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Ks. Wiktor Wysoczański
Chrześcijańska Alkademia Teologiczna

„Posłannictwo” 
nr 3— 4/1974

DYLEMATY EKUMENICZNE
Starokatolickie studium historyczno-teologiczne

1. Starokatolicy pionierami ekumenizmu

W  szeregu publikacji- —  zwłaszcza .polskich —  zauważa się, że autorzy 
prezentując problematykę współczesnego ekumenizmu niekiedy nie dostrze
gają roli., jaką odegrali w  tym  względzie starokatolicy, począwszy od 
I  Sobonu Watykańskiego (1870). Gdy się .jedraak -zna ■ bliżej histerię staro- 
katolicyzmu, ito można z caią. odpowiedzialnością po-wiedzieć, że staro
katolicy są pionierami ekumenizmu. Z Kościoła starokatolickiego wyszły 
pierwsze impulsy do rozwoju ruchu ekumenicznego, który w  o-staitnim 
czasie nabrał szczególnego rozmachu. M iał w ięc rację dir W illom  A. Vis- 
seir’t  Hooift, długoletni sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, 
a obecnie jej. honorowy prezydent, gdy  stwierdź®: .,-Kośoiół -starokatolicki 
zajmuje w  ekumenii cafkiem specyficzne miejsce. O starokatolikach można 
powiedzieć, że byli .ekuimenistami cwant la lettre, ta  znaczy zanim zaczęto 
mówić o  właściwym ruchu ekumenicznym, bowiem  wspomniany ruch 
rozpoczął się w  1910 roku w  • Edynburgu i Gincinnaiti, starokatolicy zaś 
swe dzieło pionierskie rozpoczęli już parę dziesięcioleci wcześniej” *).

Podkreślił to także inny wybitny ekumeoista, dr Heinrich Puffert, prze
mawiając jaiko przedsltaiwiiciel Swiaitowej Bady Kościołów na X X  M iędzy
narodowym Kongresie Starokatolików w  Bonn i(3— 6jIX .1970): „Kiościół 
starokatolicki mimo małej ■ liczsbnośoi członków w  .poważnej mierze przy
czynił się ido spraiwy efcuimeftiizmu (...) i  czyni to nadal poprzez tzw- M iędzy
narodowe Kongresy, 'kftóre z punktu widzeniai kościelnego' zawsze mogą. 
być poijmoFwame ityłko jaiko kongresy ekumemcane” *). I>r Heinrich P.uf- 
fe rt przypomniał usczestmikomi kongresu o . Zgroatnadizandiu Przygotowaw
czym- do Swiaitowej' Konferencji W iary i Ustroju Kościoła, które odbyło

■ 1 w. Krahl: Dkumenlscher Kathollzismus, Alt-Katholischer Orientierungspunkte- 
Und Texte aus zwei Jahrtausenden, Bonn 1970, St. Cyprian, s. 165.

1 „Internationale Kirchlische Zettschrift“  (dalej używam sKrótu: IKZ), Berno 1970. 
z. i, s. 416.
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się w  Genewie w sierpniu 1920 roku, podkreślając, że homarowym prze
wodniczącym obrad tego Zgromadzenia był sędziwy biskup Kościoła staro
katolickiego Szwajcarii ks. prof. dr Edward Herzog (1841— 1924), ostaitni 
żyjący jeszcze wówczas uczestnik Bońskiej Konferencji Unijnej z 1875 
roku. Ks. ihp Ediward Herzog otwierając obrady —  od strony liturgicznej
—  zacytował wyj-ątek z  Listu św. Pawła, do Efezjan: „Napominam was 
tedy ja, w ięzień w  Paniu, abyście postępowali, jak przystoi nai powołanie 
wasze, z i wielką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni dru
gich w  miłości, starając się zachować jedność Ducha w  spójni pokoju: 
jędrno ciało- i  jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, 
•która należy do powołania waszego; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; 
jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad. .wszystkimi, przez wszy
stkich i we wszystkich” i(4, 1— 6). Te same słowa Pisma św. .przypomniał 
uczestnikom X X  Międzynarodowego Kongresu Starokatolików w Bonn 
(1970) dr Heinrich Buffert (powołując się na .ks. bpa Edwardą Herzoga), 
gdy kończył swoje powitalne przemówienie jako przedstawiciel Świato
wej. Rady Kościołów 3).

Na zgromadzeniu w  Genewie (1920) ks. bp Edward Herzog —  poza 
lituirgiczinym otwarciem obrad —  oficjalnie pow itał uczestników, 'kierował 
wyborem prezydium oraz udzielił końcowego błogosławieństwa- biskupie
go.

■Wspomniane zgromadzenie w  Genewie było pierwszą, po stuleciach po
działu, Konferencją Kośoiołów, w  której uczestniczyło* 133 oficjalnych dele
gatów reprezentujących ponad 80 różnych Kościołów z  40 państw. Dokonano 
wówczas wyboru pierwszej Stałej Kom isji do Spraw Wiiairy i Ustroju 
Kościoła, w  której od początku reprezentowany jest Kościół starokatolicki.

W  literaturze starokatolitokierj po dskreśla się, że wyibór ks. bpa E. Herzoga 
na stanowisko przewodniczącego obrad zgromadzenia w  Genewie był nie
jako symbolicznym, połączeniem starokatolickiego międzynarodowego ruchu 
unijnego z  ruchem ekumenicznym, zapoczątkowanym w 1910 roku w  Edyn
burgu i  Cincinnati.

Ks. prof. dr Victor Oomzemius, rzymskokatolicki działacz ekumeniczny, 
znawca starokatoldicyzmu, w  odczycie .wygłoszonym na X IX  Międzynarodo
wym  Kongresie Starokatolików w  Wiedniu (1965) padikreślił, że Kościół 
stanokaitodickd: od początku swoje właściwe i  najważniejsze posłannictwo 
w idział w  tym, aby być Kościołem —  pomostem do ponownego zjedno
czenia rozdzielonych Kościołów i  chrześcijan. Stwierdził, że Bońskie Kon
ferencje Uniijine (1-874— 1875), na których spotykali się starokaitoiicy z angli- 
kanami i pr-aiwosła/wnymi, by ły  najważniejszym dialogiem  religijnym  X IX  
stulecia. Utorowały one drogę późniejszym inicjatorom ekumenicznym-4).

5 Tamże, s. 417.
4 V. Conzemlius ■ 'Plddoyer fu r  elnen gemeirtsamein Dialog unter KathołUcen. Ce-  

rrieimsames Erbe, gemAn&ame Aufgtuba, UCZ 1S65, z. 4, passim.
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„T e  Konferencje Unijne (...) —  pisze ks. V. Conzemius —  chociaż nie' 
mogły być zakończone, są kamieniami granicznymi, samotnymi zwiastuna^ 
mi' ekumenicznej epoki1’ 5). Dalej w  odczycie czytamy, że ks. prof. dr 
Friedrich Michelis (1815—.1886), przyjaciel ks. prof. dra I. von Dollingera 
(1799— 1890), odbył w  Erfuircie w  1860 roku znamienną rozmowę z w ierny
m i Kościoła' ŁuterańskaegO' na tematy wymamiowe, za co został ukarany 
grzywną przez rząd pruskii, gdyż zwołał zebranie bez zezwolenia; policji. 
Zdaniem ks. V. Conzemiusa ta konferencja w  Erfurcde 'jest jedynym dialo
giem w  sprawie pokoju, przeprowadzonym na tej płaszczyźnie w  X IX  
wieku w  Niemczech pomiędzy katolikami i luteranami 6).

„(...) Od te j chw ili —  akcentuije autor —  przybyło starokatolicyzmowi 
zadanie, uważane słusznie za najwłaściwsze i najszlachetniejsze, mianowicie, 
stać się Kościołem-p om ostem w  dziele wzajemnego zbliżenia różnych 
wyznań. I  rzeczywiście, starokatolicyzm rozbudził nie> tylko zrozumienie dla 
katolickości u poszczególnych chrześcijan przychodzących z protestantyz
mu, lecz także działa na rzecz tzw. a per tur a c attólica (otwarcia sprawy 
katolickiej) przez Międzynarodowe Czasopismo Kościelne (Internaticmale 
Kirch liche Zeitsckrift), poprzez Wydział Teologiczny w  Bernie i  wreszcie 
w  'międzywyznaniowym dialogu, w  szczególności na Międzynarodowych 
Kongresach Starokatolików. N ie można oczywiście wyrażenia «Kosciól-po- 
most» rozumieć w tym sensie, że oznacza :to jakiś Kościół pośredni, rodzaj 
prowizorycznego schronu dla rzymskich pielgrzym ów napływających 
z Witteniberigii i  Konstantynopola. N ie  ma to  żadnego sensu, choćby już 
dlatego, że dialog m iędzy Kościołem rzymskokatolickim a oidłączonymi od 
niego wspólnotami odbywa się dzisiaj bezpośrednio. Lecz nie idzie też 
bynajmniej o jalkiś «powrót» wszystkich ido Rzymu, ale raczej o powrót 
wszystkich do- Chrystusa. Wszyscy powinniśmy się nawrócić; Chrystus jest 
kamieniem węgielnym naszej w iary; On też będzie kamieniem węgiel
nym naszej, jedności. Tutaj więc, w  głęfoi naszego duchowego i intelektual
nego nawrócenia, spoczywa nasze właściwe i wspólne zadanie” 7).

Starokatolicy rozróżniają, trzy nurty ekumenizmu: starokośoielny, genew
ski- (reprezentowany przez Światową Radę Kościołów) oraz watykański. 
Nas interesuje w  tym studium głównie nurt pierwszy, czyli starokościel-
ny.

Znany starokatolicki teolog ks. bp prof. dr Urs Kury podkreśla, że 
„Kościoiow i starokaitolickiem.ui znana była ekumenta jeszcze przied wystą
pieniem ekumenizmu naiszyeh dni, tzn. przed wystąpieniem, w  chrześcijań
stwie dwóch innych nurtów jako- takich, które stały się punktem wyjścio
wym do rozmów obejmujących cały świat a. pertraktacji na konferencjach. To

s Tamże, s. 266.
* Tamże, s. 266.
7 Tamże, s. 266.
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czasowe wyprzedzenie ma swoją przyczyną w  tym,, że dla starokatolików 
zasady ich ekumenii były takie same, jak zasady powstawania ich włas
nych Kościołów. Według tych. zasad do ekumenicznego zjednoczenia Kościo
łów może dojść tylko wtedy, gdy podporządkują się one Jezusowi Chrystu
sowi, jedynemu Panu Kościoła^ oraz gdy przez posłuszeństwo Jego Słowu, 
zawartemu w  Piśmie Swd^tym, szuikać będą w iary i ustroju starego, nie- 
podzielonego Kościoła, a przez to jednego i całego Kościoła. Według prze
konania starokatolików tylko na. tej, ściśle określonej, ale daleko idącej 
podstawie może być ustanowiona jedność Kościoła, Ekumenia musi być 
chrystoicentryczna —  a przez łączność ze starym i jednym Kościołem
— ma być ekumenią katolicką i apostolską” 8). Na innym • miejscu ks. bp 
U. Kury twierdzi, iż „według najstarszej tradycji, ekumenicznym jest ten 
Kościół, w  .którym, pełnia przestrzenna i czasowa stała, się faktycznie rzeczy
wistością historyczną, i to miało miejsce w  nie podzielonym Kościele pierw
szego tysiąlecia. Tradycja ta ma, 'dzisiaj swoją kontynuację i reprezentację 
w  prawosławnej, anglikańskiej i starokatolickiej społeczności kościelnej. 
Kościoły te uważają się za prawdziwego kontynuatora i reprezentanta 
Kościoła ekumenicznego w dobie współczesnej. Celem' spełnienia; swej 
powinności ekumenicznej kłajdą one główny nacisk na ścisłą łączność 
ze starym Kościołem” *). Tę postać ekumenii ks. bp U. Kury nazywa stairo- 
kościelną.

Ogłoszenie na I  Soborze Watykańskim (1870) dogmatów stwierdzających, 
że biskup Rzymu posiada z mocy prawa Bożego najiwyższą i pełną władzę 
biskupią nad całym Kościołem oraz że jest nieomylny w  sprawach w iary 
i moralności, spotkało się z ostrym sprzeciwem' poważnej części ducho
wieństwa rzymskokatolickiego (znakomitych profesorów) oraiz inteligencji 
świećkieij. Osoby protestujące nie mogły przyjąć wspomnianych dogmatów, 
gdyż nie znajdowały dla nich żadnego 'Uzasadnienia ani w  Piśmie św., 
ani w  Tradycji pierwotnego Kościoła. Ta część kaitolików postanowiła 
mocno trzymać się wiairy i ustroju starego Kościoła, jak to zostało 
wypowiedziane w  ekumenicznych, symbolach i w  ogólnie przyjętych dog
matycznych rozstrzygnięciach soborów niepodzielonego Kościoła pierw
szego tysiąclecia ,0). Wspomniana zasada mocnego trzymania się w iary i ustro
ju starego Kościoła zostaiła jasno wyrażona już na I Kongresie Staro
katolików w  Monachium (22—24 września 187,1 roku). Na kongres przybyło 
ponad 300 delegatów opozycji -katolickiej z Niemiec, Austrii, Szwajcarii 
oraz obserwatorzy z  Kościołów prawosławnych, anglikańskich i protestanc

* U. Kury: D ie altikaiholische Kirche, Uvre Gaschichte, ihr-e Lehre, Sfir Anlie-gen, 
Stuttgart 1966, Evaineelisches yerlagswerk, s. 361.

• Tamże, s. 359.
10 Por. DaldaraOjĘ Utreahcką Biskiąpów Starokatolickich  z 24 września 1889 roku 

(D ie Utrechter Krklarttimg der aitkathalischen Bisakofe, Basel 1939, Christka-Lholisches 
Schriftenlager, s. 5—7). tekst Deklaracji podaje także ks. bp U. Kury (Die alt- 
Icatholische Kirche..., s. 426—427).
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kich, jak i z Kościoła Utrechtun). Istotne znaczenie m iał itziw. Program  
Monachijski przyjęty przez zgromadzenie delegatów, zawierający —  zgod
nie z. oświadczeniami wydanymi w  Norymberdze i  Monachium —  nasady 
i  wnioski, >na których miała: być oparta dalszai dziaialnoiść starokatolików. 
Program ten zawi-era siedem, punktów, które podajemy w  sireszczan-iiu:

1. Świado-mii swoich obowiązków religijnych, stóimy mocno przy starej 
w ierze katolickiej, 'jak o niej świadczy Pismo, Święte i  Tradycja, oraz 
trzymamy się starego kultu katolickiego. Uiważamy się za pełnoprawnych 
członków Kościoła katolickiego' i nde damy się usunąć ze wspólnoty 
katolickiej ani nie pozwolimy odebrać sobie wynikających stąd dla nas 
praw kościelnych i obywatelskich. Oświadczamy-, że -rzucone nai nas klątwy 
kościelne —  z powodu naszej wierności w  w ierze —  uważamy za bez
podstawne i samowolne oraiz że te -cenzury nie mogą zaniepokoić naszego 
sumienia ani nam przeszikodzie w  udziale w e  wspólnym życiu kościel
nym.

2. Pozostajemy przy starym ustroju Kościolai, odrzucamy każdą próbę 
odsunięcia biskupów od bezpośredniego i samodzielnego zarządzania- po
szczególnymi Kościołami. Dlatego odrzucamy -obydwa dekrety watykańskie.

3. Dążymy we współdziałaniu z nauką do reformy Kościoła w  duchu 
starego Kościoła i do współudziału wiernych w  sprawach -kościelnych. 
Oświadczamy, że Kościołowi Utreohckiemu niesłusznie zarzuca się jan
senizm. Mamy nadzieję na ponowne zjednoczenie z Kościołem, grecko- 
-ws.chodnim i rosyjskim, ż którymi rozłam nastąpił bez istotnych powo
dów i nie znajduje uzasadnienia/ w  żadnych różnicach dogmatycznych 
nie dają-cych się przezwyciężyć. Wyrażamy także nadzieję, iż —  przy 
■wprowadzeniu spodziewanych reform i- na- -drodze nauki -oraz postępującej 
kultury chrześcijańskiej —  stopniowo dojdzie do porozumienia z Kościołaimi 
protestanckimi i  episkopałnymi.

4. Uważamy za nieodzowne pogłębianie teologii w  nauczaniu kl-eru kato
lickiego, przeciwstawiamy się wyłącznemu kształceniu- seminaryjnemu.

5. Obstajemy przy konstytucjach naszych krajów gwarantujących swobo
dę obywatelską i kulturanlą i  z tego powodu odrzucamy uniwersalny p ry
mat papieski.

6. W yrażamy przekonanie, że pokój, -rozkwit, zgoda w  Koiściele ora-z 
właściwy stosunek do społeczeństwa będą molżliwe tylko wtedy, jeżeli 
położy się kres działalności zakonu jezuitów.

11 Kościół Utredhibu istnieje jako niezależny od Rzyirrm od -17.23 rotoi. Historią 
swą sięga czasów św. Willibrorda, apostoła i arcybiskupa Fryzji, pierwszego 
rządcy Stolicy Utrechckiej (695—739). Kościół ten stal się Kościołem macierzystym 
iTmych wspólno-t starokatolickich, które po I Soborze Waitykańskim welsziy z -nim 
w kontakt i we wrześniu 188d roku zawarły Umę Utreahx>kq), do której później 
przystąpiły Kościoły powstałe -na przełomie XIX 1 XX  wieku oTaz po pierwszej 
wojnie światowej w Ameryce i Euiroipie Wisfcłiodniej. 'Kościoły te tworzą tzw. Unią 
Utrecboką. (Zot>. szerzej: ks. W. Wysoczań-sld: StasrokataUclca wspólnota kościelna, 
,,Posłannictwo" 1973, nx r—a, s. 3—24).
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7 Jako członkowie Kościoła katolickiego .podtrzymujemy nasze roszcze
nia do wszystkich realnych dóbr i tytułów  własności Kościoła.12).

Eylo to  więc pierwsze ekumeniczne spotkanie starokatolików z przed- 
stowkaeflaiini innych wyznań. Kolejne spotkanie m iało miejsce na I I  Kon
gresie, który odbył się w  Kolonii w  dniach 20—22 września. 1872 roku. 
Kongres zgromadził 350 delegatów z około 100 miejscowości w  'Niemczech. 
Ze strony prawosławnej, w  kongresie uczestniczyli rektor Akademii Duchow
nej z Petersburga ks. prof. J. Janyszew oraiz sekretarz Towarzystwa 
Miłośników Oświaty Duchownej: generał A. A r  K ire jew 15). W  charakterze 
gości obecni byli także: arcybiskup Utrechtu, dwóch biskupów Kościoła 
anglikańskiego oraz jeden biskup amerykańskiego Kościoła episkcipal- 
nego li).

iNa kongresie w  Kolonii zapadło szereg ważnych uchwał dotyczących 
organizacji Kościoła starokatolickiego i  jego działalności15). Powołano ko
misją, iktóra miała zająć się wyjaśnieniem stosunku starokatolików do 
innych, wyznań i  rozpocząć dialog z  innymi niezależnymi od Rzymu 
Kościołami. iPrzewoidmictwo w  tej komisji oibj-ąi ks. prof. dr I. von Dól- 
linger, tatóry od razu rozpoczął rozm owy 2 obecnymi w  Kolonii przedsta
wicielami Kościoła anglikańskiego i  prawosławnego 16). Kom isja ta w  dniu 
23 września 1872 roku —  wspólnie z [delejgataimi wymienionych Kościołów —  
przyjęła następujące zasady pracy zjednoczeniowej: 1) Chrystus jest Bo
giem ; 2) Chrystus Ezailiożył jeden Kościół; 3) podstawami w iary są: Pismo 
św., decyzje soborów ekumenicznych i nauka O jców  Kościoła niepodzielo- 
nego (Tradycja zgodna z Pismem św.); 4) kryterium prawdy chrześcijań
skiej określa iwypo-wiedź św. Wincentego z Lerynu) „quod semper, quod ufa i -

13 Pełny tekst PrO\grarrvu Monadhij^Jciejgo podaje J. F. von Sohulfce: Der A^tkatliolizis- 
mus. Geshcichte seiner Entwicklung, irmeren Gestaltung und rechtlichem SteUuncf 
in  ne<uitsc<Wand. Aus den Aitot&n icnd <mdenren wuthentischen QueiLen dargestefllt, 
Giessen 1887 (cyt- ung. nowego wyd- Aalen 1965, .Scientia Ve.rlag, s. "22—24).

13 W Kiippers: Siand und Persępektinen des <dtkathólistih-<yriHh<ydO'xe.n Dlalogs, IK Z  
1972, z. 2, s. 91, pnzyp. 1.1.

14 U Kury: Die <XLtkatitvolisahe K irc jie .^a s. 68 i 203.
“ Tamże, s. 69.
H,W podjętej w  dniu 211 sierpnia 1872 roku uchiwale stwierdza się, iż Kongres 

ponownie daje wyraz tej samej nadziei na zjednoczenie podzielonych obecnie 
chrześcijańskich wspólnot religijnych, jaka zawarta była w  programach monachij
skich ogłotszomyich w 'Zielone Świątki i we wrześniu 187U r. Wyraża życzenie, 
by teologo-wie wszystkich wyznań poświęcili uiwagę tej sprawce, Oiraz mianuje 
komisją, której zaleca:

— nawiązanie stosunków z istniejącymi! ju<ż lub powstającymi stowarzyszeniami 
stawiającymi sobie za cel zniesienie podziału kościelnego;

— zainitejcwanie i popteirante baidań naokowydh na tem'ait .istniejących różnic 
i możliwości ich usunięcia oraz ułatwienie opublikowania wyniJkdw tych baJdań 
w dziełach i czasopismach naukowych;

— propagowanie, za pośredniotiwieim popularnych pism d airtykułów, znajomości 
doktryny, organizacji i syituacft podbielonych Kościołów i, wyiznań; sprzyjanie właś- 
catwanu ocenianiu istniejących zgodności i różnic, a zwłais-zcza ‘budzenie i pod
trzymywanie *w szerokich kręgach ludzi zrozumienia i zainter^esowania d<la uprag
nionego (porozumienia. (Tekst uchwały podaje U- K iiry: Die a&tikafihoZteche ICŁrche... 
S. 431).
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que, quod aJb omnilbus creditum- est” G»w co zaiwisze, wszędzie i wszyscy 
w ierzyli” ); w  badaniach, (postanowiono posługiwać sięm etodą historyczną.

Podjęte przez kongres decyzje są wymownym dowodem tego, jak  .bardzo 
starołkaitoliCkim teologom i kanoni-stom zależano na zachowaniu- ciągłości 
ze starym Kościołem' i osiągnięciu na teji bazie wspólnoty z Kościołami 
Wschodiu i Zachodu. Stąd ks. prof. dr Ernest Gaugler (1891— 1963) słusznie 
stwierdził, dlż Kościół starokatolicki nigdy w  .swej- historii nie przybrał 
charakteru sekty ir).

W  oparciu o  wymienione -wspólne -ustalenia Kościoły zostały zaproszone 
na Konferencję Unijną w  Bonn, db której grunt przygotował ks. prof.
I. vo.n Dollinger 'swoimi znanymi siedmioma, monachijskimi wykładami. 
W  wykładach, tych ukaział on perspektywę ponownego zjednoczenia KoścM ów  
chrześcijańskich poprzez twórczy powrót do starego niepodzielonego Kościo
ła pierwszego tysiąclecia. „Przyjdzie czas —  mówił ks. prof. I. von Dól- 
linger —  w  którym Kościoły św. P iotra i Paw ła przekształcą się w  Kościół 
św. Jana. Stanie się to w  ten sposób, że istniejące Kościoły będą nawzajem 
uczyć się i od siebie przyjmować (...), przede wszystkim przez to, że nauki 
i  symbole —  znane ofau stronom —  postawią ■wyżej od tego wszystkiego, 
co jeszcze je  dzieli”  18).

Ks. prof. dr I. von DćSlliingec w  imieniu powołanej' w  Kolonii Komlisji 
do Spraw Unijnych zaprosił przedstawicieli innych wyznań do- udziału 
w  historycznych Bońskich Konferencjach Unijnych (pierwsza odbyła się 
w e wrześniu 1674 roku, druga w  sierpniu 1875 roku). W  zaproszeniu 
ks. -prof. I. von DOIlinger podkreślił, że „podstawę i zasadę dającego się 
osiągnąć porozumienia winny stanowić symbole wiatry pierwszych wieków 
Kościoła, oraiz ówczesna nauka i praktyka^ która, w  całym  Kościele Wscho
du i  Zachodu uchodziła —  przed w ielk im  podziałem —  za istotną i ko
nieczną” IS).

W  obu konferencjach uczestniczyli ibistoupi i wylbitni teolodzy Kościoła 
starokatolickiego, prajwio-słarwnego' -i anglikańskiego' ora-z przedstawiciele 
protestantyzmu z niemal .wszystkich1 krajów  Europy i Am eryki. Jak już 
na wstępie zaakcentowano, .były to  pierwsze od stuleci wielkie między
narodowe teologiczne 'konferencje unijne z -udziałem przedstawicieli Kościo
łów Wschodu i Zachodu, -które z&.ięły się -nauką wiairy i  ustrojem kościel
nym w  duchu porozumienia z  myślą o ponownym zjednoczeniu- Kościołów 
chrześoij ańskich.

