rolę odgrywała w  tym  cza
sie jedynie chyba Holandia, choć i 
ona w pew nych okresach ograniczy
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ła działalność an ty tryn itarzy , którzy 
tylko w Polsce oraz w Siedmiogro
dzie mogli liczyć na to lerancję”.

Książka Janusza Tazbira składa 
się z dziesięciu rozdziałów, z k tó 
rych każdy omawia oddzielny okres 
losów polskiej tolerancji. Ilustracje  
czynią książkę jeszcze bardziej in te
resującą. Z najdują się tam  reprodu

kcje rycin, drzeworytów, m alarstw a 
a także zdjęcia m. in. cerkwi, bożni
cy. Na uw agę zasługuje zamieszczona 
na str. 8—9 m apka — obrazująca 
rozmieszczenie ośrodków różnow ier- 
czych w Polsce w ieku XVI i XVII. 
W arto tu ta j zaznaczyć, że „Dzieje 
polskiej to lerancji” ukazują się rów 
nież w  językiu niemieckim.

(m.s.)
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B I B L I O G R A F I A  Z A W A R T O Ś C I  
C Z A S O P I S M

Religioznawstwo
1. Auiden H.W.: Nie zapomnij śmiać 

się  i modlić. Znak 1974 n r 2 
s. 245

2. B artel O skar: K onfederacja 
W arszawska z 1573 r. na tle h i
storii to lerancji religijnej na Za
chodzie w XVI i XV II wieku. 
Posłannictw o 1973 n r 3/4

3. Bortnowska Halina: H erm etyka 
a duszpasterstw o. Znak 1974 
n r 2 s. 158

4. B udniak H enryk: Po co nam  do
wód na istnienie Boga? Życie
i Myśl, 1973 n r 8, s. 153—157

5. Czajkowski Zbigniew: W stroną 
norm alizacji. K ierunki 1974, nr 8 
s. 1, 3

6. Foks S tanisław : Ze s ta rą  Biblią 
w Nowy Świat. K ierunki 1974 
n r  5 s. 3

7. Foks S tanisław : Jedność liturgii
i w iary. K ierunki 1974 n r 1 s. 4

8. Foks S tanisław : Pierwszy sa k ra 
m ent. K ierunki 1974 n r 7 s. 4

9. Fryzel Tadeusz: A fryka — islam, 
państw o i społeczeństwo. Euhe- 
m er 1974, n r  1, s. 61

10. Głtfwaoki Paweł: Z życia Ko
ściołów w NRD. Rodzina 1974 
n r 12, s. 7

11. G rabska S tanisław a: Rozmyśla
nia o w ierze w człowieka. Znak 
1974 n r 2, s. 174

12. H eller M ichał: Mały trak ta t o 
■metodzie. Znak 1974 n r  2, s. 236

13. Jaroszew ski Tadeusz M.: Jed 
ność i konfrontacja. A rgum enty 
1974 n r 11, s. 3, 15

14. K ania Kazim ierz: Bywał tu  n u n 
cjusz Roncalli. K ierunki 1974 
n r 9, s. 4

15. K ania Kazim ierz: Sens i ry tm  
życia rodzinnego. K ierunki 1974 
n r  14, s. 4

16. Kania Kazim ierz: Iron ia M erna- 
nosa i sukces Duvala (Katoli
cyzm francuski). K ierunki 1974 
n r 2, s. 4

17. K ania Kazim ierz: Nie m a pokoju 
nad  Sekw aną cz. I. K ierunki 
1974 n r 1, s. 4

18. K arski Karol: Z działalności 
K onferencji Kościołów E uropej
skich. Rodzina 1974 n r 2, 'S. 5

19. Kowalski Zenon: W yłuskiwanie 
praw d w iary. K ierunki 1974 n r 8, 
s. 4

10. K rasicki Ignacy: Krzyż w  P ano
ram ie Hiszpanii. A rgum enty 
1974 n r  14, !S. 12—13
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21. Kościół Katolicki w USA — 
tłum. z Inform ations Całholi- 
ques In ternationales. A rgum enty 
1974 n r 13, s. 13