17 U . K i i r y : J > ie  altkatholiseJie K l r e f o e . .*  s .  69.
18 I. vo.n Dtflłmge-r; Ulber die loffl&ruerebriiguTug der christlicJisTi 'Kirchen, Sieben 

Vortrage, gehait&n zu Muncłun im  Jafir 2S7Ą Nórdlingen IfiSS, s. 11.
W. Krahl: Okumenischer Katholizlsmus, A ltkatholische OHetterungspunkte und 

Texte ■aus zwei Ja.hrta.use-nde7i> Bonn 1®70„ st. Cyprian, s. 1G6. tóż: Ch. Oeyen:
Die Entstehung der Bonner Unionskonfer&nzen v o r hundert Jahren, KirełlUehes 
Jahrbu-ch. fur die Alt-Kathjoliken in Duetschland 1974, Bomu 1*974!, Ve<rla»g des Bistums, 
8. 32— 35.
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Konferencjom .tym wyznaczono ©kreślone cele. I  tak np. oświad czono, 
iż  celem jest przywrócenie wspólnego. •wyznania w  zakresie "tych pod
stawowych nauk chrześcijańskich, .które tworzą sunnę zasad w iary ustalo
nych w  symbolach pierwotnego, niepadzielonego Kościoła i kt6re należą 
do norm w iary wielkich wspólnot ‘religijnych będących, w  ciągłości z wczes
nym chrześcijaństwem. W  oparciu o to zgodne wyznanie ko.nfere.noja miała 
dążyć do ustanowienia mterteoimuinii i  konfederacji kościelnej, tj, do wzajem 
nego uznania się, które nie prowadząc do złami a się oraz naruszenia 
na-rodowo-kościelny.ch i w  ogóle tradycyjnych właściwości w  zakresie nauki, 
ustroju ii rytu, gwarantuje członkom innych wspólnot, jaik i  wspólnocie 
własnej,, udział w  nabożeństwie i sakramentach. Zaznaczono, że celem Kon
ferencji nie jest .osiągnięcie pozornej zgodności poprzez wieloznaczne faizy, 
które każdy mógłby interpretować na swoją korzyść. Konferencja, praigmie 
przez wielostronne badianie i  rozważanie ustaiLić takie tezy, które w  sposób 
prosty i precyzyjny wyrażą substancję nauki biblijnej i tradycji ojców  i będą 
mogły służyć za węzeł i rękojm ię .wspólnoty, do której się dąży.

Wreszcie podkreślono, że „celem nie jest unia absorpcyjna lufo całkowite 
zlanie się różnych Kościołów w  jeden, lecz przywrócenie wspólnoty kościel
nej na podstawie wwtos in  necessariis z utrzymaniem i uszanowaniem tych 
właściwości poszczególnych Kościołów, które nie należą <ło istoty w iary” "J.

Wymienione zasady .pracy Kom isji -Unijnej, z 1872 roku oraz cele Boń- 
skich Konferencji Unijnych z 1874 i 1875 roku, które spotkały się też 
z wyraźną aprobatą przedstawicieli Kościołów prawosławnych i anglikań
skich, mają odtąid m iarodajne znaczenie dla wszystkich wysiłków zjedno- 
czenkłwych, starokatolików.

Już na pierwszej Konferencji Unijnej ks. iprof. I. von Dóllinger wyjaśnił, 
iż dekrety .Soboru- Trydenckiego nie w iążą starokatolików, gdyż soboru 
tego nie .można uznać .za ekumeniczny. Stanowisko to  ułatwiło- porozumienie 
z prawosławnymi i anglikanaimi, którzy stoją1 na podobnym .stanowisku.

Na /specjalnymi posiedzeniu w  dniach 14— 16 września 1874 roku teo
lodzy starokatoliccy i anglikańscy przyjęli osiem tez:

,1. księgi apokryficzne ii deuterókanoniczne Starego Testamentu nie mają 
tej samej kanoniezności, co księgi zawarte w  kanooie hebrajskim;

2. żaden pnzekladi Pisma Świętego nie może rościć sobie prawa, do 
wyższego, autorytetu n iż tekst oryginalny;

,3. nie mroźna prawnie zakaizać czytania. Bisma Świętego w  języku 
narodowym;

4. jest rzeczą bardziej właściwą i odpowiadającą duchowi Kościoła, gdy 
liturgia sprawowana jest w  języku zrozumiałymi dla ludu;

W. Krahl: Ofcu?nen?scfter Katholizismus..., s. 166 n.
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5. środkiem i warunkiem usprawiedliwienia człowieka, przed Bogiem 
jest wiara przez miłoiść działająca, a nie wiara bez miłości;

6. zbawienia nie można wysłużyć prz-ez tak zwane merita de condigno, 
bowiem nieskończona wartość obiecanego przez Boga zbawienia nie ma 
powiązania ze skończonymi wartościami czynów człow ieka;

7. nie do utrzymania jest nauką o opera superrogationis i o thesaurus 
m eritorum  sanctorum, tj. nauka, że nadmierne zasługi świętych czy to 
przez rw-ierzichnctść kościelną, czy to przez samych wykonawców dobrych 
uczynków mogą być przenoszone ma innych;

8. a) uznano, żc liczbę siedmiu sakramentów ustalono dopiero w  X I I  
stuleciu i  następnie przyjęto' je  do ogólnej nauki Kościoła, i to  nie jake> 
tradycję pochodzącą od apostołów 1/ub z najstarszych czasów, lecz jako 
wynik spekulacji teologicznej;

to) teolodzy katoliccy (np. Bellarmin). uznają, a my z nimi, że  Chrzest 
i Eucharystia są principalia, praecipua, ex im ia, sadutis nostrae sacramenta;

9. wspólnie z teologami prawosławnymi przyjęto sześć kolejnych tez:

—  Pismo Święte uznano za główną regułę wiatry podikreślając, że auten
tyczna tradycj.aj, tj. nieprzerwany, częściowo ustny, częściowo pisemny 
prżekaz nauki, głoszonej najpierw przez Chrystusa i Apostołów, jest auto
rytatywnym  (agodnym z w olą Boga) źródłem poznania dla wszystlkich kolej
nych pokoleń chrześcijan. Tradycja' -ta poznawana jest częściowo, ze zgod
ności w  nauce wielkich wspólnot kościelnych pozostających w  historyczmej 
ciągłości z Kościołem1 pierwotnym, .częściowo w  .sposób naukowy na pod
stawie zabytków literackich wszystkich stuleci;

—  odrzucono nową naukę rzymską o Niepokalanym Poczęciu Maryi 
Panny jako sprzeczną z tradycją pierwszych trzynastu stuleci, według 
której jedynie Chrystus zostałipfoczęty bez grzechu;

— 'uznano, że praktyka wyznawania grzechów przed społecznością para
fialną- lub kapłanem, w  łączności ze sprawowaniem władzy kluczy, dotarła 
do nas z pierwotnego' Kościoła- i  praktykę -tę, oczyszczoną z nadużyę 
i wolną od przymusu, należy zachować w  Kościele;

— „odpusty” -moigą odnosić ,się tylko do pokut, które sam Kościół 
rzeczywiście nałożył;

—  praktyka modlitwy za zmarłych wiernych, tj. błaganie o wylanie na 
nich łaski Chrystusa, dotarło do nas z najstarszych czasów Kościoła 
i winno. być zachowane w  Kościele;

—  .uroczystość Eucharystii w  Kościele niie jest nieustającym powtarza
niem czy odmawianiem ofiary pojedniamia, jaką Chrystus poniósł na Krzyżu 
raz na, zawsze; je j ofiarny charakter polega na tyim, że stanowi trwałą 
pamięć o tej ofierze i jest odbywającym się tu na ziem i realnym uteraź- 
niei&zeniem tej jedynej Ofiary Chrystusa-, poniesionej dla zbawiania łudz
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kości. O fiara ta według Hebr. 9, 11— 12 dokonywana jest przez Chrystusa 
nieustannie w  niebie, gdy sam. Chrystus wstawia- się za mami przed obli
czem Bożym (Hebr. 9, 24). Z jednej strony to właśnie stanowi ofiarny 
charakter Eucharystii w  odniesieniu do O fiary Chrystusa^ z drugiej zaś 
jest ona zarazem  uświęconym posiłkiem Ofiarnym* podczas którego wierni 
przyjmujący Ciało i K rew  Pana- wchodzą ze  sobą w  społeczność (I Kor. 
10,17)21).

N a konferencji dyskutowano itakże problem Filioąue i  stwierdzono, że 
sformułowanie to zostało wtrącone 'bezprawnie do Nicejskiego Wyznania 
W iary, podkreślając, iż w  interesie pokoju i jedności leży, iby cały Kościół 
w ziął ten fakt pod rozwagę i staira4 się przywrócić symbolowi w iary 
pierwotną formą. Prolblem- Filioąue przekazano do dalszego wyjaśnienia 
na drugą Konferencję Unijną w  Bonn (187-5).

N a  konferencji tej zaprezentowano- starannie przygotowane referaty 
na temat nauki o pochodzeniu Diuehiai św. Jednakże okazało się, iż jest 
to problem bardzo złożony. Zadowalający efekt osiągnięto dzięki ks. prof.
I. Dollingerowi, który przedstawił konferencja sześć tez o Filioąue. Tezy 
te są dosłownymi cytatami z  pism w ielkiego Ojcai Kościoła —  Jana Damas
ceńskiego ■{+ 749), którego teioJogia jest normą dla Wschodu, a na-uka
o Duchu św. jest zbliżona do nauki Zachodu. Dzięki tym  tezom przyjęto 
formułę, która mcgła być podpisana przez teologów prawosławnych i Ko
ścioła Zachodniego. Kw estie nie rozwiązane m iały być wyjaśnkmie m  
trzeciej konferencji., 'którą przewidywano na 1876 rok.

A  oto fezy  zaczerpnięte z dzieł św. Jana Damasceńskiego, zawierające 
naukę starego nie podzielonego Kościoła:

1. Duich Święty -pochioidzi od Ojca jako początku, przyczyny j źródła 
boskości.

2.. Duch Święty nie pochodzi od Syna, gdyż w  boskości istnieje tylko 
Jeden Początek, Jedna Przyczyna, przez którą wszystko., co jest w  boskości, 
objawia się.

3. Duch' Święty pochodzi od Ojcai przez Syna.
4. Duch Swięrty jest obrazem Syna będącego obrazem Ojca-, pochodzącym 

od Ojca i spoczywającym w  Synu jako promieniująca- z  Niego moc.
5" Duch Swdęty jesit osobową1 emanacją Ojca przynależną Synowi, lecz 

nie fpocholdząicąi od Syna, ponieważ On jest tchnieniem ust Bożych, które 
wymaiwiiają Słowo.

6. Duich Święty przedstawia łączność -między Ojcem i Synem i jest przea 
Synai związany z  Ojcem.

Podkreślmy, że wspomniane kongresy oraz wynik i obu -kcinferenoj i 
unijnych <z 1874 i  1875 r.) znalazły w ielkie uznanie zarówno w  oczach

21 U. Kury: Die aitkatholische Ktrche..., s. 104. (Pełne brzmienie tekstu na str. 
432—434).
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teologów prawosławnych, jak  i  anglikańskich. Spo-tkania te nie miały 
jiednatk charakteru ikościelno-lirzędowego, gdyż kongresy są -wolnymi zjazda
mi i n ie mają prawa rozwiązywania zagadnień dogmatycznych ani m ie
szania się do specyficznych spraw poszczególnych Kościołów., zaś konferen
cje z  ilat 1874 i 1875 uważane -były za spotkania osób prywatnych. Mimo 
tego -kongresy w  poważnej mierze przyczyniły się do. wzajemnego' zbliże
nia różnych wyzaiań. Wpłynęły także oa  ukształtowanie stairokatolickieigo 
profi-Łu kościelnego. Po zawarciu przez Kościoły starokatolickie formalnej 
Unii Utrechokiej' ogromne uanainie wśród' fteoiłogów prawosławnych, angli
kańskich i protestanckich znalaizła Deklaracja Utrechaka Biskupów Staro
katolickich  z 24 września 1889 roku. Ma orna wydźwięk ekumeniczny. W  do
kumencie tym  biskupi- starokatoliccy wyrażają nadzieję, że  -trzymając się 
wia-ry nierozdzialonego Kościoła — dzięki staraniom teologów —  uda się 
os-iągnąć porozumienie w  sprawie różnic powstałych od czasów rozłamów 
kościelnych., W zywając podległych swojemu 'kierownictwu duchownych, 
aby w  kazaniu i nauczaniu w  pierwszym rzędzie podkreślali istotne -prawdy 
w iary chrześcijańskiej, wyznawane wspólnie -przez rozdzielone kościelnie 
wyznania, przy omawianiu istniejących jeszcze sprzeczności m ają oni 
starannie unikać wszelkiego naruszania zasad; prawdy i miłości, a członka
mi parafii starokatolickich mają —  za. pomocą słowa i  przykładu —  tak 
pokierować, aby wobec inaczej' wierzących zachowywali się zgodnie e diu- 
chem Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem na-s wszystkich-2a).

Bardziej systematyczne zajęcie się .kwestią -rozmów zjednoczeniowych 
z aniglikamatni i  prawosławnymi nastąpiło po. zawarciu Unii Utrechickiej 
oraz wydaniu Deklaracji Biskupów Staroika-tolickich. Po I I  Soiborze W aty
kańskim {1962—il965)- starokaitoiicy rozpoczęli rozmowy także z Kościołem 
rzymskokatolickim.

2. Dialog storokaitolicko-artglikański

Kiedy starokaitoiicy ponownie wyrazili chęć .porozumienia z anigliikanami, 
ei‘ ostatni na I I  Konferencji w  Lamibeth w  187-8 troku uchwalili specjalną 
deklarację, w  której wyraizili- swoją sympatię do starokatolików.

Deklaracja ta kończy się następującym stwierdzeniem: „Z  Taniością w i
tamy każde dążenie do reform y ma wzór starego1 Kościoła. N ie  żądamy 
ścisłego u-nif-Gumizmu, ale nie chcemy zbędnych -różnic., Tym, którzy są nam 
bliscy w  gorliwości .uwolnienia się od wszelkiego jarzma, błędu i prze
sądu, skwapliwie ofiarujemy wszelką pomoc i takie przywileje, kitóre byłyby 
dla nich możliwe do przyjięcia, przy których- można by zachować zasady

a Tekst deklaracji podaje W. Krahl: op. ci!t„ s. 153—aS4.
Erleldrung der Lam bethkonferenz von 1878, w  U. K u ry : n ie  altkatholische K ir-  

che..., s. 455.
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zawarte w  naszych formułach” 23>, Do deklaracji tej przychylnie ustosunko
wał się Synod Kościoła chrzęści jańskokaitolickiego Szwajcarii z 1879 roku, 
wyjaśniając, iiż Kościół .c-hirześcijańsko.kaito-lioka w  istoitnych sprawach stoi 
razem z Kościołami anglo,amerykańskimi na równym  gruncie chcrześcijań- 
skim d katolickim. Zbliżanie raźnych Kościołów ujęte jest w  deklaracji w  ten 
sposób, aiby przez to nie doznała ujmy sannoćCzieLność poszczególnych Kościo
łów ikrajiowy.chi24).

Rozmowy zjednoiczemio,we z amglikanami poważnie utrudniała sprawa 
ważnoś-ci święceń .biskupów anglikańskich, do których przez dłuiżsizy okres 
m ieli-zastrzeżenia biskupi holenderscy. (Wątpliwości tych nie m ieli: ks. 
I. vom Dólliniger -oraiz biskupi J. H. Remken-s i E. Herzog). Zapoczątkc-wane 
zbliżenie z anglikanami praktycznie ograniczyło się dioi obustronnych dowo
dów sympatii, rozwijanych przez osobiste w izyty biskupów Reinkensa 
i Herzoga. W  1880 raku Biskup Herzoig został zaproszony do wzięciai udziału 
w  Generailnym Zjeżdzie Koiścioła Episkopadmego Ameryki. Podjęto' decyzję
0 zrównaniu episkopartów obu Kościołów. Biskup Herzog odprawił nabożeń
stwa w  wielu parafiach Kościoła episkopalnego i u'dizielił skaramentiu 
bierzmowania. W  następnymi rakiu biskulp Herzog wspólnie z biskupem 
Reinkenseim udalli się doi Anglii celem  wygłoszenia referatów, krtóre m iały 
służyć wzajemnemu zbliżeniu.

Istotne znaczenie miała konferencja odibyta w  Lambeth w  1888 roku. W y 
raziła- ona mi. int. poparcie dla. koń taktów z Kościołami starokatoliokkni 
Niemiec i Szwajcarii, oferując im  daleko, idącą współpracę. Konferencja 
wysunęła cztery warunki, które m iały stanowić -bazę dla dalszych (rokowań, 
zj edmoezeniowych:

1. przyjęto księgi Starego i Nowego Testamentu, .gdyż zawierają one 
wszystko, co jesit konieczne do. zbawienia —  są regułą i najwyższą wytyczną 
wiary;

2. .uznano Apostolskie Wyznanie W iary jafco ‘symbol oturzitu św. i N icej
skie Wyznanie W iary jako wystarczające streszczenie w iary chrześcijań
skiej;

3. przyjęto dwa sakramenty ustanowione przez Chrystusa, tj. Chrzest
1 Wieczerzę Pańską^ Należy ich .udzielać stosując niezmienne słowa w y
powiedziane przez Chrystusa i używając ustanowionych przez Niego ele
mentów;

4. przyjęto historyczny episkopat dostosowany swoim charakterem do 
różnych lokalnych potrzeb narodów i  dudizi, powołanych przez Boga do 
jedności ze swym Kościołem, **).

u .Bp A. Kita-y: Die Bezi&tmmgen des Mtkathaliztisnw-s zut AngliJamiscJwnn K irche , 
„Ekklesia", Gotha 1935, t. m , s. 104.

"  U . Kury: D ie cMkaShótische Kirche..^ s. 108.
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Jak z powyższego widać, stanowisko Kościoła anglikańskiego odnośnie 
dalszej, współpracy zjednoczeniowej —  w  sprawach istotnych —  zbliżone jest 
do przyjętego przaz starokatolików na I I  kongresie w  Kolonii w  1872 
ro,kiu.

Kolejna konferencja w  Laanrabeth (1897) -wypowiedziała się za prowadze
niem rozmów na szerszej, bazie Boński-ch Konferencji Unijnych z  1874/75. 
Powołana <w Wieidniu. na Kongresie Starokatolików w  1897 roku Komisja 
nie osiągnęła żadnego celu. Mimo- tego Konferencja w  La-mbeth w  1908 
roku ponownie wyraziła -goftowośó nawiązania przyjacielskich stosunków 
z Kościołami starokatolickim i

Dopieroi poi pierwszej' wojn ie światowej nastąpiła w  tym względzie zm ia
na. K iedy tanierencja. w  Lambatihj (1920) odnowiła, gotowość podjęcia 
rozmów zjednoczeniowych, arcybiskup Utrechtu w  dniu 2 czerwca 1925 
roku skierował pismo do arcybiskupa Cantertoury, w  którym stwierdził, 
iż Kościół holenderski —  po dłuższych, ,badaniach i. poważnych naradach
—  doszedł do przekonania^ że święcenia w  Kościele anglikańskim są waż
n e26). „W ierzym y —  podkreśla arcybiskup —  iż Kościół Anglii zawsze 
pragnął zachować 'kierownictwo biskupie starego Kościoła i  że formularz 
święceń Edwarda V I należy uznać za ważny. Przeto bez zastrzeżeń oświad
czamy, że sukcesja apostolska w  Kościele Anglii n ie została przerwana” 27). 
Decyzja ta została następnie .przyjęta, do wiadomości i zaakceptowana na 
posiedzeniu Międzynarodowej- Konferencji Biskupów Starokatolickich (da
lej : MKBS) w  dniu 2 -września 1925 roku1 w  Bemie.

Pełny tekst decyzji farami następująco: „Konferencja Biskupów Staro
katolickich i(...) przyjm uje do wiadomości uznanie święceń Koiścioła Anglii 
przez, Kościół Utrechtu, aprobuje tę decyzję, która jest zgodna z wcześ
niejszymi -oświadczeniami starokatolickich uczonych i biskupów Niemiec 
i Szwajcarii oraz daje wyraz nadziei na przyszłą ścisłą wspólnotę z  K o-śclo- 

.łem Anglii i  jej- Kościołami filialnymi, opartą] na .prawdziwie katolickim 
podłożu” SB).

W  dniu Z lipca 193il roku w  Bomn zebrały się komisje (starokatolicka 
i anglikańska), które m iały po -przedyskutowaniu szeregu proiblemów zająć 
się opracowaniem pnojeMu umowy. W  wyniku dyskusji oświiadczonoi, iż 
w  świetle faktu, że ,istniejące różnice nie pozwalają na podjęcie —  
we wszystkich punktach —  pełnej, zgody doktrynalnej omaz że dbydwa 
Kościoły stosupą —  w  sprawach, podstawowych —  katolickie zasady wiary, 
rezygnuje się ze specjalnego opracowania .wspólnej -płaszczyzny doktrynal
nej, gdyż takie opracowanie równałoby się sformułowaniu nowego wyznania

B Tamże, s. no. 
H Tamiże, s. 437. 
31 Tamaa, s. 487.
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wiary” 20). W  związku z  tym  ograniczono się do spraw istotnych i osiągnięto 
zgodę na następujące sformułowania umowy:

—  każda ze społeczności uznaje katołicfcość i niezależność drugiej, .utrzy
mując w  mocy swoiją;

—  każda ze społeczności zgadza się na udział swoich wyznawców w  sakra
mentach św. drugiej strony;

—  In ter komunii a nie polega na przyjęciu przez jedną społeczność kościel
ną nauko-wyich poglądów i pobożności sakramentalnej albo obrządku litur
gicznego, stanowiących specyfikę strony drugiej, lecz na tym, że każda 
strona mocno obstaje przy tyim,, co jest w  w ierze chrześcijańskiej istot
ne 30).

W  dniu' 7 września 1931 roku nai posiedzeniu M KBS doszło do ratyfikacji 
tej umowy. Przystąpiły do nieji ze strony ainglikańskiej obie Konwokacje 
z Canterbury i Yorku, Generalny Konwent Episkopalnego Kościoła Am eryki 
i in. członkowie Wspólnoty Anglikańskiej:31). Na podstawie uchwały I I I  
Swiatoweji Konferencji do Spraw W iary i  Ustroju w  Lund (1952)., zaakcepto
wanej przez Konferencję w  Lamnbeth, w  1958 roku, nazwę „mrterfcomiunia” 
zastąpiono w  1961 roku terminem fu li commiini<m (pełna wspólnota kościel
na). Termin jwll comrmmicm według rumowy bońskdej nie oznacza unii 
absorpcyjnej, lecz tylko bezpośrednie przejście do com m unio in sacris 
przy zachowaniu niezależności jurysdykcyjnej **).

W  ten .sposób właśnie rozmowy m iędzy starokatolikami i aoglikajiami 
doprowadziły <ło wspólnego ołtarza., Starokatoliccy biskupi i księża sprawują 
sakrament Eucharystii według rytuału anglikańskiego oraz udzielają po
zostałych sakramentów św. i na odwrót anglikanie czynią to w  obrządku 
starokatolickim. Biskupi starokatoliccy są obecni przy udzielaniu święceń 
kapłańskich amglikainom oraz, przy koosekraioji na biskupów, udzielają 
także sakramentu bierzmowania w  parafiadh anglikańskich.

Starokatolicy i  anglikanie nie poprzestają jednak na wspólnym życiu 
sakramentalnym. Mając ma uwadze, że przez communio in sacris nie 
zostały usunięte wszystkie rozbieżności teologiczne i  kościelne, czują się 
zobowiązani do prowadzenia dalszego dialogu. B y ł on i jest realizowany

B Taimże, s. HO.
Bp A. Kury: oip. cii., s.. 109; Por. także: Dofcomercte 2u den Umionsfeaihandlujngen 

der Anglikanisahen und Ał£łca1)haMisafoe<n K :jrchf?. BKZ 1931, z. 3, s. 129—ilr62.
51 PoJski Narodowy Kościół Katolicki w  USA (sierót: PWKK) — zgodnie z opinią 

VH Synodju Powszechnego (1946) — zawarł w  19*8 roku totericomimię z Amerykań
skim Kości'd!em Episkoipatayim. Podoimy akrt został podpisany w  lSa8 roku. po
między PNKK i Kościołem aniglikaństóim w  Kanatime. Sprawa ta była przed
miotem potsi-en±zenia Rady PMKK w 1955 roku. Zajmnowai się nią X  Synod Po
wszechny PNtKK. który się odlbyj w Chicago w lipcu 1958 roku. W  zwiąizkiu z tyra, 
że PMKK jest zrzeszony w  Unii utredfockieji, a Jego biskupi są cztonkalmi m ik b s , 
■wszelkie poroz-uimiemiiai interfcoimujnitjne mogą być podejmowane za zgodą tego 
organu. Wspomniane droa ajkty imterkomumijne zostały- sformułowane w  oipairciu
0 schemat sprecyzowany, w dmra 2 lilpca 1931 rojou przez komisję (StarokalŁoBcką
1 amgHkańską) w  Bonn.

“  U. Kury: Dle aitkatholische Kirche..., s. ULI.
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podczas wspólnych anglikańsko-starokatolickicb konferencji teologicznych 
(ostatnie odbyły się w  Bernie —  1972 r., w  O xf ordzie 1973 r. oraz w  Lucer
nie 1974 r.)s a .także za pośrednictwem korespondencji prowadzonej przez 
biskupów. Odbywa się ciągła wy'miana zdań dołyczą/ca ważnych .wydarzeń 
i układów -kościelnych. Omawiane .są bieżące .kwestie praiktyki pobożności-, 
kultu religijnego, dyscypliny kościelnej... Prowadzone są -także rozmowy 
na temat wspólnego stanowiska względem innych Kościołów i zagadnień 
ekumenii.

Od 1931 roku, a szczególnie w  ostatnim -czasie, postawa ekumeniczna 
Kościoła anglikańskiego znacznie si-ę poszerzyła; nastąpiło zbliżenie z wol
nymi kościołami wyrosłym i na gruncie anglikaniz-mu. Mamy tu na uwadze 
przede wszystkim rolkowania Kościoła anglikańskiego, z metodystami. Opub
likowany w  1963 roku —  po sześcioletnich pracach przygotowawczych
—  plan unii przewiduje dwai stadia: najpierw interkomunię pomiędzy 
obydwoma Kościołami, następnie zaś całkowite zjednoczenie. Wymieniony 
plan został przedstawiony przez arcybiskupów Canteirbury i Yorku MKBS, 
aby wypowiedziała się ona ten temat. M KBS w  specjalnym oświadczeniua3) 
zgłosiła kilka wątpliwości dotyczących planowanej .unii, wyrażając jedno
cześnie życzenie, aby pertraktacji nie uważać za zakończone i aby .usuwać 
wszelkie wieloznaczności w  .sformułowaniach. Dano także wyr ais obawie, 
by i-ntenkomimia z  metodystami nie stworzyła poważnej przeszkody w  dal
szych rokowaniach z prawosławnymi. W  tocznych rozmowach i konsulta
cjach pomiędzy Kościołem  starokatolickimi i anglikańskim wysłuchano 
pewnych zastrzeżeń strony .starokatolickie] i uwzględniono je w  nowy.ch 
sfomułowaniaoh. Wniosła tu swój wikład również Rzymsko-katolicka Ko- 
miisja Ekspertów, która zaproponowała -nowe sformułowania w  sprawie 
urzędu duchownego. Zostało orno przyjęte przez anglikanów i metodystów 
i jest jednoznacznie katolickie.

Dla jasności obrazu należy wyjaśnić, że starokatolickie zastrzeżenia nie 
dotyczą podstaw w iary metodystów w  Anglii, gdyż te w  istocie są takie 
same, jak w  Kościele anglikańskim. Są. natomiast skierowane przeciwko 
występującemu w  schemacie unii pojmowaniu- urzędu duchownego, ordy
nacji oraz nakładaniu rak. Pewne zastrzeżenia istnieją nadal, mimo że 
ukazało się w  1968 rokru ostateczne sprawozdanie komisji o jedności 
a nglik ańsko -meitody styc zn ej. (część pierwszai — Rytuał święceń, część druga
—  Schemat).

N a temat powyższego sprawozdania ponownie wypowiedziała się MKBS, 
która, oibiradowaia w  dniach od 29 kwietnia do 1 .maja 1969 roku w  Bonn, 
wydając w  tej sprawie oświadczenie M). Starokatolicy oświadczają, .iż dla

“  Memora-ndum de.r Interriattv&ndl&n AMkathoUschen Biscłuyfskantfe-renZę IK Z  1%6, 
■z. 4, -s. 4—200 (tekst angielski i niomiecfcń),

M ErkłŁLmin\g der IntematianaLen altkatholischen Bi$chctfiSJłonfer&n2 zur an&ł&toawi-sch- 
•meth-odistischen UwUmsplan, IK Z  1969, z. 2, s. ISO—lLS3.
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nich bardzo istotne znaczenie będzie miało -to, czy Kościół anglikański 
po zawarciu, interkomiunii z metodystami zachowa swą katolickość, czy 
też stanie si^ innym Kościołem, niż ten, z  którym m ieli oni do czynienia 
w  1931 roku35).

W  ‘końcowej części oświadczenia z 1969 roku M KBS wyraża przekona
nie, że Kościół anglikański w  swych wysiłkach, „kieruje się wyłącznie 
nacjami ekumeniicznsimi oraz ekumenicznym obowiązkiem, ale przy tym. 
wszystkim ani na moment nie zamierza zrezygnować z żadnego punktu 
swego katolickiego dziedzictwa lub pozwolić na jego uszczuplenie (...)". 
MiKiBS będzie czekać, aż obydwa Kościoły —  zainteresowane rozmowami — 
zjednoczą się w wierze, ustroju i  sakramentach rzeczywiście i prawdzi
wie. Oznacza to, że „podczas stadium pierwszego mogą i będą jeszcze 
istniały niepewności, niejasności dwuznaczności, które poprzez głębokie 
badania teologiczne, poprzez codzienne wzrastanie i przebywanie razem, 
poprzez modlitwę i ponaglającą miłość jedności w  Jezusie Chrystusie 
m-ogą doprowadzić —  i  z pomocą światła Ducha św. doprowadzą —  
do jednoiści Kościoła Bożego', do. k tóre j .to jedności wszyscy jesteśmy po
wolni (,.). M KBS ma wrażenie, iż Kościół Anglii podejmie poważne 
postanowienia w  w ierze i -nikt n ie ma prawa już z -góry wydawać -negatyw
nego wyirotou. Wszyscy bowiem  winni się łączyć w  myśleniu, wierzeniu 
i modlitwie” 3S).

Interkomiuiniai z  anglikanami posiada mocne, szerokie i tkwiące w  staro
żytnym Kościele uzasadnienie teoretyczne, a dla starokatolików ma ona 
także znaczenie praktyczne o  charakterze eklezjologicznym. Ks. bp E. 
Herzog podkreślił, że intenkomunia jest dla. Starokatolików potwierdze
niem, iż istnieją w  świecie nie jako mała odizolowana .sekta, lecz przez 
wspólne z anglikanami powoływanie się na tradycję starożytnego, .nie- 
podzielonego Kościoła —  partycypują oni w  jednym, świętym, katolickim 
i apostolskim K oście le37).

Na początku bieżącego stulecia ze starokatolikami nawiązał kontakt 
Niezależny Kościół Katolicki F ilip in 89) {chodziło o sakrę biskupią).. Kościół 
ten popadł jednak w  herezję unitaryzonu i w  związku z tym  zerwano 
z mim stosunki. Gdy Filipińczyezy w  swiej. Deklaracji Wiary z 1947 roku 
jednoznacznie stanęli na gruncie starożytnego Kościoła katolickiego i jego 
w iary tryniitarnej, oraz bez zastrzeżeń przyjęli Deklarację Utrechcka B i-  
slmpów Starokatolickich  z 1889 roku, starokatolicy — po szczegółowej

35 Zum  Gegenwtirtig&n Stand der orth,adax-ailbkathaliśalien. Benihungen, IK Z  1969, 
z. 2, s. 89—99. Dokument ten został 'Skierowany do patriarchów i zwierzchni
ków Kościołów prawosławnych. Opracował go ks. bp prof. dl- Urs Kiiry — były 
zwierzchnik Kościoła chrzeńcijańsko katolickiego Szwajcarii i sekretarz Międzynarodo
wej Konferencji Biskupów Starokatolickich.

50 Taimże,
37 Tamże.
"  E. W. Heese: Die plmutpiptnisch^ UnaSbhaMgige ■ Kirche'. EtaZ 1964, z. 2, s.- 57— 

83.
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analizie i rokowaniach — zawarli z nimi w  1965 roku in-terkomunię. 
Wspomniana interkomunia została zawarta według tego samego schematu, 
co z anglikanamd w  1931 noku.

W  1965 roku doszło także do zawarcia interkomunii z dwoma małymi 
liczebnie wyznaniami, a mianowicie z Kościołem Episkopalno-Reformowa- 
nym, Hiszpanii oraz Kościołem Luzytańskokatolickim 'Portugalii30)., Obydwa 
Kościoły od chwili swego powstania (lata siedemdziesiąte bądź osiem
dziesiąte ubiegłego stulecia) utrzymywały komtafcty ze starokatolikami, 
ubiegając się o udzielenie sakry (biskupiej. Pozostawały .one jednak w  swoim 
czasie pod. silnym wpływem protestanckiego skrzydła anglikanizmu, co 
spowodowało, że życzenie tych obu społeczności początkowo było odrzucone 
przez starokatolików. Z mwagi ,na to, iż społeczności te w  ostatnich la
tach zaczęły przywiązywać .większą wagę do kaitc.lickoBci Kościoła, w y 
rażając chęć zawarcia inter komunii ze starokatolikami, doszło do urzeczy
wistnienia ich pragnienia.

3. Dialog star o katolicko-prawosławny

Znawca ekumenizmu i przyjaciel Kościoła starokatolickiego Leo Zan- 
der (+  1964),, oimawiajiąjc 'stosoJnek Kościoła prawosławnego do- Kośiciioła angli
kańskiego oraz do ruchów katolicyzujący.ch w  Kościołach protestanckich, 
starail się dać odpowiedź na pytanie, ozy stairoikatolicyzm może być uważany 
za zachodnią ortodoksję. Napisał więc na ten temat następująco: „Dogma
tyka Kościoła starokatolickiego jest wolna od dwuznaczności i nieokreślo
ności, którym i odznaczają się «39 a.rtyikułów» amglikanów. N ie ma. tutaj 
tyle różnorodnych, dogmatycznych prąidów. Wszystko jest tutaj jasne i pew
ne. Z punktu widzenia dogmatycznego! wszystko .ortodoksyjne. Pomimo 
to liczne prólby zmierzające do osiągnięcia formalnego zbliżenia staro
katolików do prawosławia, maijące na celu uznanie starokatollcyzmu przez 
prawosławie, do dzisiaj nie odniosły żadnego skutku. Powodów  w  tym 
względzie nie należy szuikać w  nadmiernej ostrożności hierarchii prawo
sławnej., która obawia się uczynienia nowego i  wiążącego kroku. Do
kładne zapoznanie się ze starokatolicyzmem pokazuje, że jego fonomenolo- 
gia (jego objawiony oibraz) obok dziedzin dogmatycznych i kanonicznych 
(które naprawdę mogą być uważane za « zachodnią ortodoksję*) jest tak osob
liwa, że może >on pod względem  form y (wprawdzie zachodniej) być uważa
ny za pobożność prawie prawosławną (...). Gdyiby nawet te różnice (w  feno
menologii, tzn. w  pobożności i psychologii) nie odnosiły się do  strony 
dogmatycznej' nauki' w iary, to są one jednak na ty le  istotne, że raczej 
nie pozwolą mówić o starokatolicyzmue jako zachodniej form ie ortodoksji,

35 Zo.b. szerzej w : 3K1Z 1962, z. 3 s. 21.1—215.
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co oczywiście inie ma wpływu na wzajemną bliskość tych dwóch Kościo
łów w  innych sprawach.

Starokatolicy są naszymi braćmi, naszymi wiernym i przyjaciółm i i współ
pracownikami we wszystkich dziedzi-nach żyicia ekumenicznego i brak 
«uznania» ich ze strony hierarchii prawosławnej może być uzasadniany 
psychologicznie, ale nie dogmatycznie. lich miłość do nas odczuwamy jako 
staJy milczący wyrzut przeciw naszej obojętności w  stosunku do ich cięż
kiego losu 'kościelnego’' 40).

Powyższa wypowiedź ma swoje potwierdzenie w historii rozmów unij
nych staroikatol-Lcko-pra wosławnych.. Omówimy je  w  .wielkim skrócie.

K iedy ma -kongresie w  Monachium (1871) wyraiżonoi opinię, że „rozłam 
między Kościołem zachodnim oraz Kościołem grecko-wschiodnim i rosyjskim 
nastąpił bez istotnych powodów i nie znajduje uzasadnienia w  żadnych 
nie daijąicych się przezwyciężyć różnicach dogmatycznych” , nie była to jakaś 
teoria przygotowana przez .teologów starokatolickich dla danej chwili. 
Był to  -pogląd rozpowszechniony od roku 1870 w szerokich kręgach .teolo
gów katolickiego Zachodu oraz częściowo również w prawosławiu. Dzi
siaj pogląd te.n znajduje coraz w ięcej zwolenników wśród „progresyw
nych”  rzymskoikatolików. Jak ks. prof. I. von Dóllinger w  swoich w y
kładach monachijskich pt. O ponownym zjednoczeniu Kościołów chrześcijań
skich wspomina, na Zachodzie istniała, aż do X I I  wiek-u, ogólna świado
mość, że „pomimo wielu sporności -między Rzymem a Konstantynopolem 
istnieje tylko jeden, w ielki, powszechny Kośsciół, obejmujący Wschód i Za
chód (...).. Jeszcze można było stwierdzić: stoimy -po obu stronach in,a grun
cie siedmiu lub ośmiu pierwszych ekumenicznych zebrań kościelnych i ich 
postanowień” 4I). Ks. pr.of. I  von Dóllinger był -zdania, że zjednoczenie roz
dzielonych Kościołów winno dokonać się w  takiej samej kolej noś ci czaso
wej, w  jakiej doszło do ich podziału, czyli Kościół starokatolicki winien 
szukać -jedności najpierw- z Kościołem prawosławnym Wschodu 4-). Tak też 
było, starokatiolicy od początku nieustannie pragnęli porozumienia z Kościo
łem -prawosławnym, oczekując od- n-iegoi pam-ocy w trudnej walce o odrodze
nie starej prawdy katolickiej- ina Zachodzie. Jednakże później ks. bp 
prof. E. Herzog -zauważył, że „po I  Soborze Watykańskim, który ogłosił 
nie dajiąice się przyjąć .(także przez Kościół prawosławny) twierdzenia
o uniwersalnej jurysdykcji i nieomylności' papieża., można było spodziewać 
się, iż prawosławni podadzą rękę starokatolikom. Gdyby wtedy doszło 
do zawarcia unii;, do- -któreji dąeyli starokatolicy i którą popierało wielu 
teologów prawosławnych, byłoby- toi w  oczach świata największym uspra
wiedliwieniem powstania ruchu starokatolickiego. Niestety, życzenie to

** L. A. Zander: Dte westliche Orthodoxie, Munchen 1959, s. 24l
11 U. Kury: Dle ^tJcatthoH^che K'iirv.he..^ s. 389.
*} U. Kury: Zum  g&genwa>rtage<n Stand d&r ortJvo<U>x-altkaiihc4i$a?i0n Bezie>hungen> 

EK1Z 1069, z. 2, s. &9 n.
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nie zostało spełnione. Kościół starokatolicki musiał sam (wtoczony wielkim i 
Kościołami Zachodu: rzymskokatolickim i protestanckimi) prowadzić swą 
walkę o prawdę starokatolicką” 43).

Przebieg rozmów starokatolicko-prawosławnych można przedstawić w  
czterech fazach44)„

Pierwsza przypada na lata 1871— 1888. W  owym  czasie inicjatywa w  spra
w ie abliżenia z  prawosławnymi wychodziła .od starokatolików. Mamy tu 
na myśli m. in. spotkania .teologów prawosławnych ze starokatolikami na 
kongresach starokatolików: w  Monachium (18711) i Kolonii (1872) oraz 
udział prawosławnych iw Bońskiah Konferencjach Unijnych (1874— 1875).

Przebieg .drugiej fa zy  miał .miejsce w  latach 1889— 1919. Po zawarciu 
Umowy Utrechckiej i wydaniu Deklaracji Utrechakiej Biskupów Staro
katolickich  powołano, w  Rotterdamie i Petersburgu komisje do dialogu 
starokatolioko-prawosławnego. Wprawdzie komisje te nigdy nie odbyły 
wspólnych roosiedzeń, jednak wymienione między obydwoma1 stronami opinie 
doprowadziły do istotnych wyjaśnień w  głównych kwestiach dogmatycz
nych. Dyskutowano na temat: Filiotjue, nauki o Eucharystii i ważności 
święceń .starokatolickich,

W  1920 roku rozpoczęła .się trzecia faza., która, sięga końca 1958 reku. 
Na tym  etapie uwidacznia się stosunek starokatolicko-iprawosławny do 
tworzącego się wówczas powszechnego ruchu ekumenicznego. Istotną rolę 
odgrywają, kontakty anglikańsko-prawosławne. W  dniach 27— 28 paźcizie-r- 
niika 1931 r., z  inicjatywy Patriarchatu Ekumenicznego, odbyła się w  Bonn 
oficjalna konferencja starokatolicko-prawosławna. Na konferencji tej 
stwierdzono istniejące zgodności w  nauce. Część teologów 'prawosławnych 
wyraziła, wówczas życzenie, aby możliwie szybko wprowadzić interkomumię 
ze starokatolikami. Życzenie to nie zostało zrealizowane.

Gdy latem. tego. samego roku staro katolicy zawalili interkomunię z Kościo
łem anglikańskim, stała się ona powodem poważnych zastrzeżeń ze strony 
prawosławnych. Katalog zastrzeżeń wysuwanych wobec starokatolików (poza 
sprawą Pilioqae, nauką o Eucharystii i święceniami) poszerzył się więc
0 wspomnianą' imtenkotmunię.

Czwarta faza dialogu starokaitołicko-prawosławnego rozpoczęła się pod 
koniec lait .pięćdziesiątych. Charakteryzują ją  wspólne starania wszystkich 
Kościołów prawosławnych współdziałających w  ramach ogólnoprawosław- 
nych konferencji na wyspie Rodos, zmierzające do. zwalania Soboru Ogólno- 
prawosławnego. Dochodzi, do licznych kontaktów między starokatolikami
1 prawosławnymi. W  1964 roku I I I  Konferencja Ogólnoprawoisławne po

43 Cyt. za V. Kliry: Zium g&genw<irti\gen S t a n d . s. R9 n.
u W. Kiiplpers: 'Stand und Pers'pek,1tlven des altk^śhaLifs.ch-orShddoxen Dialogs, IK Z  

1972, z. 2, passiim. Autor podaje ofrszemą literaturę przedtototm. Por-, także: Specta- 
tor: Dialog starakatoliclco-i&r-CLWCysiaw ny\, jego przebieg i dotychczasowe wyiruFkl, 
#J^sŁaamLCtlW'0‘, 197a, nr 4, s. &9—90.

21



wołała Mdędzyprawosławną Kom isję Przygotowawczą do Spraw Dialogu 
ze Starokatolikami., która .ukonstytuowała się. w  Belgradzie w  1966 roku. 
Strona .prawosławna na spotkaniu w  Belgradzie —  poza zastrzeżeniami 
dotyczącymi dnterkom-unii z anglikanatoi —  (wysuwała pod adresem staro
katolików także inne zarzuty (stawiane już na wcześniejszych konferen
cjach), które starokatolicy od dawna uważali za odpair.te. Opublikowane 
w  prasie sprawozdanie “ ) z  konferencji belgradzkiej było dila starokatolików 
bolesnym roa czarowaniem. Celem -uzyskania lepszej obustronnej informacji 
starokatolicy wyrazili życzenie zwołania wspólnego posiedzenia.

■Problem dialogu ze starokatolikami toył później przez stronę prawo
sławną rozważany na IV  sesji Kom isji M iędzynarodowej (Chambesy k. 
Genewy 1968) oraz na sesjach w niepełnym składzie (Chamibesy 1970; 
Bonn 1971).

Pierwsze Posiedzenie Mieszanej' Komisji Pra wo sła wn o-Starokatolickie j 
do Spraw Dialogu Teologicznego odbyło się w  prawosławnym centrum 
w  Penteli k/Aten w  dniach 9—14 lipca 1973 roku. Na spotkaniu tym strona 
prawosławna była reprezentowana przez przedstawicieli Patriarchatu Eku
menicznego oraz Patriarchatów: Aleksandrii, Jerozolimy, ZSRR, Serbii, 
Rumunii, i Buigarii; autokefalicznych Kościołów: Cypru, Grecji i Polski, 
jak .również autonomicznego Kościoła Finlandii. Ze strony starokatolickiej 
reprezentowane były Kościoły: Holandii, RFN, Szwajcarii, Austrii i Kroa- 
cji.

Na posiedzeniu w Penteli udzielono odpowiedzi na szereg pytań' o  cha
rakterze informacyjnym, w  szczególności zaś na temat imterkomunii K o
ściołów starokatolickich z  Kościołem anglikańskimi, Niezależnym Kościołem 
Katolickim  Filipin,, Episkopatao-Refoumorwanym Kościołem Hiszpanii i  K o 
ściołem Luzytańskokatoliokim Portugalii. Nadto strona starokatolicka po
informowała uczestników prawosławnych w  sprawie najnowszego roz
woju stosunków starokatolików z Kościołem- rzymskokatolickim.

W  Penteli omówiono i uzgodniono' sposób prowadzenia oficjalnego, dia
logu. Sporządzono także katalog zagadnień mających być przedmiotem 
dyskusji na najbliższym posiedzeniu:

—  Nauka o  Bogu-: Objawienie, Pismo św„ i  Tradycja;
—  Chrystologia': Wcielenie Odwiecznego Słowa Bożego, Unia hiposta- 

tyczna, Nauka o Matce B ożej;
—  Eklezjologia: istota i anamiona Kościoła, .jedność Kościoła i Kościoły 

lokalne, granice Kościoła, autorytet Kościoła i autorytet w  Kościele, 
nieomylność -Kościoła, siedem sotborów ekumenicznych i uznane przez nich 
synody lokalne, konieczność sukcesji apostolskiej i kanoniczność hierarchii 
kościelnej Kościoła starokatolickiego, głowa. Kościoła, problem interkomui- 
nil.

4S Tekst sprawozdania podaje W. KraM: op. ci.*.., s. 1&8-H170.
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W  programie pracy zostały ugęte także punkty, co do których bądź 
to już wcześniej o-siągnięto jedność, bądź też o  'których ciągle myślano, że 
ta jedność istnieje, stąd wcale nie potrzeba o  nich mówić. Dla osiągnięcia 
celu komisja musiała włączyć do planu pracy wspomniane punkty, z  myślą 
jednak, że nie zajmą, one dużo czasu. Nai następnym posiedzeniu główny 
punkt ciężkości ibędzie położony na zagadnienie rozumienia Kościcia.

Komisja -sporządzi wąpólne teksty, które posłuiżą ja to  podstawa do 
wzajemnego uzinaniai ze s'trony Kościołów jprarwosłarwnego1 i starokatolic
kiego. Każda z  komisji zadanie to zleci fachowym- teologom, którzy opra
cują — w  zwięzłej formie — wszystkie punkty wytyczonego programu. 
Teolodzy ci ma(ją być w  kontakcie z odpowiednimi teologami komisji. 
Pozostali członkowie własnych .komisji mogą- później: wnieść swoje uwagi 
i ewentualne uzupełnienia. W końcu, na wspólnej' naradzie poszczególnych 
komisjii, ibędzie przedstawiany ostateczny rtekst. Jeśli zaistnieje różnica w  po
glądach, stanowić ona będzie przedmiot diailogu-. Skoro tylko będzie osiąg
nięta jedność, zostanie zredagowany wspólny tekst, (który podpiszą wszyscy 
członkowie Kom isji Mieszanej. Podpisane teksty mają być przedstawione 
właściwemu zwierzchnictwu kościelnemu do decyzji 4ł).

4. Dialog starukatolicko-rzymskoka-tołicki

Jak wiadomo, stosunki między Kościołem rzymskokatolickim' a innymi 
Kościołami chrześcijańskimi po I I  Soborze Watykańskim (1962— 1965) uległy 
■polepszeniu1. Coraz częściej słyszymy o  tym, że w  niektórych krajach (np. 
w  Holandii, Szwajcarii, RFN  i  in.) zanikają zadawnione przesądy i uprze
dzenia. Słyszymy także o atmosferze wzajemnego zrozumienia i  poszano
wania. W yjście Kościoła rzymskokatolickiego z  izolacji napełnia wszystkich 
chrześcijan radością i wdzięcznością wobec Boga. Sobór dostrzegł rozwój 
puchu ekumenicznego i zalecił biskupom rzymskokatolickim, by go  na całym 
świecie popierali.

•Na uwagę zasługują niektóre postanowienia Dekretu o ekumenizmie*1), 
który w  swych sformułowaniach stara się używać języka dostępnego dla 
wszystkich chrześcijan, unikać wszystkiego* oo mogłoiby ranić ich prze
konania. Mówiąc o wprowadzeniu ekumenizmu- w  życie, Dekret zw iaca 
uwagę, że „n ie ma prawdziwego, ekumenizmu bez wewnętrznej prze
miany. Bo z  nowości ducha przecież, z  zaparcia się samego siebie i  z nie-

“ W. Kuppsrs: Der orthodoz-aitkatholischa 'Dialog rwmmit GasłaUt an. UCZ 1S73, 
z. 2—>3, s. 162—Ł92; H. Al<tenhoiv0n: 1. Shzumg der \ge>mlsdh!ten orthadoz-aWcatholisołien 
Kommission fu r den iKcologlscfien nnailag, „CIuriisfckaitlKilisches KLrehenib3att‘' — 
Ongan óer chni'stlcath ol tsc h « i  Klrche der sshiwełz., Beam 1973, nr 2.

47Sobór Watykański l i .  Konstytuctse., dekrety* detolaraicje,, Poznań ,1968, wyd,. U, 
PaMottłnuim., s. 203—318; Zab. na ten temat aćtykul ks. W. Gastpafry'ego: Dekret
o ekumenizmie w rozumieniu protestanta, „Rocznik Teologiczny ChAT“, Warszawa 
1970, z. 1, s, 58—132.
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skrępowanego wylania miłości rodzą się i  dogrzewają pragnienia jąd- 
ności” (n. 7). Dekret poucza, że „należy się zapoznać z duchem -braci od
łączonych. Nieodzowne jest do teigo studium, które trzeba podejmować 
zgodnie z. prawdą i życzliw ie. Katolicy, należycie prŁygotowani, muszą 
zdobyć lepszą znajomość doktryny i historii, życia duchownego i kulto
wego-, psychologii religijnej oraz kultury właściwej br-aciom. Do osiąg
nięcia teigo wielce są pomocne zebrania, z  udziałem obu stron, dla omó
wienia głównie kwestii teologicznych, gdzie by każdy występował jako 
równy wśród równych, byle tylko, ich uczestnicy, pozostający pod nad
zorem biskupów, byli naprawdę rzeczoznawcami. Przez taki dialog ujawni 
się -wyrażniefli rzeczywisty stan Kościoła, katolickiego. Na tej dradze da się 
lepiej poznać poglądy ibra-cii odłączonych i w  odpowiedniejszy sposób w y
łożyć im  naszą wiarę.. Naukę świętej teologii oraz innych dziedzin, zw ła
szcza historycznych, należy podawać również i <w aspekcie ekumenicznym, 
.by coraz dokładniej odpowiadała faktycznemu stanowi' rzeczy” (n. 9— 10). 
Wreszcie w  Dekrecie stwierdza się, iż  „w  dialogu ekumenicznym teologo
w ie katoliccy, 'którzy razem z -braćmi odłączonymi poświęcają się studiom 
nad Bożymi tajemnicami, a trzym ają się ściśle naiuki Kościoła, powinni 
kierować się umiłowaniem prawdy oraz odznaczać się nastawieniem pełnym 
miłości i .pokory. Przy zestawieniu doktryn1 niech pamiętają o istnieniu 
porządku .czy „hierarchii” prawd w  nauce katolickiej, ponieważ różne 
jest ich powiązanie z  .zasadniczymi podstawami- w iary chrześcijańskiej. 
W  ten sposób utoruje się drogą, która dzięki temu bratniemu współ
zawodnictwu pobudzi wszystkich do głębszego poznania i jaśniejszego 
ukazania niedościgłych boigactw Chrystusowych .(n. 11).

Nieikitóre wskazania1 tego Dekretu znalazły zastosowanie m. in. do .części 
Kościołów starokatolickich. W  Holandii, RFN, Szwajcarii i Austrii po
wołano —  najczęściej z in icjatywy biskupów raymskokatołickich —  komisje 
do prowadzenia dialogu, które przystąpiły do intensywnej pracy. We 
wrześniu 1968 roku .teok><izy starokatoliccy na posiedzeniu Międzynarodowej 
Konferencji, w  .której, w zięli udziai także członkowie odpowiednich komisji 
starokatolickich, opowiedzieli się aa kontynuowaniem rozpoczętych roz
m ów z Kościołem rzymskokatolickim. Koordynacją tych rozmów zajmuje 
się specjalna Międzynarodowa Komisja Teologów Starokatolickich, która 
ze swych prac przedstawia co jakiś czas M KBS informacje.