22. Łojewska M aria Izabela: Filo
zofia religii J. Deweya. E uhe
m er 1974 n r 1, s. 21

23. Łyczkowska K rystyna: Babiloń
ska kosmogonia. Euhem er 1974 
n r 1, s. 53

24. Ł.T.: W yznania w Polsce — K al- 
winizim. A rgum enty 1974 n r 13,
S. 15

25. M ańskowski Robert: Nad w y
daw nictw am i KUL. A rgum enty 
1974 n r 14, s. 14

26. M aritain  Jacques: Kościół i 
Świat. Tłum. Z. Nosaleiwska. 
Znak 1974 n r 2, is. 154

27. Miedziński Ziemowit: Kolęda, 
kolęda. A rgum enty 1974 n r  1, 
s. 14

28. Mysłefk W iesław: Jagiellończyk 
■wobec Kościoła. A rgum enty 
1974 n r 1, s. 4—5

29. Niemczyfc W iktor, ks.: Polska 
Filozofia Religijna. Posłannictw o
1973 n r  3—4

30. Nowak B arbara: Św iat wierzeń
i w yobrażeń. A rgum enty 1974 
n r 5 s. 11

31. Nowicki A ndrzej: Teologia spo
tkania a zadania religioznawczej 
inkontrologii. Euhem er 1974 n r 1, 
s. 11

32. Olszowski Witold: Letni Chrze
ścijanie. K ierunki 1974 n r 14,
iS. 3

33. O para S tefan: Źródła relig ijno

ści. A rgum enty 1974 n r 6, s. 10—
11 .

34. O para S tefan: Religia a relig ij
ność. A rgum enty 1974 n r 2, 
is. 4— 5

35. Spectator: P rotestantyzm  a k a
tolicyzm w Ameryce Łacińskiej. 
Posłannictwo 1973 n r 3—4

36. Strzyżewski W łodzimierz: Pol
skość w O rchard Lake. K ierunki 
1974 n r 14, s. 3

37. S tanny Bogdan: Tomasz z A
kwinu, tw órca epoki. K ierunki 
1974 n r 10, S. 1,4

38. Szysakowiska M aria: O religii 
psychologicznie. K ierunki 1974 
n-r 11, s. 3

39. Tokarczyk A ndrzej: Siedem wie- 
ików A kw inaty. A rgum enty 1974 
n r 13, s. 4,15

40. Tokarczyk A ndrze j: Polskość a 
tolerancja. A rgum enty 1974 n r 8, 
s. 1,12—13

41. Tokarczyk A ndrzej: Człowiek a 
cierpienie. A rgum enty 1974 n r 2, 
s. 14

42. T rudne spraw y powołań. K ie
runk i 1974 n r 13, s. 4

43. Wlazło Stanisław : Katolików 
złudzenia m oralne. K ierunki
1974 n r 11, is. 1,3

44. Wlazło S tanisław : Kryzys sta 
tystyczny. K ierunki 1974 n r 6, 
s. 2

45. Wlaizło S tanisław : P ytan ia o au
to ry te t księdza. K ierunki 1974 
n r  6, s. 4

46. Zakrzew ski A ndrzej: Społeczna 
funkcja „M atki św iętych Polski” 
w kultu rze polskiej X VIII wie
ku. Euhem er 1974 n r  1, s. 31
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Uwaga Czytelnicy!

Uprzejmie informujemy naszych Czytelników interesują
cych się specyfiką i problemami wyznań nierzymskokatolic- 
kich w Polsce, że podstawowy podręcznik omawiający te 
kwestie, tj. „Prawo wewnętrzne Kościołów i wyznań nie- 
rzymskokatolickich w PRL” —  pióra ks. Wiktora Wysoczań- 
skiego, znajduje się w redakcji „Rodziny” już w niewielkiej 
ilości egzemplarzy. Zainteresowanych Czytelników prosimy 
o jak najszybsze nadsyłanie zamówień.