Dotychczasowe rozmowy wykazały, że m iędzy obu Kościołami istnieją 
jeszcze istotne różnice, które dotyczą przede wszystkim dogmatów papieskich 
z 1870 roku oraz dogmatów maryjnych z 1854 i 1950 roku. Dalsze pro
blemy dotyczą stosunku Pism a św. do Tradycji^ nauki o  łasce i zba
wieniu oraz pewnych form  -pobożności ludowej-. Wymagają one gruntow
nych ibadań i  rozważań. Dlatego w ydaje się, iż droga prowadząca do dal
szego zbliżenia. Kościołów starokatolickich, (szczególnie powstałych na prze
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łomie X IX  i X X  wieku oraz .po pierwszej wojnie światowej) z Kościołem 
rzymsko-katolickim będzie niestety długa i niełatwa.

Rzymskokatoliccy partnerzy rozmów dotąd' wykazali duże zrozumienie 
stanowiska starokatolickiego, co znalazło, swe odbicie m. in. w  wystąpieniu 
w  1969 roku Konferencji Episkopatu Szwajcarskiego .do Watykanu
0 zmianę przepisów j>raiwa kanonicznego, odnoszących się do starokatoli
ków. W  1970 roku watykański Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan 
poinformował biskupów Kościoła starokatolickiego w  Holandii, RFN"
1 Szwiajicarii, iż Kościół rzymskokatolicki nie w idzi żadnych przeszkód, 
aby m iędzy rzymskokatolikami' i  starokatolikami rozpocząć konkretną współ
pracę w  niektórych dziedzinach, np. w  duszpasterstwie osób chorych 
i starszych,

Diametralnie odmienny jest stosunek Kościoła rzymskokatolickiego (a 
ściślej mówiąc episkopatu, tego Kościoła w  poszczególnych krajach) do 
Kościołów starokatolickich, powstałych na przełoimde X IX  i X X  wieku 
oraz po pierwszej wojn ie światowej, w  Ameryce i  Europie Wschodniej. 
Mamy ,tu na myśli w  szczególności stosunek episkopatu rzymskokatolic
kiego do Polskiego. Narodowego. Kościoła. Katolickiego w  USA i Kanadzie 
oraz do Kościoła ,p-oIskofcatolŁckieg.o w  Polsce. Wskazania dekretu O ekume
nizmie nie znajdują w  praktyce zastosowania do tych Kościołów Unii 
Utrechckiej. Jednakże i w  tetfi sytuacji należy sobie uświadomić toi, że 
w  dążeniach ekumenicznych nie można zapominać o roli, jaką ma do 
spełnienia Uuch św. Mając .przed- oczami cel wyznaczony słowami Jezusa 
Chrystusa) „Alby wszyscy byli jedno” (Jan IV, 21). Kościoły te starają się 
go realizować zanosząc modły do. Pana i wierząc, że tylko On może 
doprowadzić do prawdziwej odnowy w  duchu starego, niepodzielonego 
Kościoła,

Ks. W iktor Wysoczański



Małgorzata Sudenis

posłann ictwo” 
nr 3—4/1974

STULECIE CHRZEŚCIJAŃSKOKATO- 
LICKIEGO W YDZIAŁU TEOLOGICZ
NEGO UNIWERSYTETU W  BERNIE

W -związku z  .przypadającą w  ibieżącym (roku setną rocznicą zoirganizo- 
wainia Chirze śc i j ańsko keto! iok ie g o (starokatolickiego) Wydziału Teologicz
nego na Uniwersytecie w  Bernie (Szwajcaria) ukazai się w  „Alt-Kaitholisches 
Jahrbuch, 1974” ciekawy artykuł wieloletniego .profesora i dziekana tego 
Wydziału, byłego zwierzchnika Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w  
Szwajcarii iks. bpa Ursa .Kury’e.go1.

W  niniejszej publikacji zaprezentujemy Czytelnikom (w  oparciu w  wspom
niany .artykuł oraiz 'literaturę podaną niżej, w  przypisie) kilka informacji 
dotyczących powstania, rozwoju i  działalności tej. starokatolickiej uczelni 
ekumenicznej,

Mawet pobieżny rzut oka na historię Starokatolickiego. Wydziału Teo
logicznego na Uniwersytecie w  Bernie uwidacznia, że W ydziai <ten uległ
— podobnie jak  i Kościół Chrzęści jańskototolicki —  głębokim przeobraże
niom. Odnosi się ito już do jego początków: można przecież .bez przesady 
powiedzieć, że z upływem czasu powstało z  miegO' coś innego niż początkowo 
planowano.. Myśl zorganizowania „Katolickiego Fakultetu Teologicznego”

1 Ks. "bp Urs Kury: Zur Hrandertj alhrfeier unserar theołogŁschen Fakultet in 
Bera, „Alt-Kaitholisob-es Jahjibuch 1574", V«rlag des Bilstuims Borni, s. 8—12. Zob. 
także na temat Chrześcijarisk-oicatoiickiego Wj"dzialu Teologicznego Uniwersytetu 
w Bernie obszerne studium ks. Waltera Herzoga pt. Die kathalisch-theologische 
Fakuttat an der TJmversit&t Bem, ,, Internationale Kirchliche Zeitschrift“, Bern 
1919, nr 4, s. 295—333. Sporo informacji można znaieźć również w: ks. AiriroiM 
Cilg, Die Christkatłioliach-theologische I'ak"ultat .der -U;mveiisita.t Bern, w  zbiorze: 
..Gedankeu zur Juibiliimnlsfeder der Christkatftolischen Kircbigemein.de Bern., Bem  
1950, s. 42—95 OiraE w Wsuąfece ks. bpa U. Kury'ego: M e  altkatholisehe Kir-ehe. Ihire 
Geschicliite, ihre Lełire, dłur Amliegen, Stuttgart 1S66, s. 86—87.
W jęz. polskim: ks. W. Wyisoczański: Clirieścijańskokartolieki Wytiział Teologiczny 
■Umiwarsyitertu w Bernie, .JRodzima”, 1S73, nr 34 (679).
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(taik zw al się on oficjaln ie do roku 1945) —  jeśli nawet z inicjatywy 
świeckiego przywódcy chrceścijańslcokatoiiicicie.g© prof. dra Waltera Mun- 
zingera (1,830— 1873) —  została jednak zapoczątkowana; ze strony państwa 
i to  w  dodatku w  czasie, kiedy, istniał już wprawdzie ruch chrześcijańsko- 
katolicki, lecz nie został jeszcze formalnie zorganizowany Kościół Chrześci- 
jańskclkaitoliolci. W ydział został oficjalnie otwarty dnia1 11 grudnia 1874 roku. 
Natomiast prawne ukonstytuowanie się Kościoła nastąpiło dopiero na syno
dzie w  dniu 4 czerwca 1875 rokui w Olten; ostatecznie zakończenie tego 
procesu nastąpiło w  1876 roku przez wybór ks. Edwarda Herzoga na biskupa 
(7 .czerwca) i jego konsekrację i(18 września). Nasuwa się pytanie: jak 
można wyjaśnić fakt, że —  jaik wyraził się pierwszy dziekan Wydziału 
prof. Johanes Friedrich w  swym przemówieniu inauguracyjnym —  „władze 
świeckie zorganizowały zakład naukowy dla katolickich, teaioigów, bez 
uzgodnienia z  władzą kościelną?” Odpowiedź na to pytanie daje jedynie 
ówczesna sytuacja ogólna, duchowa i kośeielno-polityczna Szwajcarii, która 
po uprzednich sporach doprowadziła do wzajemnej ugody między wyzna
niami, przede wszystkim zaś w  zakresie stosunku Kościoła do Państwa.

Już w  X V I I I  wieku rozłam Szwajcarii pod względem wyznaniowym na 
katolików i protestantów był odczuwany przez światłe umysły jako przy
kry i hamujący dążenie do jedności narodu szwajcarskiego.. Po  upadku 
konfederacji, już w  czasach Helvetiii {1798— 1803), potem zaś przede wszyst
kim w  okresie Restauracji (1,831—iI84i8), działając na rzecz jedności narodo
wej zamierzano- powierzyć /kształcenie duchownych abu wyznań —  uni
wersytetom państwowym. Taik więc planowano utworzyć na związkowym 
uniwersytecie dwa wydziały teologicznie: katolicki i protestancki. Inne 
koła obstawały przy tym, aby na uniwersytetach kantonalnych utworzyć 
obok -wydziałów ewangelickich —  wydziały katolickie. Taik więc profesor 
filozo fii Ignacy Troxler (z Lucerny) był za tym, aby do uniwersytetu 
w  Bazylei włączyć katolicki wydział teologiczny. K iedy potem w  Bernie 
i Zurychu zostały utworzone własne uniwersytety, w  kołach liberalnych 
rozważano plan wcielenia do nich katolickich zakładów naukowych. W  Zu
rychu irząd nawiązał w  tym  celu kontakt z  innymi rządami kantonalnymi 
i cel ten był wydajtnie wspierany prze ówczesnego proboszcza parafii św. 
Augustyna, Roberta Kalina. Jednakże nawet liberalnie nastawieni przywódcy 
katoliccy -byli temu przeciwna, ponieważ słusznie obawiali się, że tego 
rodzaj,u przedsięwzięcie nigdy nie uzyska akceptacji ze strony hierarchii 
rzym skokaitoliokiej- Tak w ięc -chwilowo wszystko pozostało po staremu.

Myśl o utworzeniu „narodowego” —  tzn. zorganizowanego i utrzymywa
nego. przez państwo zakładu naukowego dla katolickich teologów — od
żyła; ze zdwojoną siłą dopiero wówczas, kiedy w  następstwie ogłoszonych 
dogmatów watykańskich z 18 lipca 1870 r. o  uniwersalnej jurysdykcji biskupa 
rzymskiego i- o jego nieomylności w  sprawach nauki —  doszło w  kantonie 
Berno do poważnego ikonfl-iktu między Państwem i Kościołem Rzymsko
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katolickim. Nowe dogmaty zostały potraktowane jako niebezpieczne dla 
państwa, podczas gdy większość ludności rzymskokatolickiej i jej duchow
ni (przede wszystkim w  Jurze włoskiej) przyjęła te dogmaty. A by  więc 
takim duchownym, .którzy łamali „rękojm ię narodowych, zasad” , zagwaran
tować możliwość swobodnego, niezależnego od Rzymu wykształcenia teo
logicznego i prawa wyboru w  rozumieniu państwowo-prawnym, została 
opracowana przy współpracy profesora W. Munizingera ustawa, która prze
widywała tworzenie „wyższej uczeflni teologicznej” ora?; wybieranie probosz
cza .przez gminę miejscową. Ustawa ta została przyjęta dnia 18 stycznia 
1874 troku przeważającą większością głosów przez ludność berneńską. W  
oparciu o  tę  ustawę W ielka Bada wydała dnia 19 Iipca 1874 roku dekret, 
na mc-cy którego utworzyła na Uniwersytecie w  Bernie „Katolicki Fakultet 
Teologiczny” i zrównała go. w  prawach z innymi wydziałami. W  ten- spo
sób został w  zasadzie osiągnięty cel postulowany od dawina przez liberałów,, 
a zwalczany zaciekle przez ówczesnych rzymskokatolików w  parlamencie .i -w 
prasie. Jednakże te w ielkie oczekiwania, które wiązano z prawem wyboru 
proboszczów, nie spełniły isię. Wprawdzie kiedy papież zakazał współobywa
telom brania udziału w  wyborach- proboszczów, zos taili wybrani przez polity
cznie liberalną mniejszość w  ponad trzydziestu gminach d-uchow.ni, którzy 
nie byli ,nastawieni przychylnie do papieża., ale ani ci duchoiwni, ani ich 
paraiie n ie  były w  rzeczywistości chrześcijańskofcatoliokie. Tak więc ewo
lucja doprowadziła do tego (zwłaszcza po zezwoleniu w  czasie późniejszym 
przez papieża na udział w  wyborach proboszczów), że tylko nieliczne 
parafie przyłączyły się na stałe do Kościoła Chrzęścijańskokatolickiego. 
W  -ten sposób zniweczony został pierwotny cel założenia wydziału, aby 
dla tych licznych parafii berneńskich przyciągnąć chrześcijańskokatolicki 
kler.

O wielkoduszności berneńskiej myśli państwowej świadczy to, że rząd 
L parlament nie zrezygnowały z tego powodu z  wydzi-ału. Wprost prze
ciwni©, obstawały przy nim i ibrały w  oibronę przed atakami przeciwników 
rzymskokatolickich. Powoływały się przy tym  na to, że po wydaniu de
kretu wydział stoi otworem również dla rzymskokatolickich profesorów 
i studentów, co jednaki Rzym stanowczo odrzucił. Stanowisko Rzymu do
prowadziło do tego, że wydział stał się. wyłącznie chrześcijańskokatolickim 
zakładem naukowym. Pozornie, sądząc z cytfr i zakresu działania, takie 
ukształtowanie się wydziału przyniosło odczuwalne ograniczenia możliwości 
jego pracy w  sensie duchowym. Wyszło to jednak na korzyść wydziałowi: 
iniojatylwę przeijął teraz Kościół, wołając -o- (kler m ający akademickie w y
kształcenie, zaangażowany w  sprawę Kościoła. Był to  pierwszy znaczniejszy 
zwrot w  historii omawianego wydziału.

O nastrojach -panujących w  owym  czasie można sobie wyrobić sąd, 
gdy przeczyta się i przeanalizuje przemówienia wygłoszone w  czasie uroczy
stego otwarcia wydziału przez dziekana Wydziału Teotagii Ewangelickiej;
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— prof. dra F. N ippold’a oraz nowego dziekana Wydziału Teologii Kato
lickiej —  prof. dra. J. Friedricha. Mówcy w  szczególności podkreślili 
zasługi prof. dra W . Munzingera dla wydziału oraz znaczenie nowego 
wydziału dla czystej katolickiej nauki teologii i ratowania kultury.

Powstaje więc teraz pytanie, jak wyglądała w  tych zmienionych oko
licznościach sytuacja wydziału pod względem jego kształtu zewnętrznego 
i zabezpieczenia finansowego- oraz obsady w  odpowiednie siły nauko
we.

Zarówno rząd berneński jak i miarodajne koła Cbrześcijańskokatolickie- 
go Kościoła, po tej zmianie sitanu rzeczy zdały sobie w  pełni sprawę 
z tego, że >wydziai, który ma służyć teraz wyłącznie kształceniu duchownych 
chrześcijańskakatolickich dla 'kantonu Berno i reiszty Szwajcarii- (dla sa
mego- -k-antonu Berno z jego zaledwie czterema parafiami chrzęści jańsko- 
katolickimi) w  perspektywie może stanowić przedmiot jedynie niewielkiego 
zainteresowania, zwłaszcza że w  takim stanie rzeczy państwo poniosło 
nieproporcjonalnie wysokie koszty. Rząd berneński oczekiwał -od Kościoła 
(posiadającego swoje parafie w  różnych kantonach) pomocy finansowej 
dla wydziału. Aby spełnić te oczekiwania synod w  1886 roku postanowił 
przejąć koszty jednej profesury (w  kwocie 4000 franków rocznie i wystoso
wał 'do kantonów: Aargau, Bazylea-miasto, Genewa, Solothurn i Zurych 
prośbę o subwencję państwową. Tylkcr Bazylea i Zurych wyraziły zgodę na 
taką subwencję (w  kwocie -po 400 franków rocznie), jednakże na przełomie 
stulecia znowu wstrzymały wypłaty.

W  tej sytuacji Kościół zmuszony był do- ponoszenia zwiększanej ofiary. 
W  -porozumieniu z rządem berneńskim, i- na jego- życzenie, utworzo-no 
z -czasem szereg fundacji wyidziaiu, których nadwyżki procentowe przezna
czono na pensje profesorskie. W  1899 roku u-tworzono fundację Luizy 
tenz, w  1911 roku fundację -prof. Waltera- Mumzin-gera^ w  1924 roku 
fundację ks. ibpa E. Henzoga, w  1962 ro-ku fundację ks. bpa Adolfa  <Kury’e-go. 
Obecnie ogólna suma- funduszu wydziału wynosi około 890 000 franków. 
Pieniądze fundacyjne są własnością Kościoła, 'zarządzane są jednak przez 

■miasto Berno, zgodnie z prawem kantonałnym.
Na- uwagę zasługuje fakt, że starsze fundacje zostały utworzone głów 

nie z większych legatów 1-uib darowizn zasobnych finansowo kół i akademi
ków. Godny uwagi jest fakt, że kiedy w  1962 roku Kościół Chrześcijańsko- 
katoli-cki po raz pierwszy prowadził akcję składania ofiar na terenia -biskup
stwa, zgromadził ponad 200.000 franków, -co świadczyło o  wzroście zrozu
mienia we wszystkich warstwach Kościoła i  gotowań ca ido ponoszenia 
ofiar na rzecz wydziału-. (Powszechnie zrozumiano, że wezwanie Kościoła 
do tej ofiary odnosi się da wszystkich wyznawców i że do wszystkich 
należy obowiązek przyczynienia się, eby ten wydział został utrzymany.

Z chwilą, 'gdy wydział stał się -tylko chrzęścijańskckatolickim zakładem 
naukowym, urósł on do -rangi duchowego centrum Kościołai Chrześcijańsko^

29



katolickiego i przysporzył mu —  jak żaden inny z instytutów tego Kościoła
—  wielkiego znaczenia i poważania w  opinii publicznej! „Ten wydział
— pisze historyk uniwersytetu w Bernie prof. Ryszard Feller —  dał 
oparcie szwajcarskim chrześcijańskim katolikom” . „Bez niego —  przyznaje 
ks. bp Edward Herzog w  1909 — Kościół Chrześcijańskofcatolicki Szw aj
carii nie istniałby już dzisiaj” .

Od nieigo i jego profesorów wyszły decydujące impulsy dla całego życia 
kościelnego Kościoła Chriześcijańskokatolickiego zarówno w  dziedzinie in
terpretacji Pisma św., jak  i w  dziedzinie w iary i pobożności, form  ustrojo
wych, liturgii i duszpasterstwa.

Wydział rozpoczął prace pod kierownictwem powołanego z  Monachium 
prof.. dra J. Friedricha wraz z siedmioma profesorami i ośmioma studen
tami. Ks. hp prof. U. Kury podkreśla, że nie zaws'ze łatwo byto znaleźć 
odpowiednie siły naukowe dla wydziału. Mimo niewielkiej licziby zaangażo
wanych naukowo duchownych udał o się (jednak pozyiskać cały szereg 
„nauczycieli Kościoła)” . Najmocniejszy i najtrwalszy wpływ  wywarli —  aby 
wymienić niektóre nazwiska —  profesorowie: ks. bp Edward Herzog 
(Nowy Testament, homiletyka: 1874— 1924), który w  pierwszym dziesięcio
leciu był prawdziwą duszą wydziału; Franciszek Hirsewałder (dogmatyka: 
1874— 1886), iktóry cieszył się wysokim poważaniem wśród pierwszej generacji 
duchowieństwa Kościoła Chrześcijańskokajtoliiokiego oraz opinii publicznej; 
A d o lf Thiirlings .(dogmatyka i litu rg ia : 1996— 1915), wybitny znawca hym
nów, muzykolog (ułożył śpiewnik); ks. bp Adolf Kury (historia Kościoła 
i liturgia.: 1924— 1940), który w krytycznym czasie wybitnie przyczynił się 
do utrzymania tego wydziału i wraK z innymi osobistościami doprowadził 
do tego, że wydział ten został prawnie ugnuntowany jako 'chrzęści,jańsko- 
kaitolicki; Arnold Giłg (dogmatyka:, historia dogmatów i historia Kościoła: 
1915—1957) i Ernst Gaugler {N ow y Testament i homiletyka: 1924— 1961). 
Pogłębili oni znacznie i poszerzyli teologiczne horyzonty wydziału i pomogli 
mu uzyskać w ielkie uznanie zwłaszcza w  kręgach protestanckich.

Ponadto, jakkolwiek ci profesorowie mocno ożywili i  wzbogacili ten 
wydział przez s w ą . działalność 'badawczą i naukową, od nich także 
wyszedł pewien godny uwagi wpływ  ekumeniczny. Wprawdzie nie urzeczy
wistniono postulatu podniesionego przez Międzynarodowy Kongres Staro
katolików iw 1892 roku, że wydział iten m iał być rozbudowany w  m iędzy
narodowy zakład naukowy, dla starokatolickiej teologii i stać się centrum 
ekumenicznym. Lecz jeśli nawet po,d względem formalnym do tego nie 
doszło, to jednak w  praktyce spełnia on żądania ekumeniczne. Już od 
czasu sprzed pierwszeji wojny światowej studenci regularnie przyjeżdżali 
na studia w  Bernie ze wschodnich Kościołów prawosławnych, a mianowi
cie: z Serbii, Grecji, Rumunii i in. Wielu z tychi studentów po powrocie 
do swych Kościołów macierzystych izajmoiwało później wpływowe stanowiska 
jako profesorowie i  biskupi, działając ze swej strony w  kierunku wzajemnego
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zbliżenia Kościołów 'prawosławnych, z Kościołem Starokatolickim i w  ogóle 
z Kościołami Zachodu. Później studiowali na wydziale starokatoliccy studen
ci z  Holandii, Niemiec, Austrii, Kroacjd i Polski. Niektórzy z tych studentów  
doktoryzowali się na wyidziale i następnie kontynuowali w  swym Kościele 
działalność naukową.

Kontakty ekumeniczne pielęgnowane .były .także ze strony profesorów,
i to nie tylko, na płaszczyźnie osobistej, lecz także przez ich działalność 
naukową. M iało to bardzo ważne znaczenie dla. małego wydziału i  ekume
nicznej misji Kościoła. Chrześcijańskoka.tolickiego. Szczególną, uwagę zwra
cano na .badania z zakresu -teologii w Kościele Rzymskokatolickim, Pro
testanckim i Prawosławnym. Stąd też prof. Hans von Greyerz słusznie 
podniósł ekumeniczne znaczenie tego wydziału w  swym uroczystym piśmie 
z okazji Stuletniej, rocznicy powstania Uniwersytetu w  Bernie w 1934 
roku.

Zakończmy te uwagi odezwą wydziału do młodzieży starokatolickiej:

„Wołanie., które rozlega się wśród, naszej młodej generacji —  pod
kreśla ks. bp U. Kury — o podejmowanie studiów .teologicznych, jest głosem 
naszego Kościoła Ohrześcijańskofcatclickiego (...). Oby naprawdę wielu po
słuchało tego. wezwania i stawiło się w  służbie Kościoła. Chrystusowego, 
nawet gdyby to ich powołanie -nie było jeszcze dostatecznie przez nich 
uświadomione. Wprawdzie czasy są mało sposobne do tego, aby studia 
teologiczne mogły wydać się specjalnie pociągające. Wielokrotne płaczliwe 
skargi na kryzys wiary, w  obliczu którego stoi współczesny Kościół,- 
małoduszne lamenty na pozorny brak znaczenia Kościoła w świecie i świad
czące o. słabości >o,burzanie się na rzekomą, nieaktualność kazań, na praktyko
wane form y służiby Bożej i .teologii —  odstraszają od studiów teologicznych 
nawet tych, którzy mogliby się nadawać do służby Bożej i .którzy mają 
powołanie. N ie  .pozwalają im w pełni poznać, co znajduje się poza w y
suniętą jedynie na plan pierwszy instytucją Kościoła i teologicznymi po
budkami naszych dni (...). Bóg jest wśród nas i każdego, kto w iem y weń, 
przemienia i nadaje 'jego życiu sens i treść. 'Przygotowanie młodych luidzi 
do tak -poijęteij służby Bogu, służiby ciężkiej^, lecz zarazeim w.dzięeznej,, jest naj
wyższym zadaniem wydziału. Fakt, że to. przygotowanie może nastąpić 
nie w  jakimś zamkniętym gmachiu seminarium duchownego, lecz w  wolnej 
art.mc.sferze uniwersytetu, w  której zderzają się z sobą nawzajem sprzeczne 
wyobrażenia, poglądy na świat i ideologie —  zmuszające do dyskusji
—  jest szczególnie cenny i w iele obiecujący. Oby więc dla naszych mło
dych iludzi mająicych do tego konieczne przygotowanie i skłonność — 
pamięć .o stuletnim, istnieniu naszego Wydziału stała się powodem do 
poważnego, zastanowienia się, czy chcieliby podążyć za wezwaniem Kościo
ła i zdecydować się na studia teologiczne. „Żniwo, wprawdzie wielkie, ale 
robotników mało” (Mat. 9, 37).

D la całości informacji podkreślamy, że w  Szwajcarii jest siedem uniwersy
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tetów kantonalnych: w  Bazylei, Bernie, Fryburgu, Genewie, Lozannie, Neu- 
ohatel i Zurychu, przy których, istnieją wydziały teologiczne (.protestanckie, 
rzymskokatolickie i jeden starokatolicki). Obecnie Kościół Chrzęści jańsko- 
katolioki Szwajcarii posiada piękny Dom Akademicki, znajdujący się w Ber
nie, w  którym —  oprócz studentów teologii —  zamieszkują także studenci 
innych wydziałów*. W  gmachu tym odbywają się także posiedzenia Rady 
Synodalnej Kościoła.

A  oto aktualna obsada personalna Chrześcijańskokatolickiego Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu w  Bernie. Dziekanem Wydziału, jest ks. prof. 
dr Kurt Staldor, prowadzący wykłady z zakresu wiedzy no-wotestamentowej, 
homiletyki i katechetyki. Ks. prof. dr Herwig Aldenhoven prowadzi w y 
kłady z zakresu teologii systematycznej: i liturgiki, ks. prof. dr W alter 
Frei —  z historii Kościoła i historii doigimatótw, zaś ks. prof. Peter 
Am iet —z zagadnień ekumenicznych. 'Nadto przy różnych spotkaniach 
teologów udzielają się znajdujący się obecnie w  stanie spoczynku w ielo
letni pracownicy nauko wo-dydakityczni: ks. bp prof. dr Urs Kury (teologia 
systematyczna) oraz ks. prof. dr A lbert Emil Ruthy —  znawca wiedzy staro- 
testamentowej. i liturgiki.

2 Zob. „Chióistkatholisches Kłrchenbla-tt. Orgaji der christłcatholtschen Kirehe der 
Schwetz", nr 2fl z 1971 r.



„Posłannictwo” 
nr 3—4/,1974

Chronologiczno-bihiiograficzny 
przegląd pertraktacji zjednoczeniowych 
między Kościołem Prawosławnym 
Wschodu a Starokatolickim Kościołem 
Unii Utrecheckiej1)

•Z podjęciem ■oficjalnych rozmów między [Prawosławiem a Kościołami 
Unii Utrechckiej rozpoczęła się nowa fala usiłowań zjednoczeniowych, 
które przedsiębrane .były od więcej niż dziewięciu dziesięcioleci przez czoło
wych przedstawicieli Kościoła i teologów oibu strcai. Ważność te j sprawy 
nie wymaga wyjaśnienia. Idzie tu przecież o główne dążenie ruchu staro
katolicki ego, którego cel przekracza1 wąskie ram y zbliżenia pomiędzy 
dwoma najihliżej —  pod względem teologicznym —  stojącymi Kościołami, 
aby podjąć w  szerszym zakresie zadanie usunięcia wielkiego rozłamu pomię
dzy 'kra'jami Wschodu i Zachodu. Z drugiej strony żadna z  prac zajmujących 
się dotychczas histomą i prolblesmatylką /tych wysiłków  nie jest [w pełni w y
czerpująca i niezawodna w  saczegółach.

Podjęta łu  próba jest pomyślana w  ten sposób, aby przekazać pierwsze 
informacje i równocześnie dostarczyć materiału dlai gruntownego- poznania 
tematu. Tabela chronologiczna winna być w- pierwszym rzędzie drogo
wskazem. Dla uzyskania przejrzystości pominięto niektóre pojedyncze wska
zówki. Celem, ułatwienia w  posługiwaniu się bibliografią, została onat po
dzielona na 'kategorie. 'Zajwisra1 iwięc ona najważniejsze (drukowane źródła i 
przyczynki ze strony zaohoidniej otra,z dodaltkowo pewną liczbę pojedynczych 
wypowiedzi i kilka wskazówek z  literatury wschodniej. Odnośnie tego 
osta/tniego punktu, byłaby m ile widziane jakieś systematyczniej sze uzupeł
nienie ze strony wschodniej.

1 Cenne dane chromolcugiczine i (btblioigraficzne dotyczące .pertraktacji zjednoczenio
wych prawostaiwm.o-.starojcatodl'ckicli — opracowana puzez starokatolickiego teologa 
ks. dra Christiana Oeyena (zam. w IKZ 1967, z. 1, s. 29—51) — zostały uzupełnione 
■licznymi pracami teologów 1 badaczy pralwoślawnych, pominiętych przez Autora.

Wersję polską opracowano pod kierunkiem ks. Wiktora Wysoczafiskiego — pra
cownika naukowo-dydaktycznego ChAT w  Warszawie.
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Z prac zajmujących się historią tych rokowań należy wymienić w  pierw
szym rzędzie artykuł (C. Lialime’a (nr 42), który daje przegląd ogólny aż 
do 1958 roku. Afutor nie znał jednak ki-Iku ważnych dokumentów (np. 
opinii z lat 1907, 1909 i 1912). Poza tym  mimo swej najlepszej w oli 
nie potrafił on, jak się wydaje powstrzymać się od pewnych ocen, które 
doprowadziły go do konkluzji, że rolkowania same z siebie zawsze skazane 
są na niepowodzenie. O. Stein wachs opisał -w swej pracy (nr 56) rozmowy 
z prawosławnymi i anglik anami alż do 1910 rok-u. Wykorzystał on do tego 
tylko drukowane źródła ze strony starokatolickiej, przede wszystkim czaso
pismo „Deuffcschen Merlkiuir” i  „Revue Internationale de Theologite” . Biskup E. 
Herzog w  oparciu o osolbisite wispoumienia i .bez podania danych źródłowych 
naszkicował również historię tych usiłowań aż do roku 1919 (nr 31). Do tego 
samego okresu należą itaikże odpowiednie rozdziały pracy R. Dederena
o Eugeniuszu Michaud i(nr 25), zawierającej' ciekawe szczegóły. Jednakże 
Dęderen nie wyczerpał w  pełni swioich źródeł, a poza tyim w  znacznym 
stopniu paitrzy on na tę sprawę z punktu widzenia E. Michaud’a. Rozdziały 
G. FIorowsky’ego (nr 27), HJt.T. Brandreth’a (nr 23) i S. iC. Neill’a (nr 47) 
w  zbiorowej pracy R. R».use i  S. C. N ie ll’a 2) przynoszą również pojedyncze 
wiadomości aż do roku 19418.

W  zakresie problematyki dogmatycznej należy uwzględnić w  pierwszym 
rzędzie sprawozdanie z konferencji zjednoczeniowych (nr 2), i oficjalne do
kumenty Petersburskiej i Rotter damskiej Kom isji (nr 4— 7), porównaj 
przypisek do nr 11, ponadto tezy o Filioąue prof. W. W. Bołotojwa 
(nr 60), praca na tein sam temat J. Langen’a (nr 67) i kilka artykułów 
E. Michaud’a. (nr 71— 73). Mniej luib w ięcej zdecydowane wątpliwości 
w  stosunku do dzieła zjednoczenia można znaleźć w  pracach A. Malcewa 
(nr 68), Biskupa Sergiusza, późniejszego Patriarchy Moskiewskiego (nr 82), 
J. J. Ovenbeck’a i(jnr 76, 77) i E. B. Pusey'a (nr 718). Jeżeli chodzi o ten 
sam problem dogmatyczny, to możnaby było uwzględnić wszystkie podane 
w  poniższym zestawieniu prace, które napisane zostały na temat wielkiego 
rozłamu i sposobu jego likw idacji w  ramach innych stosunków kościel
nych. N ie jest tu jednak możliwe szczegółowe wyliczenie tej obszernej 
literatury.

Autor opracował również przegląd rokowań zjednoczeniowych w  latach 
1870— 1878 oraz nowe, zrewidowane na podstawie będących w  dyspozycji 
źródeł, wydanie sprawozdań z konferencji zjednoczeniowych z lat 1874—  
1875.

5 Geschichte des Okumenlsehen Bewegung 1517—1948. T. I. 1 n, Gottingen 1963, 
str. XX +  956 i XI +  S26.
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Przegląd chronologiczny

I. Okres pierwszy: stosunek Kościoła Utrechckiego do Prawosławia
przed 1870 r.

1727—1732
Ksiądz M. Jubś de la Cour, z arcybiskupstwa Utrechtu, dziaiał w  Rosji 
na rzecz zjednoczenia Kościoła Wschodniego i Zachodniego.

1763
Utrecheki Sobór lokalny określił Kościół Wschodni jako schizmatyczny
i przypisał mu winę za rozłam.

II . Okres drugi: stosunki nieoficjalne —  konferencje zjednoczeniowe. 

1869— 1870
Przebieg Soboru Watykańskiego i  stanowisko opozycja śledzono w  Rosji 
z zainteresowaniem.

Wrzesień 1871
I  Kongres. Star oka W ików  w  Monachium z udziałem prof. J. T. Ossinina 
(Sit. Petersburg) i dr. J.. J. Overibeicka (konwertyty na prawosławie, założy
ciela rytu zachodnio-prawosławnego). W  końcowym wniosku wyrażono na
dzieję na ponowne zjednoczenie.

Styczeń—luty 1872
W  Monachium 7 referatów DoIIingera „O  ponownym zjednoczeniu Kościo
łów  chrześcijańskich” .

Marzec 1872
Założenie sekcji, petersburskiej „Towarzystwa Miłośników Oświaty Duchow
nej” . Celem sekcji było utrzymywanie „stosunków z bojownikami o prawo
wierną naukę za granicą” .

Marzec—kwiecień 1872
E. Mfchaud jako przewodniczący starokatolickiego komitetu- we Francji,, 
zwraca się do świętego Soboru z zapytaniem o warunki zjednoczenia fran
cuskich starokatolików z Kościołem Prawosławnym.

Maj 1872
Odpowiedź Towarzystwa francuskim starokatolikom.

Wrzesień 1872
I I  Kongres Starokatolików w  Kolonii. Udział prodopresbite-r-a Janyszewa
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(rektor Akademii Duchownej w  St. Petersbuirogu), A. W. Taczałowa (pro
boszcz rosyjskiej parafii prawosławnej w  Wiesbaden), pułkownika A. K i-  
rejew a (sekretarz Towarzystwa St. Petersburg), ks. kanonika Kustodiewa 
(Iron) i idr OveTbec!ka ibrzej pierwsi jako przedstawiciele Petersburskiego 
Towarzystwa). Mianowanie dziesięcioosobowej Komisji Starokatolickiej pod 
przewodnictwem ks. prof. Dóllingera. W  dzień po Kongresie ustalono z przed
stawicielami Towarzystwa 5 zasad, które mają być podstawą prac. Wszy
stkie Kościoły mają być zaproszone do przysłania memorandów.

Październik 1872
Towarzystwo .przysyła jako- poldisltawę 'katechizm m^tropolitty Philareta 
z prośbą o zaznaczenie punktów spornych.

Wrzesień 1873
I I I  Kongres Starokatolików w  Konstancji. Udział kanonika Wasiliewa
i pułkownika Kiriejewa. Reprezentacja Synodu została upoważniona do 
powołania podkomisji.

1873
Do utrzymania stosunków z Kościołem Wschodnim zostali mianowani prof. 
J. Langen (przewodniczący), prof. Knoodt i prof. Reusch. Nominacja została 
zakomunikowana Towarzystwu w  Petersburgu.

1873
W Petersburgu zostało założone przy współudziale oberprofeuratora Sw. 
Synodu, hrabiego D. A. Tołstoja, czasopismo dla popierania akcji zjednocze
niowej ze Starokatolicyizmem,

Styczeń 1874
Pismo Okólne Petersburskiego Towarzystwa do prof. Langena, zawierające 
zakres pracy zjednoczeniowej i zestawienie najważniejszych punktów spor
nych.

Marzec 1874
Odpowiedź Kom isji Bońskiej 

Wrzesień 1874
IV  Kongres Starokatolików we Fryburgu Br. Udział pułkownika Kiriejewa, 
radcy Suchotina (Moskwa), prof. Rhossisa (Ateny), proboszcza Taczałowa 
(Wiesbaden) i B ielajew ’a (Stuttgart).

Wrzesień 1874
I Konferencja Zjednoczeniowa w  Bonn. pod przewodnictwem ks. Dol
lingera. Udział Janyszewa, K iriejewa, Suchotina, Taczałowa i Rhossisa. 
Konferencja ma „jedynie charakter rozmowy osób prywatnych” . Jednakże 
odbyła się ona. na zlecenie Kongresu Starokatolików. Tezy od 9 do 11
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zostały przyjęte wsp61nie przez Starokatolików, A-nglikanów i Prawo
sławnych.

Sierpień 1875
I I  Konferencja Zjednoczeniowa w  Bonn z przedstawicielami z Konstanty
nopola, Grecji, Rumunii, Serbii, Rosji (razem 15 uczestników prawosław
nych). Konferencja zgadza się na sześć artykułów z dzieł Jana Damasceń
skiego o pochodzeniu Ducha św.

Listopad 1875
Synod Kościoła rumuńskiego upoważnia metropolitę do porozumienia się 
z .pozostałymi Kościołami prawosławnymi, oo do następnych poczynań.

1876
Dr Overtieick (puiblitoulje różne atakii tprze.ciwlto komferemejom zijeidlnoczenio- 
wytm.

1876
Dogmatyczno-historyczne badanie prof. Langena na temat różnic w  nauce 
trynitarnej.

1876
Tłumaczenie katechizmu starokatolickiego na język rosyjski przez Janysze- 
wa i materiałów z I I  Konferencji Bońskiej na serbski przez prof. Mi- 
laśa.

Czerwiec 1876
Zaljęcie ipozyitywinego stanowiska Synodu Narodowego Kościoła Chrześci- 
jańskokatoliokiego w  Olten w  stosunku do akcji zjednoczeniowej w  N iem 
czech.

Czerwiec 1876
Dóllingcr decyduje się na odstąpienie od zamiaru zorganizowania w  roku 
1876 I I I  Konferencji Zjednoczeniowej. Przyczyną tego są podejrzenia Angli
ków w  stosunku do koncesji na rzecz Wschodu, wrogość Overbecka, wojna 
rosyijsko-ituirecka i- wewnętrzne napięcia vf Kościele Starokatolickim. Dzieło 
zjednoczenia zostało przez to przerwane.

Wrzesień 1876
V. Kongres Starokatolików we Wrocławiu. Z powodu wojny w  imieniu 
„Towarzystwa Miłośników Oświaty Duchownej” mógł wziąć udział tylko 
arcłiimandryta Taozaław. Zostało wyrażone życzenie ponownego podjęcia 
konferencji zjednoczeniowych po zakończeniu wojny.

Wrzesień 1878
Cenzura teologiczna Sw. Synodu w  St. Petersburgu oceniła pozytywnie 
książkę E. Michaud’a: „Siedem Soborów Powszechnych” .
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1878— 1887
Wymoana listów Michaud — Kiriejew.

III. Okres -trzeci: oficjalne stosunki z Kościołom Rosyjskim

1887
N a synodzie w  St. Galler biskup Herzog wyraził życzenie nawiązania bliż
szych stosunków z Kościołem Prawosławnym.

Wrzesień 1889
fierwisza Starokatolicka Konferencja Biskupów. Założenie Unii Utrechckiej
i proklamowanie Deklaracji Utrechckiej.

1890
Przekład Deklaracji Utrechckiej na język rosyjski. Ponowny wzrost za
interesowania Kościołem Starokatolickim.

1890
I. Międzynarodowy Kongres Starokatolików w  Kolonii. Udział protoprezbi- 
tera Janyszewa (został tymczasem kaipelanem dworu carskiego).

1891
Janyszew publikuje pracę o stosunku Staarokatolicyzmu do Prawosławia.

1892
II. M iędzynarodowy Kongres Starokatolików w  Lucernie. Generał K irie jew  
proponuje .utworzenie międzynarodowego wydziału teologicznego i m iędzy
narodowego czasopisma teologicznego. Obie propozycje zostały przyjęte 
przez Kongres, ale tylko druga zrealizowana. Postanowiono podjąć oficjalne 
rozmowy z Kościołem Wschodnim oraz wydano deklaracje, co do stanowiska 
Kościoła Starokatolickiego (Tezy luicerneńskie).

1893
Pierwszy rok wydania „Revue Internationale de Theołogie (Międzynarodo
wego Przeglądu Teologicznego) z pracami teologów wschodnich i zachodnich, 
Pod kierownictwem E! Michaud’a (Berno), przegląd stał się w następnych 
latach forum dla rozmów.

1892— 1893
Kiriejew , Janyszew i B ielajew  agitują w  Rosji za zjednoczeniem.

1893
Św. Synod powołał Komisję do spraw Zjednoczeniowych (Komisja Peters
burska).. Należą do niej- m. in. arcybiskup finlandzki Antonius (przewodniczą
cy)., Janyszew, K irie jew  i prof. Bołotow.
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Listopad 1893
Komisja ukończyia wstępne prace.

Maj 1894
Protokoły i postanowienia zostały zakomunikowane przez Synod Patriar
chom Wschodnim i Starokatolickim Biskupom Niemiec i Szwajcarii.

Sierpień 1894
I I I .  Międzynarodowy Kongres Starokatolików w  Rotterdamie. Punkt 5 
uchwał dotyczy akcji zjednoczeniowej. Utworzona zostaje Komisja (Komisja 
Rotterdamiska), której jako pierwszym zadaniem będzie wydanie opinii
o dokumencie. Petersburskim.

Sierpień 1895
Patriarcha Anthimos z Konstantynopola odpowiedział za pośrednictwem 
pisma okólnego na encyklikę Leona X III .  Dokument ten zawiera pozytywne 
słowa o roli Kościoła Starokatolickiego.

1895
Ataki profesorów Mesoloorajs’a i Rhossis’a w  czasopiśmie greckiego Synodu 
<Hieros Syndesmos) przeciwko Lucerneńskiemu Kongresowi i  greckim teo
logom, którzy wzięli w  nim udział. Repliki profesorów Papadopoudos’a 
Spaffch'akis’a  i Kyriakos’a w  czasopiśmie „Anaplasis”  oraz K irie jew a i Michau- 
d’a w „'Przeglądzie” . Te kontrowersje znajdują swe echo również i w  
Rosji.

Sierpień 1896
Orzeczenie Kom isji Rotterdamskiej przyjęte podczas posiedzenia Staro
katolickiej. K-onferencji Biskupów w  Bonn.

1897
Stanowisko profesorów W. Kiereńskiego i A. Gusiowa wobec orzeczenia 
roterdamskiego. Wyjaśnienie biskupa Webera o transsubstancji.

Sierpień 1897
N a  IV. Międzynarodowym Kongresie Starokatolickim w  Wiedniu zostaje 
przekazana przez Janyszewa odpowiedź Kom isji Petersburskiej. Pożądane 
jes|t wznowienie Konferencji Zijeldnoiczefriowylch i lultiworzcino Komiislję w  'tym 
celu.

1898
Tezy o Filioąiue prof. W. Bołoltowa, icsWnka rosyjisikiej, Komilslji {ukazały 
się anonimowo). Proboszcz A . Mailcew (Berlin) ~w dwóch artykułach stawia 
pod znakiem zapytania możliwość zjednoczenia.

Październik 1898
Odpowiedź starokatolickiej Kom isji na dokument z 1897.

39



1899

Prof. W. Kiereński pisze relację ze swej podróży do Bonn i Berna.

1900

Śmierć prof. W. Bołotoiwa, wybitnego teologa Kom isji Petersburskiej.

1902
Dalsze ataki proboszcza A; Malcewa. StU-rowa ocena sytuacji przez prof. 
A . Gusiewa (Kazań) i Axcy*bisku,pa Finlandzkiego Sergiusza, dawniej biskupa 
Jangurskiego. Odpowiedzi ,prof. P. Swietłowa, D. Kytriakosa E. Miehautia
i generała A. Kiriejewa.

Czerwiec 1902

Patriarcha Joachim I I  Konstantynopolitański interpeluje w  piśmie okól
nym wszystkie pozostające we wspólnocie z nim Kościoły o  zajmowane 
przez nie stanowisko wobec innych Kościołów (w  tym Anglikańskiego
i Starokatolickiego).

Wrzesień 1902
V. M iędzynarodowy Kongres Starokatolików w  Bonn. Udział prof. W . 
Kiereńskiego i  A. Łoipuchina oraz generała A. K iriejewa.

1903
Niemal wszystkie Kościoły prawosławne odpowiadają na pismo okólne 
patriarchy. Synod Rosyjski wysłał później jeszcze drugą odpowiedź. N a j- 
przyjaźniej do Starokatolików ustosunkowują ‘się Jeruzalem i  Serbia.

1903
Kompetencje Kom isji Petersburskiej zostają rozciągnięte również i na 
zagadnienia anglikańskie. Wynikające stąd przeciążenie wpływa opóźnia- 
jąco na jej- prace.

Wrzesień 1904

V I. Międzynarodowy Kongres Starokatolików w  Olten. Udział W. K ie- 
renlskielgo1. D. Jattaszicia, A. Kir-tefteJwa, toaic/na Feiridtoandowa.

1904— 1907
Wymiana listów pomiędzy biskupem Herzogiem a egzarchą Bułgarii.

Wrzesień 1907
V II. Międzynarodowy Kongres Starokatolików w  Hadze. Udział K iriejewa, 
Maitzewa, Protopopowa i innych. K irie jew  przekazuje trzecią odpowiedź 
Kom isji Petersburskiej dotyczącą tylko zagadnienia Filioąue.

Marzec 1908

Odlpowiedź Kom isji itotecdaimlslkieij z prośbą, aby1 Sobór Rosyjski zaj-ął 
się zagadnieniem zjednoczenia Kościołów.
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Łuty 1910
Przychylny Sw. Synodowi raport Kom isji Petersburskiej. Synod domaga 
się sprecyzowania nauki o Eucharystii.

1910
Pismo metropolity Petersburskiego w  imieniu .Sw. Synodu do Kongresu 
Starokatolików w  Wiedniu.

Wrzesień 1911
Złożenie w izyty b|p. Herzogowi w  Bernie przez N. Lodyżeńskiego, który 
po śmierci K irie jew a objął jego ,jdiuchową spuściznę” .

1912
Na polecenie św. Synodu prof. S. V. Trodcki (St. Petersburg) jedzie do die
cezji starokatolickich.

Wrzesień 1913
IX . Kongres Sjtarokatolików w  Kolonii *). Ostatnie pismo Kom isji St. Peters
burskiej przekazane iprzez je j członka Dmitra Jakszicza. Zajmuje się ono 
zagadnieniem': Filioąue, Eucharystii oraz święceń starokatolickich.

Wrzesień 1918
Sobór Wszechrosyjski postanawia powtórne powołanie Kom isji Petersbur- 
skiejv Okoliczności rewolucji rosyjskiej przeszkadzają w  wykonaniu tego 
postanowienia.

IV. Okres czwarty: Rokowania zjednoczeniowe z Patriarchatem 
Ekumenicznym

Sierpień 1920
Konferencja Ruchu „W iary i Ustroju Kościelnego” w  Genewie. Rozmowy 
między biskupem Herzogiem a przedstawicielami Prawosławia po.d kierow
nictwem arcybiskupa Germanosa (Striinopoulosa).

Sierpień 1920
Patriarchat Ekumeniczny w  Ko-nstantynopolu postanawia rozpocząć nowe 
rokowania zjednoczeniowe i upoważnia, istniejącą już Komisję do zajęcia 
się itym problemem^

1920
Propozycja zjednoczenia Amerykańskiego Kościoła Episkopalnego skierowa
na do Prawosławnej, Starokatolickiej i Anglikańskiej Wspólnot Kościel
nych.

* v m  Kongres Starokatolików w Wiedniu (6—10.IX.1909) z udziałem w  obradach 
delegatów mariawickich nie wniósł nic nowego w  sprawę diialogu st&rokaitolLcko- 
-prawcsławn ©go.
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Czerwiec 1922
Starokatolicki Kościół Niderlandów (Holandii) cotfa oficjalnie — za pośred
nictwem deklaracji —  zarzuty Soboru z r. 1763 i uiznaje katolickość Kościoła 
Prawosławnego.

1922
W ymiana listów między Patriarchą Meletiosem z Konstantynopola a bisku
pem Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii.

Wrzesień 1925
X. Kongres Starokatolików w  Bem ie z ponownie licznym udziałem prawo
sławnych. Referaty biskupa A. Kury i prof. S. Cankowa (Sofia).

Sierpień 1927
Konferencja Ruchiu „W iary i  Ustroju Kościelnego” w  Lozannie. Nowe spot
kania delegacji starokatolickiej i prawosławnej.

Sierpień 1928
X. Kongres Starokatolików w  Utrechcie z licznym udziałem prawosław
nych. Referat prof. S. Cankowa.

1930
Spotkanie pomiędzy delagacjami prawosławną i starokatolicką, podczas 
udziału ich —  w  charakterze gości —  w  Konferencji anglikańskiej w  Lam - 
beth. Naśladując przykład anglikański prawosławni proponują konferencją 
zje dnoczeniową.

1930— 1931
Wymiana listów między arcybiskupem K enninck ’em (Utrecht) a arcybisku
pem Germanosem w  celu przygotowania konferencji.

Wrzesień 1931
X II. Kongres Starokatolików w  Wiedniu. Proklamowana w  międzyczasie 
w  Bonn interkomunia z Anglikańską Wspólnotą Kościelną. Referat prof. 
Sapumdżijewa z Sofii.

Październik 1931
Konferencja Unijna w  Bonn. Kościół roisyjski nie jest reprezentowa
ny. Konferencja stwierdza, że nie istnieją żadne dogmatyczne przeszkody 
do zjednoczenia. Każdy z przedstawicieli Kościołów Prawosławnych ma 
doręczyć protokół swemu Kościołowi. Decyzję o  tym  miał podjąć powołany 
na czerwiec 1932 r. prosynod, który jednak nie odbył się.

1933
Z udziałem Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii tworzy się ko
mitet do popierania prawosławnego teologicznego Instytutu! ,0w . Sergiusza” 
w  Paryżu.
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Wrzesień 1934
X III . Kongres Starokatolików w  Konstancji. Udział profesorów v. M. 
Arsenie wa (Królewiec), M. Dżordzewicza, J. I  lic z a. i R. Josicza (Serbia).

Sierpień 1938
X IV . Kongres Starokatolików w  Zurychu. Udział arcybiskupa Germanosa
i przedstawicieli z Jugosławii, Rumunii, Czechosłowacji

V. Okres piąty: Podjęcie oficjalnych rokowań z Wszechpr&woslawiem 

1948
Patriarchat Moskiewski ponownie podejmuje kontakty ze Starokatolikami. 

M aj 1948
Odpowiedź arcybiskupa Rinkla na pismo Patriarchatu.

Sierpień 1948
XV. Kongres Starokatolików w  Hilversum. Udział arcybiskupa Germanosa, 
b|pa Kassiana i  prof. L. Zandera (Paryż).

Siemień 1948
1. Walne zlgircima/dzeme Rady Ekuimeinicznefl Kościołów w  Amsterdamie. 
Spotkanie arcybiskupów Fischera, Rinkla i Germanosa.

1950
Arcybiskup A. Rinkel i biskup A. K iiry  proszą Patriarchę Ekumenicznego
o zezwolenie na tymczasową int er komunię z poszczególnymi autokefaliami. 
Prośba zostaje przekazana do Kom isji Studiów Wszechprawosławnego Sy
nodu.

1950
Zajęcie stanowiska przez arcybiskupa A. Rinkla wobec opublikowanej 
przez Światową Radę Kościołów pracy prof. J. Karmirisa.

Wrzesień 1953
X V I. Międzynarodowy Kongres Starokatolików w  Monachium.. Referat 
arcybiskupa Rinkla o interkomunii. Udział prof. Louwarisa (Ateny) i wielu 
prawosławnych duchownych na Zachodzie.

Lipiec 1951
2. Walne Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów w  Evanston. Spotkanie 
uczestników prawosławnych i. starokatolickich.

'Wrzesień 1957
X V II. Międzynarodowy Kongres Starokatolików w  Rheinfelden. Udział 
arcłrimandryty S. Rodiomowa, przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego.
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Marzec 1958
Referaty 'ks. prof. W. Kiippersa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
w  Atenach i odwiedziny Patriarchatu Ekumenicznego.

Czerwiec—lipiec 1959
Biskup J. J. Demmel, ks. prof. W. Ktippers i- ks. J. Huemmer przyjmują 
zaproszenie Patriarchatu Moskiewskiego do odwiedzenia Rosyjskiego Koś
cioła Prawosławnego.