Zakład Wydawniczy „Odrodzenie”, ul. Wilcza 31, 00-544 
Warszawa, przyjmuje zamówienia listowne bez wpłat pie
niężnych, na następujące książki:

1. Pisma Biskupa Franciszka Hodura, tom I i II, razem 
str. 418, cena 60 zł.

2. Ks. Franciszek Hodur —  Biskup, Polak, Reformator, 
autor ks. bp Tadeusz Majewski, str. 152, cena 12 zł.

3. Kościoły chrześcijańskie, ks. Szczepan Włodarski —  W ła
dysław Tarowski, stron 300, cena 20 zł.

4. Idea nieomylności Kościoła w eklezjologii patrystycznej, 
ks. Szczepan Włodarski, stron 170, cena 10 zł.

5. Bracia z Epworth, ks. W iktor Benedyktowicz, stron 232, 
cena 45 zł.

6. Wierność i klątwa, Michał Miniat, stron 364, cena 50 zł.

7. Siedem soborów, ks. Szczepan Włodarski, stron 216, cena 
20 zł.

8. Sprawa Kościoła Narodowego w Polsce —  ks. Edward 
Bałakier, strona 242, cena 30 zł.

9. Rzym a sprawy Polskie w okresie porozbiorowym, stron 
151, cena 18 zł.
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10. Katechizm Kościoła Polskokatolickiego, stron 112, cena 
4 zł.

11. Modlitewnik „Ojcze nasz” , stron 628, cena 15 zł.

12. Prawo wewnętrzne Kościołów i wyznań nierzymskoka- 
tolickich w PRL, ks. Wiktor Wysoczański, stron 296, 
cena 40 zł.

Przesyłka wybranych książek płatna jest przy odbiorze.

„Rodzina”  Twoim tygodnikiem 
i dlatego:

•  PRENUMERUJ „RODZINĘ”

•  GROMADŹ POSZCZEGÓLNE NUMERY 

® ZGROMADZONE ROCZNIKI OPRAWIAJ

Prenum eratę „Rodziny” przyjm ują urzędy pocztowe, li
stonosze oraz Oddziały i Delegatury „Ruch” . Można również 
dokonywać wpłat na konto PKO nr 1-6-100020 Centrala 
Kolportażu Prasy i W ydawnictw RSW „PK R”, ul. Towaro 
wa 28, 00-839 Warszawa.

Prenum eratę przyjm uje się do 10-go dnia każdego mie
siąca poprzedzającego okres prenum eraty.

Cena prenum eraty: kwartalnie —  26 zł, półrocznie —  
52 zł, rocznie —  104 zł.

Nie wyrzucaj przeczytanych numerów „Rodziny”, lecz 
gromadź je w roczniki, a następnie oprawiaj. Oprawione 
roczniki „Rodziny” stanowią dla wszystkich czytelników po
żyteczną lekturę, zawierającą cenne artykuły o Bogu i Ko
ściele, o rodzinie, wychowaniu i życiu codziennym człowieka.
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Zamów Kalendarz Katolicki na rok 1975

W związku z nielicznym stosunkowo nakładem Kalenda
rza Katolickiego na rok 1975 oraz sygnalizowanymi przez 
Czytelników trudnościami w nabyciu go w kioskach „Ru
chu” —  zachęcamy do jak najszybszego złożenia zamówienia 
w Zakładzie Wydawniczym „Odrodzenie”, ul. Wilcza 31 
00-544 Warszawa. Przesyłka nastąpi natychmiast po ukaza
niu się Kalendarza w druku, należność płatna przy odbiorze.

Kalendarz na rok 1975 zawiera oprócz kalendarium do
kładny Kalendarz liturgiczny Kościoła Polskokatolickiego 
oraz następujące bogate i ciekawe działy: Dział religijny, 
Poezja i proza religijna, Aktualia, Poradnik rodziny i wiele 
innych interesujących artykułów. Stron około 300. Cena 
20 zł.