Wrzesień 1961
1. Konferemjeja Wiszeichipcratwosłarwna oa  Rhodosie. Udział obserwatora Staro
katolickiego. Postanowiono popierać wzajemne stosunki w  duchu prze
prowadzonych dotąd rozmów. Chodzi o pierwszą wszechprawosławną oficja l
ną wypowiedź.

Wrzesień 1961
X V III . Kongres Starokatolików w  Holandii. Rewizja statutu Kongresu.

Marzec—kwiecień 1962
Arcybiskup A. Rinkel i  biskup U. Kury złożyli oficjalną w izytę Patriarsze 
Ekumenicznemu w  Konstantynopolu.

Marzec 1963
Arcybiskup Leningradzki Nikodem, kierownik wydziału zagranicznego K o
ścioła Rosyjskiego odwiedził arcyibiislkiujpa Rinkla w  Utrechcie.

Lipiec 1963
Arcybiskup Rinkel i biskup Jans jako oficjalni, przedstawiciele Kościoła 
Starokatolickiego wzięli udział w uroczystościach złotego jubileuszu bisku
piego. Patriarchy Moskiewskiego.

Listopad 1964
3. Konferencja wszech,prawosławna na Rhodosie. Udział obserwatora staro
katolickiego. Zostaje postanowione wznowienie rokowań oraz powołano 
komisję przygotowawczą.

Wrzesień 1965
X IX . Kongres Starokatolików w  Wiedniu. Referat prof. D. Draitrowicza 
(Belgrad).

Wrzesień 1966
Wszechprawosławna konferencja teologiczna obradowała w Belgradzie nad 
gruntownym przygotowaniem rokowań zjednoczeniowych. Lista tematów 
została zestawiona i wysłana z odpowiednim orędziem do zaopiniowania 
poszczególnym Kościołom prawosławnym.

Wrzesień 1970
X X . Kongres Starokatolików w  Bonn. Główny temat „Kościół w  wolności
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i łączności” . Udział czynny w  obradach wśród teologów innych wyznań 
wziął teolog prawosławny prof. J. O. Kalogiru z Salonik (Grecja), w ygła
szając referat pt. „O dialogu starokatolicko-prawosławnym”. Końcowy 
referat wygłosił starokatolicki prof. dr J. P. Maan z Utrechtu —  pt. „P o 
glądy Dollingera na ponowne zjednoczenie Kościołów a współczesny sta
rokatolicki punkt widzenia” .
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.(Sakramenty pratwosławno-tatolidkiego Kościoła krajów Wschodu). Po niemiecku 
i słowacku, Berftin 1892, s£r. C X V I n.

70. Tegoż: OMoichois-<ier orthodox-flcatholischen Kirche des Mouigemlandes, część
II, Berlin 1904, s-tr. L V I n.

71. Michaud E .: Programme de rćforme de 1‘Eglise d‘Occident propose aux anciens- 
-cathioiiques et aiux autres cammainions 'Chrćtiennes (-Broig.ram reionmy Kościoła 
Zaoho-ckmego zaproponowany s^arokatodickiJm i innym wyznaniom chrześcijań
skim), Paryż 1872.

72. Tegoż; DiseussiOns sur les sept conciles oecumeniąues, etudies au point de 
vue tradiitionnel et lilbśrai] ((iDystousije na siedimiu sofoorach ekumenicznych przed
stawione z punktu widizenia tradycyjnego i liberalnego), Bnuksela 1878,

73. Tegoż: L ’6tat de la ąiuesfcion du ,,FaJioquen ajprćs la Comferenice d-e Bonin de 1875 
-flSyitJUiacja prohletmiu Frtiliogue po k)onfe>remjctj!i w Bonin 1875), RDrTh 3 ('1895),, 
89—99.

74. NeiuhauE K.: CDde kiriLiche Unionsffirage in orienitaflisch^oTIzoldoxer iund in 
angiiikainllsicher BeleuiChltiung OZaigatinfiemie zjefdnoict&enia ikościetkiesgo w naślwleftUe- 
niu ws;choldnio-ipra'Wosławny!m i anglikańskim), IfKlZ 113 IW—

75. Ossinin J. T . : An Eastern V iew  o f the two Conferences at Bonn (Wschodni 
pogląd na dwie 'Koniferencrje Bońslkie), przeiklad z rosydiskieigo,, Halle 1876.

76. Oveinbeqk J. J.: Dde Bonn er Undonskonferenzen, Oider Aillfckaittoolizśsmus und 
Anigli£kamsimus in ih-rem *VerhailJtnis tziuir Dnthodoxie. Eine A^pipellation an die 
IPalirianchen und heililgen Synoden der Orthadox-'kath‘0*l.iscihen K irche (Boń^kie 
Ko-mferencje Zjednoczeniowe albo StarolcaJtolicyzm i Anglikam-izm fw swyim 
sitosunfku do Prawosławia. Apel doi Patriarchów i Synodów pr aw osła wno- 
-katolialdetgo Kościoła). Haille .1876.
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77. Tegoż: The Bonm Cortferences -and the Filioąue Question (Kon ferencje Boń- 
skie a zagałdlnilenie Fiiioque), ,,,0<rTt;hio|dox Cabho&ic R eview ” .r Londyn 4, (1875), 
2il7—i263. Wydane ta-Jeże jako osobny dxu(k.

78. Pusey E. B.: On the C&ause KrAmd the Son”  in Rejgard tho the Easitem Church 
and (the Bonn iCoiniferemce (Do klauzuli ,.,I Syna*' w odniesiemhu do Kościoła 
Wschodni ag o i Kon ferencji Bón&kied), 1876.

79. ReŁintkemK J. H.: "Clheir die Eiinheit aeT KathiaŁis-chjem Kirche (O jedności Kościo
ła kaitoliokiego), W tlr2Jburig 1&77.

80. iRAnke! A.: I^tertootmumaon., Hhire Grainldlalgemi, ifore Imhaflit, ihire Fo îgeirrungen 
lOinrterkomfunia, jej zasady, jejj istota i je j sikutki),, SćhBne-werd 1954.
iPo aingliegkiu: w Amigi. Theol. Rev„ sitylozeń 1056.

81. Rihossis Z.: Sytstem dogmatyazmy Kościoła pra-woBłaiwno-katolickiego <]po grecku), 
lAJteny JaiO. (W wydaniu z roku 1903,, sfcr. 278—287).

82. Bisk,ujp Sertgiusz tz. Jamlbu-rgu, Qu’e!st-ce qui newuis separe des- anciens-catholdqueE? 
,(C0 nas idizielłi ze s^a-rokatoliikalmi?), R lTh 12 (1904), 159—190.
Por. tarnik 149—152; 191^203; 204—014.
[Po rosyijsOcu: CW, '1902:, N r 43, 4̂ , 45.

83. iSolkofloflf,, Protf: La flśigjltdimite de la hierarchia des aruciens-icatflTofliciues <jLegal- 
moiść hierarchii starokatolickiej), RjlTh I (11893)., 423—428.

84. Archimandiryta SyftweSter: Odpowiedź na zamieszczone w schemacie staro- 
OCato-liiokilm uiwaigi o Ducihu Świętym (przekład z rosyjskiego)., St. 'Petersburg 
1874.

85. Yinoigiradow M.: OeoiMI-wość nauiki starokatolickiej o Eucharystia św. ('po 
rosyjsku)* iŻdVEP, Nr 7, lip iec 1S54, 59—-64.
(Potr. IK Z  45 (1955), 30.

&6. Wefbea: Th.: Eillcłarunjg.en des H erm  Bisehoi Weiber (Wyjaśnienia biskupa Webera), 
R lTh  5 (1897), 550—554.

IV . POJEDYNCZE A R TYK U ŁY  DOKUlMElNTALNE

87. Patriarcha Antim-os z  (Konstantynopola: Brierf an -Prof. Dr. E. M&chaud 
!(Llst do pro*. E. Michauda), RFITh, 4 (1896), 542—543.

88. Apojstolofpoiuilos A..: List otwaufty do pro£, Mesdlorasa (po grecku),, Proia 
^Ateny), 16H 0.1895.

8fia ATahevfcqiue -Basile (Kriiwotschedsn: L e  X IX  -Congr^s Internationa! Vieiux-łCa.tholi- 
que a Viemme (XHX Międzynarodowy Kongres Starokatolicki w  Wiedniu (22— 
26 września 1965), Messager de l ’Exarchat du Patriarchę russe en Rurope 
occidentale, Nr 52 (1965), 2 s. 207; Po rosyjsku: ŻMP 1965, 52.

89. BleOaJew-N.: Poazątek Stairaka/todicyziimi (rpo rosyjsiku), Moskwa 1892.
90. Brieie vom DołHiinjger, Remkens, Weiber, v* SchoUte an General -Kirejew 

(Listy Dollingera, Reinkensa, Webera, v. Schulte do generała K irejewa), 
[Wyid. D. Jatkschiifcsah,, H|K|Z ag, 01929),, Ol>-46; 3&-UJ14.

51. (Damiaila N.: Statemenjt o f Proif. N. (Damala to Dr. Dóllimger <Oś(wiad'0zenie prof. 
IN. Damala do dr DoSHAnjgera), ,,Orthodox Catholic R eview ’*, 4 (1675), 183—<186.

91a Dimltrdyewic D.: Christflćartholisiohe Jugend., 19614, 9 n.

9tl(b Ein Biuef Dodlinjgers iiber die Eindadumgen z-u dem Bonner Uflionskonfereozen 
(Łiist (DóOIlinigera doit. zaproszeń na Bońepde Konferencje Ąjedmo-Czeniowe)., udostęp
niony przez prof. dr ThiMmlgsa, R lTh, l12 (1904),, 153—158.
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92. Ein russisehes Ur-teil uber den AiltkathoIizis.mrus urnd seine Beziehttngem zur 
orthoidoxen orientalne hem 'Klroh-e )('Rosyijiska opinia na temat SitaTO&aitodJjcyzcn-u 
i  jego stosunków ze wschodnim Kościołem orientalnym), RrTlh (1189*6), 5S3--667. 
CP-rzetkład z GW 18.4.H896).

33. G o«tz OL. K.: Dle Union swlscbe-n -der alftkaitholischen und der russd-schen
0-rthodoxen Kirohe (Unia pomiędzy Kościołem Starokatolickim i  Rosyjskim 
Kościołem prawosławnym), RiTTh 8 (1900), 36—53.

94. Gusew A.: W sprawie zagadnienie starotkaitoliokiego (jpo rosyijsfcu Ch-Cz, maj 
1897, 733—(7711. -Ukazało się 'takż-e specjalne wydanie). Por. młżeij poz. !l!0.

95. Ancyibiskjup H-ertnogenes: Ru'Cih StarnkałtoliiCjka (po rosytfsfcu), ŻIMIP, il953j, «Nz 9, 
44—50-

96. Herzog E.: VorscliJlage zuir Herlbeijfiiruing ein er închHich>en Ei-nigiung .(Pirotpozycje 
odnośnie przeipr o wadzenia ajedncczenia Kościołów),, IK Z  12 (L922>, 22—26.

97. Janysichelfif J.: Nauvełles donnśes, oifficielUes eit autres, pour guider les lecteurs 
dans Taipjprćciation de Tancdemoattfiolicisine (Nowe oficja lne i  imne dane, za
poznające czytelników z oceną sytuacji starokattdliicyzmu), R3Th, lfl. (-1903),
1—7.

98. Karmiris J.: The Onthodox Cathoilic Churoh and her Rela-tions wi£h the oth-er 
iChuriOhes and with the W orld Counlcil cxf Ch-urch-es * (Prawosławny Kościół 
Katolicki i jeigo sjtósnilnlki z innymi iKościołamU oraz ze SWijaifrową 'Radą Kościołów, 
Genewa (WOC), 11950. Por. IKi2 40 (11950), 109-Hlil.

99. KaStanSfldtj A.: Zagadnienie Starokatolickie na [prawosławnym wschodzie (po 
rosyjsfau). Wiadaimości 'koście le , Sit. Petersburg 1893.
Po grecku: w  Anaplasis (Ateny), 1.4.1893 i is.4.d89i3 
Por. RilTh 1 (1893), MIK 505.

10C. Kerensky W.: Słarofcatolicyzm iOpo rosyjsku),, 1895’ por, KTTłi, 3 (1895),
289—299 (pod nr 106).
Por. -również niżeg nr 109.

101. Tegoż: Tnzy [miesiące w  centru^m starrokatotticyzimi (po rosyjs-ku), Kazań 
1899.

102. K ire jew  A.: Brief am J. T. Ossiinin (16.02.72 iZ)(!Last do J. T. Ossindma 16.02.72, St. 
Petersburg l'8T3 Gpo 'niemiecku), dot. Kongresu Starokatolików w  Kolonii)*

103. Tegoż: List otwarty w  skrawie Sltarokajtoliicyramni (po rosyjsk.u), Swtfet* 7.12* 
1892.

104. Tegoż: Rapport sur le 'ConJgres de liuicenne iflSprawo^danie z ^Kongresu w  Ducer- 
nrie), R iTh  i 01893), 10^120.
Po rosysku broszura, St. Petersbu-iig.

105. Tegoż: Raipport sur la V &h£se du Congrfcs de Uuc&uns. Orientaux €tt a-nciens- 
-oaitiholigrues (Sprawozdanie dot. V-ej tezy Kongresu w X/ucernie. Wschodni 
i  Starołkatodicy), R ITh  2 (1«94>, 761—770.

106. Tegoż: Ł^ncien-tcaitholiciSme d ’apr&s. M . ie  Dr. iKetfemsky (iStaroikaatoli-cyzim wig. 
(p. dir Kiereńskiego), R ITh 3 (1895), <289—E99.

107. Tegoż: Ein Brief an den W iener „,Altka.tholik”  (List d o . wiedeńskiego „Staro
katolika” )* R ITb 3 (1895), 635—6316.

108. Tegoż: Reponse a un ith&oloigien d îAith&nes siur Tafifalre Mesolaras-CRhossis ^Odpo
wiedź teologowi z Aten w  sprawie Mesolarasa Rhossisa), R iTh 3 (1895),. 
775—777.
Po grecku: w  Anajplasis, 1=896, nr 1:
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109. Tegoż: Kerenesky und Fusew, Russische Stimmen iiber den Altkatholizismus 
(iKie-refnesiki i Gusew,, rosyjskie giosy o starolkaitolieyizmie), R lTh, 5 (TI89T), 
640—549.

110. Tegoż: W  sprawie zagadnienia starokatolickiego. Odpowiedź prof. A. Gusiewo- 
wi.flpo rosyjsku), Kuirier Teoloigi-czhy, Moskwa, czerwiec 1897., 418—426.
■Por. RJim, 5 (1»97>, 847-̂ 850.

UW. Tegoż: Une r6pliqiue k M. le Prof. Gousseff sur Pa>nciem-‘catho,licisme (Odpo
wiedź p. piroifesorowi Gusiewowi w sprawie starotkattolicyzmu),, RUTh ’6 (1838),, 
Il24—129.

112. Tegoż: Der Altkathodiizimus unfd die Po-lnische Frage, (Starokatolicyzm a zagad
nienia polskie), KDTh 7 (1899), 1*2—10

113. Tegoż: Antwort an Probst. v. Maltzew (Odpowiedź M altzewowi), Theologischer 
Bote, (St. FefSTiśbUTg),, lipiec 1899. For. RlTh, 7 <1899),. 872—97.;

IM. Tegoż: Antwont an Prof. Gusew (Odpowiedź profesorow i Gusiewowi), ChCz, 
lip iec 1«99.
Por. RlTh., 7 (1899), 872—873.

115. Tegoć: (Biindmis zwasiohen, der Or[thoidoxen Mogemladischem und der -altkatholischen 
lAJhetnidilSnjdischen Kirche i(Sojusz pom iędzy prawosławnymi Kościołem Wschodnim
oraz Starokatolidkim Kościołem Zachodnim)., R lTh, 8 (1900), 547^35tf.

Po rosyjsku: w  ,,Nowym Czasie” ,

116. Tegoż: Quelques consid6rations saupplementaires (sur un a-r-tide d>u professeur 
Swetloff), (K ilka dodatkowych uwag do artykułu profesora Swietłowa), R lTh  
111 (1903),, 5̂ 4—5718.

117. Tegoż: Ein Vensuch sur Verstandingung. Anttwort an Bischof Sergius (Prósba. po
rozumienia. Odpowiedź Biskupowi Seitgiirszowi)., RdTh 12 (191—203) dot. poz.
82.

118. Tegoż :_ Extraits d‘une rćponse au R.P. HegoumSne Serge (W yciąg z odpowiedzi 
do wielebnego Ojca Begumena Sergiusza), R lTh  12 (1904), 593—604.

119. Tegoż: Discours prononc£ au Congr£s International d ‘01ten (Przemówienie w y
głoszone na Międcyn a rodowym Kongresie w  Oltefo)* R lTh 13 (1906), 413—41G.

120. Tegoż: tAusztige aus ainertn Briefwec-hsel zwćschen iGenerai K ire jew  -und Herrn 
Ro-sanof-f (IWyciątg z Hcorespondenaji między generałem Kiretiewem a p. Rosa- 
noiwem), R lTh  15 (1907), 26—13(2.

Ł21, Tegoż: <Deir Gegetnwartige< Stand ider lUniotnisyerhiaindlugen zwisich-en der ortho- 
dox-russischen und der altkatholischen Kirche (Obecny stan rozmów zjedno- 
iczeniowych m iędzy Rosyjskim (Kościołem (Prawosławnym i (Kościołem Staro- 
■katolicJkim^ (Deutscher Mertaur 40 '(1097), 49—5.1.
Por. rówinież pod Noyiikoff, niżej poz. H49—150.

122. Kira&nojen EM.: iPocząrt-eik Starolkadoliicyzimiu i IV  'Międzynarodowy Kongres Staro
katolików z aktami dotyteącyimi zagadnienia iĄjeidnoczenia Starokatolików 

‘ z Prawosławnymi .(]po rosyu^kru)', Jou-rieftf 1896.

1E3. Autor r]jw.: Starokatolicyizim!, jeg-o początki orać: stan obecny <jpo rosyjsku), 
OW, IftlO, iSFr 35.
Por. RUTh, 18 1*1910)., 174—a77.

1B4. Krtiger G.: Die neueren BemUłuingen urn Wdedervereinigung der ohristUichem 
iKirohe jflNajmowsze uisilowania w  celu ponow-n&go ejednoczernia- Kościoła chrześci
jańskiego), Lipsk 1897. Zeszyty „Christlishen Welt“ , nr 28.
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3125. K tiry  A .: D ie iBezieihUTi'gen des AMfcartho 1 izismus zn den, orthodoxen Kirchen 
des Ostens lęSltosunefc iStaro'ka<toliJcyzmu do [Prawosławnego (Kościoła Wschodiu), 
Ketferat <wy|glłoszD-ny na X  Kongresie JStarOkatOli-ków, iIKIZ 05 <1325), 212—215.

L26. Kyriakos D.: O SitarOkatoliika ch Qpo grecku)* Anajplasis (A/teny),, 20 r I. 1896, 
nr 3; Por. Hestia (flAteny), 9. 3. 1896. Streszczenie w: K ITh 4 1(1896), 321—332.

127. Tagoż: Sprawozdanie z  W iedeńskiego Kongresu S'ta>rokaito,lików Kpo greidkui), 
Neologos :(Ateny), 1897/98.
Por. iRiETil 6 1(1898), 4111—010.

128. Tegoż: Une lettre sur 1‘acien-catholidsme et l*union (List o Starokatolicyzmie 
i  zjednoczeniu), RITh 6 41898), 200—aG9.

1(29. Te<goż: Uine flettre de M. ile profe^eiu-r Kyriakos (List |p. profesora Kyrialkosa),, 
IRilTh lir '(19013)', 1158—‘159.

1 3 0 . Tegoż: Lettre sur 1'ancien-catholicisme et 1‘union de Eglises (List o Staro- 
[katollcyzmie i zjednoczeniu Kościołów), RJTTih 13

I30a Metropolita Maximos z  -Sardis: Sta rokatolicyzm i (Prawosławie (ipo grecku), 
Orthodoxia,1 (Lstamilml),, 37 1*1062)., 169, r(1906)„ 725-̂ 727.

131. iMesol-oras, por. Hieros ISyndesrmos, .113. 7. U895.

132. iMeyrick P .: <(wy dawca), Korespondencja z AmastasiadeSem, K irejeW eni, Dacma- 
laseim i  ReuscheSm -(ipo angieilsiau)', tUS76; Por. IDeutsaher Merkuir, 1®7!0, 428.

133. Tejgoż: Memories o f L ife  at Ox>ford, and ExłperiejnceS in Ita ly , iGreece, Tur- 
key, Germany Spein and elswere (Pamiętniki z życia w  O xf ordzie oraz 
doświadczenia w-e Włoszech, Greci}!, Tur-dji, iNiemczecJi, Hiszpanii d ln^ Lon
dyn II905.

134. Michaud E.: Le mouvement conterporain des Eglises, ćtudes religieuses et 
ipolitiąues' Współczesny ruch Kościołów, stiudia reŁlgijne i polityczne)', Paryż 
1874.

135. Tegoż: Ttapport Sar Ha Ve these du Con^grfcs de Lticerae <Sprawozjdanie dot. 
V  itezy Konigresu1 iw Lucernie), -RiITh. 2 744—701.

136. Tetgoe: Siimpfles remargues sur iTcEncyknąue du (Pajtriarcłie Anthlmos de Con- 
stanrtinopłe iCSzcz&re uwagi do En'cykliki [Patriarchy Konstaotynojpolitańskiego 
Anthimosa), RŁTU 4 ((111896), 217—223.
Po grectku: >w EWklesiastike Aletheia., 11896, nr 7.

137. Tegoż: Reponse a quelques theologiens orientaux (Odpowiedzi skierowane do 
ikilku teologów wschodnich), StlTlh 4 344—350.

133. Tegoż: Sitmples remarąues de la D irection {Szczere uwagi D yrekcji), R lTh  
5 101897), 534-̂ 556.

Ł3J9. Tegoż: Reponise k qudlques ttheologiens ordentaux ^Odpowiedzi slkierowane do 
IkLliku teologów wschodnich)'!, H ITh S 'C1897), 150—153.

140. Tegoż; Leititre k IM. le  professeur Mesoloras (List 'do |p. proifesora Mesolorasa), 
•RITh 3 (1895), 770—775.
Po  fgredku: w  Amaplasis iG1696), mr 1.

141. Tegoż; Quelques documents orthodoxes sur 1'union des Eglises (Kilka dokumen- 
■tów prawosławny oh o zj odooczeniiu Kościołów), Bil Th 111 '(1903)o 340—356, 405— 
426.

142. Teigoż: Erreurs de- qoielq|ues thćoilogiens orienrba<ux sur ł ’Egł1se ocaidentałe 
KtBfcjdy deo!Łogó|w ws Choidiniah. o Koś]ciele (Zachodzimy, JRiFTh 11 (1903), 
357—366.
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143. Tegoż: Simjples rema>rques su<r les deux docuiments prfecśdens i{lSzczere uwagi 
ma 'temat 'dwóch poprzednich dofcumenfe&w-), RlITh 12 <tI904), 204—014, dot. o r 
«6 1.1120.

144. Tegoż: De la positlon t-hóolo^iąue des anciens-ea'tholiqiues flO sytuacji teologicznej 
starokatolików), CRilTh flffi (1904). 619—fiSl.

145. Tegoż: De la position ścclesiastigue et religieuse des anciens-catholiques 
1(0 sytuaioji ikości-eŁnej i  religijnej sfcarrdlcatolikó.w), RdlTh 13 (1905),, 416—436) _

146. Tegoż: Reponse a qtuellques antides ide la „'tferitś śdclesiastigtue" de Constantlnojple 
sur Tunion des Egiises (Odpowiedź cna (kitka artyJkuiów Konstantynopola
o „.Prawdzie Kościetaej” w  sprawie zjednoczenia Kościołów), R iTh  13 i(.1905),, 
547—1552.

147. Tegoż t Al-escanareiKirSeif i(183a-a9aox RffiTth lfl .(1910), 649—85£.
Mjpalanos, pa.trz: iStuibeir pod pcz. 170.

148. Novi!koflf O. -Russna, iRome and ithe CAd fCatholies ([Rosja, (Rzym i  Starokatolicy), 
iNew Review , kwiecień (1893,, 439—450.

149. Tegoż: Oajeląues letitres dm jgśneral Alexandre K irśe if a<u professeur Michaud siur 
1‘ancien-catholicisne (Kilka listów generała Aleksandra K irejewa do profesora 
[Micha ud’a o starofcaitollcyamie), (PaTis 3tfeuch&tel ,(lbez 'da t̂y).

150. Tegoż: Le gćnóral Alexandxe iKrireelff et ipancien-catholicissme <Generał Aleksander 
Kdrełjew aj Stairoikatolicyzm),, Berno 1914 5.
Por. E. ćMichaudi, 1KZ 1 [fllSll),, 101^168.

I50a Reminiscenses and Correspondence o f OUga iNovi/ko;ff ((Wspomnienia i Ikores- 
pondencja Olgi N ov iko ff), Wyd. przez W. T. Stead Londyn 1909. #

151. Over<bec£k J. J.: Die (Wiederyereiiniguing der Morgem- und A/bendiandischen 
iKi-rche „Ein RuckfoOicik a-uf den iMtkrchner AMkatholilken-iCongTess, -und ein 
Vorblick auf die zu IGsende Aufgabe. (Powtórne zjednoczenie wshcodniego i za
chodniego Kościołów. Rz>ut oka na Mona-chajslki Komigufes StaDorkaitolików oraz' 
wstępna ocena pozostającego do roizwia^ania zadania), HaLUe 1873.

152. Tegoż: The Old-Catholic Movement and the Munich Congress (Ruch staro
katolicki a Konigrcs Miolnachijjyki). OrChodjox Caitholic Re<vieiw, 3 rlSTIl),, 119—
129.

153. Tegoż: The Bonn 'Conference ^Konjferemąja Bońska), Or+tihodox Catholic Re- 
v iew  4 '(-18715), 11—01 (dotyczy pierwszej konifenemdji zjednoczeniowej).

164. Tegoż: The 'Bonn iConiferemjceS. Imjpressions prodaieed by ithieir transadtions 
HKonifesencja Sońska, Wrażenia z oibrad), Orthodox CatholŁc R ev iew  4 (1875)* 
OA5—£«3.
Ukazało sią ta'kiże specja lne w ydan ie.
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Spectator

„Posłannictwo” 
nr 3—4/1974

Cypryjski Kościół Prawosławny

Wyspa Cypr, położona we wschodniej części Morza Śródziemnego, od
dalona o 65 ton od wybrzeża tureckiego i ok. 100 Km od wybrzeża syryj
skiego, o powierzchni 9.231 km, znajdowała się w sferze misji chrześcijań
skiej prawie od pierwszych lat po ewangelicznej Pięćdziesiątnicy. Pierw
szymi bowiem misjonarzami Cypru byli apostołowie Paweł i Barnaba (ten 
ostatni pochodził właśnie z tej wyspy).

Mimo dużych oporów ze strony miejscowej ludności pochodzenia żydow
skiego, organizującej napady i pogromy pierwszych chrześcijan (np. uka
mienowanie ap. Barnaby, wymordowanie w 116 r. 24.000 chrześcijan 
w Salaminie na wschodnim wybrzeżu wyspy) — chrześcijaństwo znalazło 
tu dobry grunt dla Ewangelii i zaczęło się szybko rozwijać, szczególnie od 
czasu wydania Edyktu Mediolańskiego (313 r.). O rozwoju Kościoła jako 
organizacji świadczy również i ten fakt, że na I  Soborze Powszechnym 
(325) był obecny arcybiskup i 14 biskupów z wyspy Cypr.

Wyspa ta, administracyjnie podlegała władzom cywilnym okręgu antio
cheńskiego, co było powodem licznych konfliktów między patriarchatem 
antiocheńskim a hierarchią cypryjską, gdyż patriarchat na tej podstawie 
żądał podporządkowania się jurysdykcyjnego (np. zatwierdzanie arcy
biskupa cypryjskiego przez patriarchę antiocheńskiego). Sprawę tę jednak 
uregulował l i i  Sobór Powszechny (4311 r.) na korzyść samodzielności 
Kościoła Cypryjskiego, potwierdzając jego prawa do autokefalii kanonem 
ósmym: „Zwierzchność w  świętych Kościołach Cypryjskich niech ma wol
ność samodzielnego dokonywania instalacji pobożnych biskupów, bez żad
nych do niej roszczeń i skrępowania, według reguł Ojców Świętych 
i zgodnie ze zwyczajem starodawnym” ...

■Aczkolwiek kanon ten wiprowadził jasność co do bezspornego prawa 
Kościoła Cypryjskiego do autokefalii, Patriarchat Antiocheński nie rezyg
nował ze swych roszczeń wielokrotnie korzystając z okazji, aby tę autó- 
kefalię odebrać (w V w. i V II w.). W  czasach późniejszych inwazja łaciń
ska Ryszarda Lw ie Seroe, okupacja Genueńska i Wenecka i(foyły podobne
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próby ze strony Watykanu, kótry pragnął podporządkować biskupów pra
wosławnych swojej jurysdykcji kanonicznej (papież Aleksander IV  
w  1260 r. nawet wydał specjalną bullę w tej sprawie).

Do ostatecznego przekreślenia zachodów Watykanu przyczyniła się ture
cka nawała i objęcie rządów na Cyprze przez muzułmańską władzę Tur
ków (1571 r.). Wtedy nastąpiła względna normalizacja życia kościelno- 
-religijnego wyspy, a ludność prawosławna uzyskała prawo sprawowania 
obrzędów kościelnych, posiadania własnych kościołów, biskupów z arcy
biskupem na czele oraz instytucji stałego synodu.

Należy zaznaczyć, że już w  czasie panowania łacińskiego zaczął się pro
ces upadku organizacyjnego Kościoła Cypryjskiego. Już wtedy Kościół po
siadał zaledwie 4 biskupów zamiast 14, jak o tym świadczą dokumenty 
Soborów Powszechnych.

Aczkolwiek panowanie tureckie na Cyprze nie było dla mieszkańców tej 
wyspy zbyt sprzyjające i przychylne (było ono twarde i często krwawe dla 
ludności chrześcijańskiej), Kościół Cypryjski potrafił organizacyjnie unor
mować swoje życie zgodnie z przepisami kanonicznymi oraz zachował 
swoją samodzielność i autokefalię, czemu nie przeszkodziły dalsze zmiany 
polityczne (okupacja angielska ok. 1878 r., a następnie od 1925 aneksja 
wyspy przez Anglię).

Po wieloletnich zmaganiach i wafikach o wolność (powstanie w 1931 r.? 
próby porozumienia Londynu z Cyprem na zasadach autonomii, wreszcie 
wybór biskupa Makariosa, ordynariusza diecezji Kitionu, na arcybiskupa 
cypryjskiego w 1949 j.) — nowa historia Cypru zakończyła się formalnym 
proklamowaniem wyspy republiką (1960 r.) i następnie wyborem Maka- 
riosa na stanowisko prezydenta niepodległego państwa cypryjskiego.

Cypryjski Autokefaliczny Kościół Prawosławny działa obecnie w oparciu
0 statut wewnętrzny, niejednokrotnie nowelizowany (uchwalony w pierw
szej swej wersji 3.VI.1914 r., następnie uzupełniany w latach 1917 i 1918 
oraz po roku 1960).

Zgodnie ze statutem najwyższą władzą w  Kościele jest Świątobliwy 
Synod, składający się z arcybiskupa i czynnych biskupów. Zwyczajne 
sesje synodu odbywają się co roku podczas Wielkiego Postu. Sesje zaś 
nadzwyczajne mogą być zwoływane w miarę potrzeby na podstawie za- 
rządżcnia arcybiskupa lub na żądanie 2 metropolitów. Sesje zwykle trwają 
od 15 do 20 dni. Do kompetencji synodu należą wszystkie zagadnienia 
ogónle, dotyczące wiary, moralności i dyscypliny kościelnej. Synoid ipełni 
również funkcje Najwyższego Sądu Kościelnego. W sprawach sądowych 
szczególnie ważnych (na odwołania przeciwko biskupom) w skład sądu 
wchodzą delegaci 4 patriarchów Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii
1 Jerozolimy oraz Kościoła Greckiego.
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Zarząd diecezjalny składa się z ordynariusza i 8-osobowej Rady Diece
zjalnej (4 członków duchownych i 4 świeckich).

Hierarchia Kościelna Cypru składa się obecnie z arcybiskupa i 3 metro
politów (ordynariusz Papbosy, Kitionu, i Kerynii). Oficjalny tytuł głowy 
Cypryjskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego brzmi: „Arcy
biskup Konstancji, Nowej Justyiniany i całego Cypru” .

Kościół Cypryjski dysponuje ok. 700 kościołami i kaplicami, ma oikoło 
370.000 wiernych, ok. 760 księży, 7 klasztorów (w tym 3 klasztory stauro- 
pigiaLne, podległe jedynie arcybiskupowi), prowadzi seminarium duchowne 
oraz wydaje własne czasopismo „Apostolos Bamabas”. Pod tym samym 
wezwaniem występuje seminarium duchowne (Apostoł bowiem Barnaba 
jest uważany za patrona wyspy i Kościoła).

B ib liog ra fia

— iProf. O. ŁotoakL, lAiutokefalia, t. U  str. 29—08, W-wa 19B8
— ĆRaytmond Janin, des Egeises Orientales et les Rites Orientaux, str. -IBS—M l,

Paris 1427
— JHeroerologion tes Kkkltsius ites łieilados tou diseiklae etous, 1968, str. 320—3Z2, 

Afneirol.
— „/Księga reguł 'Świętych Apostołów, Świętych Soborów Powszechnych i Lokalnych 

oraz Ojców Świętych, Moskwa. 1865, str. 43—44.
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„Posłannictwo” 
nr 3— 1/1974

Prawosławny Patriarchat Gruziński

Starożytny Kościół prawosławny w Gruzji historią swoją sięga pierwszej 
połowy IV  w,, kiedy rozpoczęto w tym kraju ewangelizację pod kierow
nictwem biskupa Jana, znajdującego się formalnie pod jurysdykcją patria
rchy antiocheńskiego. Pierwsze informacje o przyznaniu Kościołowi Gruziń
skiemu' bytu samodzielnego, autokefalicznego-,, podaje grecki kanomista 
Teodor Balsamon z końca X II w. Autokefaliczny byt tego Kościoła nie 
budzi wątpliwości ani historyków, ani kar.onistów. Mimo bardzo trudnej 
syituacji geograficznej (Gruzja była otoczona wrogami, niechrześcijańskimi 
państwami i stale była obiektem agresji z ich strony). Kościół Gruziński 
utrzymał swoją niezależność kanoniczną do końca X V III w. Zmiana na- 
stąipiła z chwilą politycznego połączenia Gruzji z Cesarstwem Rosyjskim: 
Kościół Gruziński, utracił swoją autokefalię, wchodząc w  skład Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego w postaci egzarchatu. zwierzchnik Kościoła Gru
zińskiego, nosząicy tyitdł „Kaltolikosa” rw<szetdł w  'sikład Świątobliwego Synodu 
Kościdła Rosyjislkiego.

Ponowne odzyskanie niepodległości kościelnej nastąpiło- w 1917 r. po 
Wielkiej Rewolucji Październikowej, powstaniu Republiki Gruzińskiej i po 
ogłoszeniu przez hierarchią gruzińską autokefalii, która formalnie została 
uznana przez Rosyjski Kościół Prawosławny dopiero po I I  wojnie świato
wej, po nawiązaniu: kontaktów między patriarchą moskiewskim, i patriarchą 
Gruzji. Rzecz charakterystyczna, że autokefalii Patriarcnatu Gruzińskiego 
nie uznają Kościoły greckie, traktując go> jako Kościół autonomiczny, pod
legający rzekomo jurysdykcji Patriarchatu Ekumenicznego. Dowodem takiej 
postawy wobec Kościoła Gruzińskiego jest urzędowy .kalendarz wydany 
przez „Diakonię Apostolską. Kościoła 'Greckiego” , zawierający wykaz Ko
ściołów prawosławnych. W tym właśnie wykazie Gruziński Kościół Prawo
sławny figuruje w dziale Kościołów Autonomicznych, podległych Pa- 
trianclhaltu, EfeuirneMiczmem/u (Hemerologioin łes Ekfełesias teis Hellado ss, 
1968, str. 282. i n.).

Po' restytucji w 1917 r. autokefalii odbyło się 1.1 krajowych soborów
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Kościoła Gruzińskiego, na których obierano zwierzchników tego" Kościoła
— patriarchów —  katolikosów” . Oto lista katolikosów: Kirion II, Leonid 
Ambroży, Chrystofor, Kalistratt, Melchiredek, Efren I I  i ostatnio w  1972 
wyhrany Jia-wid V.

Patriarchat Gruzińskiposiada szereg zabytków sakralnych i religijnych 
Najlbardiziej znany jest tziw. „Krzyż Sw. Niny” z IV  w., sporządzony z gałęzi 
wiimorośli, związanych włosami iśiw. Niny, o wielkości: 100 icm X 60 cm. 
Zinaiildiulje isię, on w siytnnej Katedrze Słońskiej iw Ttoillieti* wybudowanej 
w V -w:. Wśród najbardziej znanytdh zabytkń.w sakralnych Gruzji i należy 
wymienić ponadto: katedrę w Mechat, zwaną ,/na.tką Kościołów gruzińskich’'
— katedrą 'gruzińskich katodikosów (pochodzi z V  w. n.e.), „świętym baptys
to rkita Onuzinóiwi chiwałą, piiękneta i (dumą ziemi 'itmery listki tej,, świadkiem 
niezwalczon-ego prawosławia, mauzoleum wielu królów i katolikosów;
— katdćirę ałajweitdzfką z V I w „ miieijsice spoczynku reliktwliS jej budowni
czego, iśw. Józetfa Aławerdzkiego, oraz katedrą metechską z V  w., posiadającą 
betlejemski obraz Matki Boskiej, ze starożytnym- ewangeliarzem.

,W starożytności Kościół Gruziński posiadał znaczną liczbę diecezji i bis
kupów, Oto -wykaz tych historycznych w większości diecezji zwanych 
„epairchiami” . W Gruzji —  13 diecezji: Muchę "tu, Tlbilisi, Ruiska, Ciłkońska, 
Saimitawiijska, Uiibaiijislkia, Nifcozyijiska, Ałaiwemdzika, Nino im indyjską, Riuata- 
wijska, Nekreska i Roidbiijska, w  Imeretii: Kutaiska, Gaenacka, Chońska 
i Raczyńska. W  Minigrelli: Czkoodzidzka, Cagerejska i Czaiska. W  okresie 
egzarchatui Kościół Gruziński posiadał znacznie mniej1 diecezji-, a mianowi
cie: Gruzińską, dmeretyńską, Suchuńsiką, Guryjską, Mingelską orae soifra- 
ganię Aławerdzką. Daiwne eparchie terytorialne odpowiadały powiatom. 
Tymn się [tłumaczy niepraponojonainiie) idiuaa liiczba diecezji ii obiektów 'sakral
nych (na początku X IX  w  Gruzji Kościół dysponował 800 kościołami i ka
plicami).

Obecnie ordynariusze rezydują- w arcybiskupstwie Mechetu i Tbilisi oraz 
w  biskupstwach: Suchumskie, Gelaitskie, Tetryckonojskie oraz Cyłkońskie. 
Według danych złożonych podczas przyjęcia kościoła Gruzińskiego w  skład 
Światowej Rady Kościołów wnioskodawca podał, że- w  Kościele czynnie pra
cuje 105 księży w  80 parafiach. Szkolenie kandydatów do stani duchow
nego odbywa się we własnym seminarium duchownym.

HiMłogfraiftLa:

— Prow. Encyklopedia Teologiczna — S. Rumkiewicz — Egzarchat Gruziński, 
T. IV  1903, sftr. 7.17—7B3.

— IProtf. O. Łoto-clci, Arutokeislia, T. JM, str. 91—41, 520, W-wa, 1&38.
— Raymond Janien, Les Eglieses Oracffvtales et les R it es arie-ntauK, str. 307—S124

iParis, 1926.
— Hemerologlon tes EkMesias Jesr Hellados *ov «diseotov etovs 11968, Athenai, str. 

292-̂ 203.
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Ks. J. Belewrzew

„Posłannictwo” 
nx 3— 4/1974

Patriarcha Sergiusz i jego wkład do 
międzywyznaniowego dialogu 
ze starokatolikami i anglikanami*)

(W  trzydziestą rocznicę śmierci godnego pamięci patriarchy Moskwy
i całej Rosji)

18 grudnia 1943 ar. Synod Biskupów Rosyjskiego1 Kościoła Prawosław
nego wybrał patriarchę Moskwy i całej Rosji metropolitę Sergiusza (Staro- 
garodzkiego). Cztery dni później Jego Świątobliwość został intro nizowany. 
Na najwyższy -urząd kierowniczy Kościoła wybrano przedstawiciela hie
rarchii, który faktycznie już przez siedemnaście l'at kierował Patriarchatem 
Moskiewskim.

Późniejszy patriarcha Aleksy, wówczas jeszcze metropolita Leningradu, 
uzasadniają swą propozycję kandydatury, powiedział na Synodzie Bisku
pów: „Już od dawna dojrzewał wśród na® biskupów problem ■zakoń
czenia odbudowy naszego 'kierownictwa kościelnego' przez mianowanie i ofi
cjalne wprowadzenie patriarchy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Fak
tycznie metoropolilta Sergiusz) (ponosi, tfiuł od siedemnastu Łat pełną odpo-

*  iCPnzeMad z: „Stimme Kier Orthodo^de1' 1*9̂74, nr 4, s. 53—64).
W iete szczegółowych wyjaśnień i feitfonmacSl na temat dialogu staToikatolidko- 

-iprawosławnego zawiera antyikuł starokatolickiego teologa [k&. jprof. dra 'Wernera 
Kuppensa pt. „<Stantl und. P&rs\peKtiven <Łes albKatfutii$eh-QrttvQdoxen &lalo®iS“  opubli- 
koiwany w  „.Intennatiojiale Kinchliche lZeatS'Ch :̂uft,, {Berno, 1972, t. 2, s . B7—tH4). 
Aarto-r podaje także bogatą l-iteraifcurę .przedmiotu. Przeikład polski ukazał ste w  „F o t 
slarmiotwie”  Warszawa 1373, nr 1— s. 39—59.

•Pożyteczne uwajgi Ks. J. Belewizerwa na temat wikłajdu patriarchy 'Sergiusza w  spra
wę dialogu s t ar o katolic ko -.prawosł a wn eg o należy odnieść wyłą-cznie do okresu dzia
łalności patriarchy Sergiusza. Mimo, że krytyczna i  zarazem ko-ns e rw  a tyw  na myśl 
tego dostojnika kościelnego odżywała później (m. In. w  1931 roku w  Bonn) — 
w ostaitnilm -czasie osiągnięto między s-ta rokatolikami i (prawosiawnyłni — daleko 
idącą zgodność ipolgladów w  wielu istotnych zagadnieniach i(przyp Hed.).
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wiediziaMość. Zgromadziliśmy się tutaj w  dniu dzisiejszym na Synodzie 
Biskupów, alby wylbrać Tiajczcigodniejszego patriarchę. Uważam, że zadanie 
to stało się dla nas łaitwe -dlatego, ponieważ. dysponujemy już nosicielem 
władzy patriarcfoalnej. Sądzę, że procedura wyborcza, wraz z powstającymi 
na ogół trudnościami, dai się .uprościć o tyle, iż -bodaij żaden 'biskup nie 
może sobie wy-obrazić innego- kandydata niż tego, który jako stróż -tronu 
paitriarszego wniósł wi-ele dla debra Kościoła. Jestem udania., że pod tym 
wragllędem iwiszyiscy moi wispółbraloia są ze raną zlgioldlni: mamy jluż (kandydata 
do tronu patriarszego: .jednego jedynego” .

(Patriarcha Sergiusz, wybrany jednogłośnie przez cały episkopat Rosyj
skiego Kościoła Prawosławnego, w  słowie powitalnym do Synodu, a później 
w  przemówieniu i-ntroniizacyjnym, wymienił krótko- i dobitnie te -zadania, 
fctóre sam sobie postawił dla najwyższego -urzędu: „Mój wybór na patriarchę 
będzie dla mnie kontynuacją tej pracy, którą przejąłem już przed siedem
nastu Jaty. Obecnie nosi ona jedynie pieczęć większej odpowiedzialności” .

„Jako stróż .tronu patriarszego czułem się jako zastępca i nie bałem się tak 
bardzo ewentualnych błędów lub -niedociągnięć. Kiedyś, tak myślałem, zosta
nie wyibra-ny patriarcha, iktóry będzie mógł skorygować wszystkie błędne 
decyzje. A le teraz... mam osobiście działać zgodnie ze sprawiedliwością 
Bożą i podejmować właściwe decyzje, aby prowadzić ludzi do wiecznego 
zbawienia” .

Bogu upodobało się, że tylko przez krótki czas kierował Rosyjskim 
Kościołem Prawosławnym. Jednakże miesiące, w  'których nosił godność 
patriarchy pod koniec Wojiny Ojczyźnianej, charakteryzują się wieloma 
ważnymi wydarzeniami w życiu kościelnym. Z jego polecenia, Rosyjski 
Kościół Prawosławny dzielił los swego narodu i służył ojczyźnie wszystkimi 
dostępnymi’ środkami. Przez przywrócenie pokoju wewn-ąitrzkośriel-nego 
i przezwyciężenie różnych schizm {odnowiciele, józefianie, zwolennicy Grze
gorza) moiżna było podjąć na nowo stosunki między Kościołem Prawosław
nym a innowiercami, zwłaszcza z angldkanami. W kontekście itym- należy 
wspomnieć, że j-uż wkrótce po uroczystej intronizacji patriarchy, w  dniu
19 wrześniaj 1943 r., przybyła do Moskwy delegacja Kościoła Anglikańskiego 
pod przewodnictwem biskupa Yorku Cyryla Garbetta, -aby — jak to sfarmuo- 
wał patriarcha Sergiusz —  złożyć osobiste świadectwo o wielkiej sympatii 
do naszego Kościoła i naszego narodu.

Wkrótce jednak radość z obcowania z -patriarchą miała się przerodzić 
w  żałobę. Jegoi Świątobliwość zasnął w  Panu 15 maja 1944 r. i pozostawił swe 
wierne dzieci w głębokim bólu. Mądry przywódca- Kościoła Rosyjskiego, 
równie wybitny w charakterze hierarchy jak teologa, strzegący -ustroju 
■kościelnego i- uchodzący za wielkiego patriotę, został odwołany do wiecz
ności. Słusznie opłakowano go jako gorliwego rzeczmika wiary i poboż
ności.
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Przez osiemnaście lat 'kierował prawosławiem rosyjskim. Pod wieloma 
względami nu ono dług wdzięczności wobec patriarchy Sergiuszat Trudno 
wymienić nawet tylko jeden odcinek życia kościelnego pierwszej potowy 
X X  stulecia, który nie byłby pod wpływem jego wybitnej^ — i pod 
względem teologicznym.' dalekowzrocznej — umysłowości.. W skład jego 
dziedzictwa' wchiodzą też starania w  kierunku zbliżenia kościelnego między 
starokatolikami, anglikanami i 'prawosławnymi.

Wiedzę teologiczną zdobył patriarcha Sergiusz w Akademii Duchownej 
w  [Petersburgu (188G—1890). Jako biskup Jamburgska (1901), był on rektorem 
Akademii. Na tym stanowisku powierzono mu wiele odpowiedzialnych 
zadań. W latach) 1904— 1909 stał na czele Komisji, .która zajmowała się 
zbliżeniem starokatolików względnie anglikanów z Kościołem Prawosław
nym'. iPod jeigo kierownictwem, przemyślano i sformułowano szereg waż
nych! zagadnień teologicznych. Problematyka zbliżenia kościelnego ze staro
katolikami i anglikanami absorbowała go także jeszcze w latach, gdy 
już był arcybiskupem Finlandii (1905—19'17). Doszło do tego, że Święty 
Synod powierzył mu w 1913 r. kierownictwo powstałego rok wcześniej 
Towarzystwa do Spraw Zbliżenia Kościoła Anglikańskiego i  Kościoła 
Prawosławnego. Gdy w 1925 r. metropolita Sergiusz przejął kierownictwo 
Kościoła Rosyjskiego na waltouijtąiceij Stolicy Patriarszej diailog m;g<izy- 
wyznaniowy pozostał nadal przedmiotem jego przemyśleń.

Starokatolicka Wspólnota Kościelna powstała w wyniku protestu prze
ciw ogłoszeniu nowego dogmatu Kościoła Rzymskokatolickiego, który na 
I Soborze Watykańskim w  1870 r.. zdefiniował nieomylność papieża w de
cyzjach wiairy. Starokatolicy pragnęli .ustanowić ponownie prawdziwy Ko
ściół katolicki siedmiu soborów ekumenicznych i pomóc przez to w prze
zwyciężeniu rozłamu chrześcijaństwa na Kościół zachodni i  wschodni 
Oczywiście, że musieli tutaj wejść w bliższy kontakt z prawosławiem. 
Kiedy rezultat dyskusji teologicznych- między obiema stronami (mamy tu 
na myśli Ikonfferenjojie sitarckatołilkóiw w  laltach. 1874 i 1875 iw Bonn 'Względ
nie kongresy w  I'890 r. w Kolonii i w 1892 r. w  Lucernie) zdawał się wy
starczająco zabezpieczać podstawę dalszego zjednoczenia kościelnego, Świę
ty Rządzący Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, pod 'przewod
nictwem arcybiskupa Antoniusa (Wadkows-kiego) z Finlandii i Wiborga, 
powołał do życia 15 grudnia 1892 r. Komisję specjalną do wyjaśnienia 
„warunków i postulatów, które muszą stać się podstajwą rokowań ze staro
katolikami” .

Po gruntownym studium, starokatolickiej nauki wiary i po odpowiedzi 
starokatolików na „Sprawozdanie Komisji Petersburskiej dla Świętego 
Synodu” , grupa robocza doszła do następującego' wyniku: starokatolicy 
winni .uznać bez zastrzeżeń naukę Kościoła Prawosławnego, i to w  od
niesieniu do Trójcy Świętej, jak ją wyrażono w rycie konsekracji biskupiej: 
„Wyznaję* że Ojciec Ije-slt przyczyną Syna ii Ducha, Syna przez, zrodzenile,
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Ducha Świętego przez wyjście, przy czym nie należy w  nich widzieć żad
nego podziału luto zmiany z wyjątkiem .różnicy hiposta tycznych właścicieli 
Ojciec rodizi Syna i umożliwia wyjście Ducha Świętego. Syn zostaje zrodzo
ny z jedynego Ojca, a Duch Sunięty wychodzi z Ojca. Tak więc obwieszczam 
jedną zasadę oraz (uznaję Ojca za przyczynową zasadę Syna i Ducha”. 
Z drugiej strony, stasrokaitalicy winni uznać Eucharystię świętą i — wresz
cie — cale dogmartyczne dziedzictwo siedmiu soborów ekumenicznych.

W  sprawie hierarchii starokatolickiej, Komisja stwierdziła: „Pomni faktu, 
że starokatolicka hierarchia Utrechtu ibierze swój początek od biskupa, 
fctóry znajdował się pod interdyktem, a potem nawet został ekskcjnunikowa- 
ny, stosujemy się do postanowienia, całego Kościoła i stoimy na stanowisku, 
ze hierarchia ta nie ma charakteru kanonicznego. Przeto nie kanoniczną 
zwiemy też tę hierarchię, Która wywodzi się z pierwszej. W sprawie jej 
prawowitości i uznania Kościół powszechny będzie mógł zadecydować do
piero wówczas, gdy starokatolicy zwrócą się do niego oficjalnie, przedłożą 
swe wyznanie wiary i wyrażą saczere życzenie przyjęcia do trwałej wspólnoty 
Kościoła powszechnego” .

Do tych warunków Komisji Petersburskiej, skierowanych do IV  Kon
gresu Starokatolików (1894), Starokatolicka Komisja Ratterdamska nie 
ustosunkowała się w sposób bezpośredni. Odpowiedziano tylko na dwa 
pytania. Komisja stwierdziła, że „filioąue” nie należy rozumieć za 
dogmat, lecz za interpretację oraz że odrzucone przez starokatolików po
jęcie „transubstancjacji” jak i „filioąue” nie mogą stanowić •przeszkody 
w za/wa-rcflu wis|póloo<ty kośoielmeljt W adlmesletniu do swej hierarchii, dtaro- 
katolicy oświadczyli, że jest prawowita.

Dlatego Komisja Rotterdamska oświadczyła wyraźnie, że „Kościoła po
wszechnego nie tylko nie zraniła, Lub obraziła w żadnym punkcie, lecz 
raczej zawsze była wobec niego wierna i 'broniła jego praw. Przeto nie ma 
też powodu czynienia pokuty przed jakimkolwiek Kościołem iczęściowym 
i wymagania uznania od jakiegokolwiek Kościoła częściowego... Odłączenie 
się od Kościoła Rzymskokatolickiego nienie jeat odłączeniem się od Kościoła 
powszechnego... Jak już przedtem., tak i po tym odłączeniu się Kościół 
Starokatolicki pozostaje Zachodnim Kościołem katolickim z zachowaniem 
wszystkich pra:w, jakie przysługują autonomicznemu Kościołowi częścio
wemu. W tym duchu szukamy zjednoczenia” .

To samoaroz.umienie kościelne kaiboliik-ófw, które iw rzeczywistości nie 
jest słuszne, nie mogło zostać bez odpowiedzi teologów rosyjskich. Już 
w 1893 x., Komisja Petersburska, w  sprawozdaniu dla Świętego Synodu, 
stwierdziła: „Starokatolicy nie szukają przyłączenia do Kościoła- Prawo
sławnego jako społeczności, która — odwracając się od herezji lub schizmy 
ziwraca się do kościoła. Są oni zdania, że olbeonie gdy wykrelili ze
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swej nauki wszystkie innowację Kościoła Rzy m sk ok at o 1 ickiego nie wyznają 
już żadnych; fałszywych nauk. Jest ich. życzeniem, by Kościół Prawosławny 
traktował ich tak jak to w  epoce soborów ekumenicznych czyniły 'prawo
sławne Kościoły wschodnie wobec Kościoła zachodniego... Oznacza to, że 
nie bacząc na właściwości zachodniego* rytu, ustroju kościelnego' i różnych, 
poglądów dogmatycznych, staroloaitolicy uznają, że ich wiara jest taka sama 
jak wiara Kościoła Prawosławnego, jak ją  wyznage prawosławny Kościół 
wschodni. Na bazie tego podobieństwa w zasadniczych sprawach Kością} 
Starokatolicki ma zostać uznany godnym wspólnoty z Kościołem Prawo
sławnym” .

Tak więc widać ifayio wyraźnie, że staro kato licy chcieli osiągnąć, by ich 
Kościół postawiono na równi z innymi prawosławnymi Kościołami krajo
wymi, ale ibez przechodzenia przez proces zbliżenia i  zjednoczenia z Ko
ściołem. Prawosławnym. Święty Synod powierzył rektorowi Petersburskiej 
Akademii Duchownej, biskupowi Sergiuszowi, późniejszemu patriarsze, za
danie sporządzenia odpowiedzi starokatolikom i wykazania, że ich po
glądy są niewłaściwe. W dwóch rozprawach — „,Go dzieli nas od staro
katolików” i „W  sprawie tego, co nas dzieli od starokatolików” — które 
opublikowano w orędziach kościelnych (1902—1903), patriarcha Sergiusz, 
z właściwą sobie głębią i gruntownością teologiczną, analizując odpowiedź 
Komisji Kotterdamskiej, starokatolicką publikację „Jeszcze raz w sprawie 
wyjaśnienia” , która pomyślana była ja to  odpowiedź na tezy prof. A. Gu- 
siewa, jak i materiały V  Kongresu Starokatolików w Bonn (1902). Wy
szczególnia on przyczyny wyraźnej różnicy i podziału między starokatolikami 
i prawosławnymi. Z rozważań tych wynika, że główną przeszkodą do zjed
noczenia starokatolicyzmu z prawosławiem jest fałszywe rozumienie Ko
ścioła powszechnego przez starokatolików i ich samozjrozumienie.

iRójanilca w  intetfpreltaiejii poijięcila Kościoła poiwsze.dhnego przez oibiie strony, 
■a stąd też w zagadnieniu zjednoczenia, wynika — zdaniem patriarchy — 
z1 naisitęjpuliąicego faikitu: ISltarokiatodiicy1 są zdania', że obecnie niie istnieje już 
praktycznie *ijelden, światy, ikaltoiliicki i  apostolski Kościół” jlako1 „jednolita 
■origanizacja kościelna” . Żaden z istniejących Kościołów częściowych nie jest 
w  Bitanie reprezentować Kościoła powszeldhnego. Jeidmlakże Kościół ipowlszedh  ̂
ny, miusi -isltnieć na zietni^ Ibowaiero isam Pan udzielili mru łaski nieznisaczail- 
nośjdi. Ale gdzie cln jeist i kito do niego należy?

Starokatolicy nauczają, że Kościół powszechny znaijduje się w  obrębie 
poszczególnych Kościołów częściowych, nie można go ograniczyć do określo
nej liczby Kościołów częściowych, lecz istnieje jako całość w obecności 
wszystkich prawowiernych tiutaj na ziemi. Każdy, kto uznaje się za członka 
tego. Kościoła, kto w  sposób nienaruszony przestrzega zasad prawdziwej 
wiary, jest członkiem tego Kościoła, i to niezależnie od tego, do jakiego 
Kościoła 'częściowego' Wsdhodiui Ojufo Zaoboidiu mailetży.
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Wychodząc z  -tego rozumienia Kościoła powszechnego, starokatolicy do
chodzą do 'wniosku, że ponieważ Kościół powszechny trwa dalej w każdym 
poszczególnym Kościele częściowym i że nie naileżą do niego ani wspólnoty 
ani grupy ludzi jako zespoły, lecz pojedyncze osoby, przeto śnie może istnieć 
odpadnięcie Kościoła częściowego od Kościoła powszechnego, a wskutek 
tego nie może być też ponownego zjednoczenia. W  momencie, gdy Kościół 
częściowy z hierarchią kanoniczną i z  prawowiernym sprawowaniem sakra
mentami eliminuje wszystkie fałszywe elementy swej nauki i wszystkie 
niewłaściwości swej Struktury, a więc wszystko, co nie jest zgodne z tra
dycją Kościoła powis'zechinego|, isltaSe Się, on canoiwiu .częścią, Kościoła) po
wszechnego i mai znowu udział we wspólnocie ze wszystkimi jego autono
micznymi wspólnotami pojedynczymi.

Teji wizji starokatolików patriarcha Sergiusz przeciwstawia samozrozu- 
mienie Kościoła powszechnego. Wychodząc z faktu obietnicy Chrystusa, że 
hnamy p-ilekiieline mie iprziezwiytoi ż̂ą, Kościoła — odnosi isię ito' do Kościoła 
tułaj, na tym i w  .tym iświecie —  patriarcha Sergiusz oświadczai wyraźnie: 
„Wierzymy, że jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół NicejskonKon- 
stantynopolitańskiego Wyznania Wiairy egzystuje także dzisiaj, tu na tym 
śiwtecie, ln!ie tylko w  Ispois&b niewidzialny w  oibr^bie pojedynczych Kościo
łów częściowych, lecz raczej, także w  sposób widzialny, że także dzisiaj 
ma jednolitą organizację -kościelną- lirmymi słowy: w każdym poszczególnym 
momencie Kościół powszechny charakteryzuje się określoną liczbą istnie
jących Kościołów częściowych, chociaż nie można :go ograniczać geograficz
nie ani do jednego kraju, ani do jakiegoś określonego narodu”.

W dalszych wywodach patriarcha Sergiusz z całym naciskiem wskazuje 
na ito-, że z peaispeldtyiwy prawoisłaiwinelji ni© im'ożna mófwić „w  iża-den sposób
o podziale wewnątrz Kościoła: jedynego, żywego ciała nie dai się po
dzielić bez pozbawiania go życia. Pnzeto można tylko mówić o odpadnięciu 
pewnych schorowanych członków. To odpadnięcie od ciała Kościoła nie musi 
jednak pociągać za sobą rozkładu jedności Kościoła jako całości, lecz dla 
tych, ico. odpadli oznacza to stale śmierć duchową” .

Myśl >tę patriarcha Sergiusz uzasadnia za pomocą wielu przykładów z hi
storii Kościoła. Tak więc, także po odpadnięciu „potężnych i kwitnących 
w Kościele gałęzi” nestorian i momofi-zytów, Kościół pozostał Kościołem. 
Wszechogarniającym, Jednym', Katolickimi, Apostolskim, zbierającym się 
na soborach i wykorzystującym w  pełni wszystkie swe prawa i roszczenia. 
To samo powtórzyło się, gdy chrześcijaństwo zostało rozdarte na dwie 
części: wschodnią i zachodnią. Także w  .tymi wypadku Kościół nie mógł 
ulec podziałowi, podobnie nie mógł wskutek .tego zniknąć z dziejów, raczej 
pozostał tym samym Kościołem powszechnym. Tym razem odłączył się 
tylko znacznie większy, niż poprzednio, konar..

(Patriarcha) Sergiusz spodziewał się porozumienia ze starokatolikami o tyle, 
że zachodnia' część odpadła od wschodniej' i(i przez to oddaliła się od
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prawdy), podczas gdy „na Wschodzie nie i b y ł o  systematycznego oddalania się 
od wszechogarniającej prawdy” .

Z powyższego' wynika przekonywająco, że Kościoła powszechnego można 
szukać jedynie na Wschodzie, iw harmonii ze wszystkimi samodzielnymi 
Kościołami krajowymi. „Nasz prawosławny Kościół wschodni uważa się: 
we wszystkich czasach za jedynego dziedzica i kontynuatora nie podzielo
nego Kościoła pierwszych ośmiu stuleci i siedmiu soborów ekumenicznych,, 
to znaczy, że uważa się za Kościół powszechny. W  .tej autoprezentacji uważa 
się za Kościół Chrystusa przeciwstawiony pozostałemu chrześcijaństwu, 
a dlnnowieficzetm/u świaltu olblwieszcza* że itein znajduje isilę poza Kościo
łem...

Jeśli iprzeitio rnówśmy lo Kośdiele powiszietotonymi, Itak flak manifestuje się 
on dzisiaj i tutaj, to rozumiemy przez to ogół wszystkich znanych auto
kefalicznych Kościołów prawosławnych, które znajdują się z sobą w łącz
ności kościelnej, a każdy człowiek, nawet ©dyby był prawosławnym, znajduje 
się poza' Kościołem tak długo, jak długo nie należy do tej wspólnoty i nie 
utrzymuje z nią faktycznej, aktywnej łączności. Z powyższego trzeba 
wyciągnąć wniosek^ Iźte htaUgżse IsltiarrokatooiŃcy;. naweit igdy 'Uch Inaufcę w iary 
w zakresie Idcgimaltyoznyim uzinalmyi za' prarwolsłaiwną, zn.a|jdtuj}ią. Isię poiza 
Kościołem” .

„Starokatolicy, wespół z całym Kościołem zachodnim, przerwali łączność 
kościelną ze Wischodem. Opuścili wspólną, łódź i przez wiele stuleci pro
wadzili .oddzielne życie. Przeto jest rzeczą nieuniknioną, by —  przed wszyst
kimi innymi zadanilami — przywiróioić na|jpietfw tę wispóflnoitę; muiszą oni 
ponownie powrócić na Jono Kościoła powszechnego” .

Patriarcha Sergiusz rozszerza, tę myśl, powiadając, że starokatolicy mają,, 
oczywiście, prawo do „samodzielności kościelnej, specyficznego, administro
wania- Kościołem,, odrębnych rytów itd., do wszystkiego, co. nie jest sprzeczne- 
ze zdrowym rozsądkiem i prawdziwą nauką. Wzywa się ich, -by dążyli! 
do połączenia z Kościołem powszechnym, ze wszystkimi Kościołami auto
kefalicznymi, a nie tylko do zjednoczenia z którymś z tej wspólnoty” .

• Tę wizję patriarchy starokatolicy zrozumieli „nie ja to  prywatny pogląd 
jakiegoś teologa1 rosyjskiego:, lecz jako officjalną wypowiedź .całego -Ro
syjskiego Kościoła Prawosławnego” , Ma. się rozumieć, że wielu teologów 
aitarokatotóckalch nie icihlciaio. isię pogodzić z tym (po.gttą|deim -i zaraziło ,z nim. 
polemizować (np. prof., Michaud)., ale było też wielu takich, którzy otwarcie 
przyznali, że to przedstawione stanowisko .jest naprawdę słuszne.

Prof. Gotz, w rozprawie -pt.: „W  sprawie ponownego zjednoczenia Ko
ściołów” , oświadczył: „Pogląd przewielebnego ibiskupa. Sergiusza na temat 
Kościoła wschodniego jest słuszny... .Rzym opuścił fiundament starego, Ko
ścioła powszechnego,... podczas gdy Kościół wschodni we wszystkich cza
sach pozostał na tym' fundamencie Kościoła powszechnego.. Tak więc biskup 
Sergiusz ma rację i w  tym, że w dzisiejszych czasach wyłącznie Kościół
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'wschodni może t&śoić sobie praiwo 'do byicia Kościołem poiwszetehinym-, 
podczas gdy1 Kościół zachodnio-iaciński znajduje się poza wspóLnoitą ze 
stairym Kościoiem powszeobnym. Wreszcie, za słuszny trzeba uzroać wnio- 
sdk biskupa Seflgiuisza', tże Kościół Stairokaltolidkii po odłączetniu si>y od 
Rzymu nie wszedł jeszcze dzięki temu do wspólnoty starego Kościoła 
powszechnego, która realizuje się dzisiaj tylko jeszcze w Kościele wschod
nim” .

Niewątpliwie, uznanie wypowiedziane przez teologa starokatolickiego 
może świadczyć .o wielkiej: sile myśli teologicznej patriarchy Sergiusza. 
'Tak więc, najważniejszym problemem w rozmowach ze starokatolikami 
■musi być problem Kościoła.

Po- szczegółowym studium rozumienia „filioąue” i Eucharystii ;św. oraz 
„jej interpretacji przez Starokatolików i prawosławnych, patriarcha Sergiusz 
doszedł do następującego przekonania: „Jeżeli starokatolicy przekonają 
nais, że wyznawają w  sposób prawosławny Eucharystię św. i wierzą 
w  sposób prawosławny w Trójcę Świętą, wówczas ani «filioque» ani brak 
pojęcia «rbranssubstancjacji» nie przeszkodzi nam w  nawiązaniu z nimi 
■wspólnoty” .

Niezależnie od faktu, że na początku X X  stulecia w stosunkach między 
Rosyjskim Kościołem Praiwjosławnyim a sltarokatoiika!mi trzeba stwierdzić 
•ochłodzenie, Komisja do Spraw "Wyjaśnienia Zagadnień Dotyczących Staro
katolików i- Anglikanów, pod przewodnictwem biskupa Sergiusza, kontynuo- 
-wała pracę inad „filioąue”, Euicharyisltią, Iśw. i  hiieramcihiąi we Wspólnocie 
Starokatolickiej, bowiem zachodziła piLna potrzeba sformułowania odpo
wiedzi na Oświadczenie Rottardamskie. Praca ta przedłużyła się wskutek 
•choroby, a następnie zgonu, wieloletniego sekretarza Komisji Petersburskiej, 
prof. W. W. Bołotowa (zm, 1900) i rozpoczętej' przez proff. A. Gusiewa pole- 
3nilk'i odnoSntie wyżej' iwytmjenioinyitfh Itehn aitóiw... Z drugiej Bltrony istniało- 
pragnienie pełnego wyjaśnienia wspomnianych zagadnień i poglądów przez 
obie strony. Opracowania kompleksu .tych, zagadnień podjęli się członkowie 
:Komisji: prof. A. X. Brilliantow {filioąue), protojereji P. I. LeporskL (Eucha- 
ryislt.ia św.) i ptrof... I. P. 'Sokołow Osltarotkaitoiiicy i- ilcsh hierarchia).

Biskup Sergiusz postawił wniosek, by do kręgu opracowywanych tema
tów włączyć też problem Kościoła, ponieważ jednak problem ten nie był 
■zawarty w warunkach, postawionych już wcześniej przez starokatolików, 
przeto Komisja musiała z tego zadania zrezygnować. Broi. "Brilliamtow 
zredagował osiem tez odnośnie ,problematy,ki filioąue”, Komisja je za
aprobowała i wraz z pismem wiodącym arcybiskupa Finlandii, Sergiusza, 
dostarczyła w 1907 r. Komisji Rotterdamskiej, która ze swej strony, rok 
później, przysłała odpowiedź złożoną z pięciu punktów.

Tym razem starokatolicy nie wypowiedzieli się jednoznacznie w sprawie 
jednego gruntu, jednej przyczyny w  boskośei, jak domagały się tego tezy 
’7 i 8 Komisji Petersburskiej, lecz jednoznacznie podkreślili, że „filioąue”
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nie ma żadnego znaczenia dogmatycznego i stąirokatolicy opowiadają się 
raczej za nauką niepodzielonego Kościoła ka-tolickiego, wyznają i uznają 
dotgmalty siedmiu- soborów ekumenicznych,. W tym Komisjai Petersburska 
widziała najważniejszy krok <w zbliżeniu między prawosławnymi i staro
katolik aim i, do Idtórego ci ostatni byŁL izdoitoi. Ponieważ staioikałtoliicy nie 
reprezentowali w odpowiedzi „dogmatu fiolo<jue” , lecz tylko pogląd, którego 
nie musieli nawet wszyscy przyjąć, przeto Komisja Petersburska nie w i
działa żadnej potrzeby dyskutowania nadal na ten temat, bowiem w  wy
żej wymienionym poglądzie nie trzeba było widzieć j.uż przeszkody d-o 
dalszego zbliżenia. Tak więc, pod kierownictwem arcybiskupa' Sergiusza, 
Komisja wyjaśniła niemal ziupełnie „zagadnienie filioąue” , i wskutek 
tego mogło dojść do wyraźnego zbliżenia pozycji cbu stron, o ile roz
ważano- tyOikO' Ibo zagaidinienie. Wniosek w  sprawie Eucharystii, św. ii hierarchii 
starokatolickiej był dyskutowany przez Komisję Petersburską dopiero znacz
nie później, gdy arcybiskup Sergiusz nie przewodniczył jiuż tej Komisji.

Wspomnieliśmy już o dużym zainteresowaniu biskupa Sergiusza sprawą 
zbliżenia z Kościołem Anglikańskim.

Komisja Petersburska, którą w owym czasie kierował, tak tym się szcze
gółowo zajęła.

Anglikanie, po odłączeniu się od Kościoła Rzymskokatolickiego w X V I 
wieku, szukali — jak starokatolicy — zbliżenia z Kościołem Prawosław
nym. W drugiej połowie X IX  stulecia zaczynają się intensyfikować kon
takty wza.jemne między Rosyjskim Kościołem Prawosławnym a anglika- 
nami. Doszło do wzajemnych odwiedzin, wymieniano listy i poglądy.

Ponieważ ladigftikanie- mitelii nadzieję na1 wtspóllnntę eucharystyczną z  pra
wosławnymi, bez wnikania w  różnice w  dziedzinie wiary, lecz Święty 
Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poinformował anglika.nów je
szcze w 1870 r., że narjpierw trzeba osiągnąć jedność, zgodność w sprawach 
■wiary, a dopiero potem można -będzie osiągnąć porozumienie w zagadnieniach 
sakramentów.

Ponieważ istniało wiele przypadków, w  których anglikańscy duchowni 
przechodzili do Kościoła -Prawosławnego-, przeto sama z siebie wyłoniła 
się sprawa wyjaśnienia problemu ich święceń. Praktycznie Rosyjski Ko
ściół Prawosławny rozwiązał ten problem kanoniczny przez decyzję, iż 
■duchownych anglikańskich przyjmuje się za pomocą, tzw, drugiego rytu, tzn. 
przez namaszczenie myronem i nowe święcenie (ch-eirotonia).

Zagadnienie przyjęcia duchownych anglikańskich do Kościoła Pra-wo- 
słaiwnego powiązane ibyło z dwoma istotnymi problemami, mianowicie, czy 
w Kościele Anglikańskim zachowała się sukcesja oraz jak Kościół Angli
kański pojmuje swe kapłaństwo? Teologowie 'rosyjscy, których zadanie 
polegało na szczególnym zajęciu się zagadnieniami hierarchii anglikań
skiej, uznali istnienie bistoryczności sukcesji w  Kościele Anglikańskim, 
natomiast za fałszywą uznali naukę o sakramencie kapłaństwa.
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Ponieważ w Ameryce spotęgowały się dążenia anglikanów do nawiązania, 
kontaktów z Kościołem Prawosławnym, przeto arcybiskup Aleutów i Amery
ki Północnej, Tichon, późniejszy patriarcha, zwrócił się w 1904 r. do- 
Świętego Synodu z prośbą o rozwiązanie dwóch następujących zagadnień: 
„Jak należy się zachować, gdy wspólnoty anglikanów w Ameryce, jedno
cześnie z iieh' (ptrzytwióidloataii dfuicłiowyimti, siukają pirzyiąiczenia' ido- Kościoła 
Prawosławnego? Czy wolno im zachować „Comrnon Prayer Book”, a jeśli 
talk, Ito jalksie milefiisica nalełży tskreiśŁiió, ijakie poprawić,, a jaflcie uzupełnić?”

Święty Synod przekazał te zagadnienia Komisji kierowanej przez bi
skupa Sergiusza. 'Podjęła ona decyzję, że duchowni Kościoła Anglikańskiego- 
mogą być przyjęci tylko pod warunkiem warunkowego święcenia ponow
nego. Na tę decyzję Komisji istotny wpływ wywarł niewątpliwie metropolita 
Filaiet z Moskwy, który po raz pierwszy wypowiedział pogląd w sprawie- 
koniecznego „warunkowego” święcenia ponownego. 'Ponieważ jednak Świę
ty Symod Rządzący nie mógł się zgodzić na ten pogląd, przeto Komisja 
wydała arcybiskupowi Tichonowi następujące rozporządzenie: duchownych 
Kościoła Anglikańskiego nie można przyjąć do Kościoła Prawosławnego 
inaczej, jak tylko przez faktyczne święcenie ponowne.

Podczas badań nad „Common Prayer Book” Komisja stwierdziła, że 
„pozytywna treść 'tej książki zawiera stosunkowo mało wypowiedzi, które 
byłyby wyraźnie sprzeczne z nauką prawosławną i dlatego niedopuszczalne 
do zastosowania w nabożeństwie prawosławnym. Wynika to z faktu, że 
zredagowano ją w duchu charakterystycznym dla Ireneusza. Pomija o-na 
mniej- lub więcej wszystkie te punkty, które są przyczyną spo-rów dogma
tycznych w sprawach wiary, raczej chciałaby mieć wzgląd na najbardziej 
sprzeczne kierunki. Takie nieokreślone i (pod względem konfesyjnym) 
bezbarwne przedstawienie nabożeństwa nie może być uznane za coś wy
starczającego dla dzieci prawosławia, które wyznawania prawosławia- się 
nie wstydzą. Tym niemniej może to wystarczać dla tych, którzy dopiero co 
przeszli ze wspólnoty anglikańskiej na prawosławie” .

Jednocześnie z tym zagadnieniem, Komisja Petersburska, a zwłaszcza 
jej przewodniczący, biskup 'Sergiusz, musiała zająć się zbadaniem pisma 
biskupa C. Graiftona do metropolity Antoniusa, w  którym poruszone- 
było zagadnienie zgodności wspólnych problemów teologicznych. Pismo 
to, na rozporządzenie metropolity, zostało opublikowane przez biskupa 
Sergiusza, alby poibuldizić uw,a'gę irosyS^kLeh teologów praiwOisłaiwnych. -Szioze- 
gółową oidpowieldź ma IM  'dał prof j W. A. Sokołoiw.

W kontekście tym interesująca jest postawa patriarchy Sergiusza w spra.- 
wie zbliżenia anglikanów z Ameryki do Kościoła Prawosławnego, której 
dał wyraz w krótkiej notatce na -temat opublikowania listu biskupa Graf- 
tona. „Do wyjaśnienia zaoferujemy wszystkie nasze siły teologiczne, tak 
że sprawa otrzyma w pewnym sensie charakter ogólnokościelny i także-
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•w nas wzbudzi świadomość naszej, odpowiedzialności kościelnej. W odpo
wiednim czasie! Oczywiście, nie możemy oczekiwać zbyt pochopnie kościel
nego. odlroldizenia Amaryfci ii połączenia z nalmii. Także bilsikujp Grafitom 
nie mówi o łatwym rozwiązaniu występujących problemów. Za długo żyliś
my rozdzieleni, byśmy od razu mogli się porozumieć.. Wielu a-ngiikanów
zaznaczy, że biskup Grafiton przedkłada tylko jedno — mianowicie swoje
—  rozumienie nauki anglikańskiej, które nie wszyscy mogą przyjąć bez 
zastrzeżeń; igjdylż oibok rtelj fitalterpreitaicji jistodiefą telż pewne inne. Przeto 
stoimy jeszcze, przed wieloma przeszkodami.

Dla wielu przyjaciół kościelnego zbliżenia o wielkim osiągnięciu można 
już mówić wówczas, gdy we wspólnym wysiłku precyzujemy, na jakiej 
płaszczyźnie może być możliwe zjednoczenie. Czas nagli, ponieważ duch 
■ekumeniczny, ogarniający chrześcijaństwo, staje się tak silny w amerykań
skim Kościele, że zdaje się przezwyciężać wszystkie inne dążenia. Wów
czas draga w  kierunku Wschodu stanie się nieunikniona, a każdy najmniej
szy wkład, wnoszony dzisiaj przez nas do przygotowywania tej drogi, nie 
będzie daremny” .

Bardzo istotny udział w  sprawie zbliżenia anglikanów do Kościoła 
Prawosławnego miał paitriarch-a Sergiusz, starając się odpowiedzieć na 
takie problemy, jak transsubstancjacja i kult świętych, a szczegółowo 
na takie zalgadlmieni'a', jiak kult Matki Boże'j|, niezibędna Utucziha1 saferameintów, 
,jEiilioque” i  wypowieidlzi dogmatyczne siedlmiu isotooróiw ekumenicznych. 
Wlszysltko to było pnzedlminiteim rozważań w  li&rie biislkiupia Gra.fltona. Zad-anie 
to Komils|j.a Petersburska polwiienzyła Klwemiu iwlszechlsitronnie wykształconemu, 
teologicznie doświadczonemu i mądremu przewodniczącemu.

Także w późniejszym okresie patriarcha Sergiusz interesował się pro
blemami kanonicznymi odnośnie hierarchii w Kościele Anglikańskim i Staro
katolickim, bowiem spotykał się z nimi stale na nowo podczas badań 
nad stosunkiem Kościoła Prawosławnego do sukcesji apostolskiej w hetero- 
doksji.

Zagadnienie prawowitośc-i cheirotonii anglikańskiej jak i starokatolickiej 
należy do tych zagadnień, o których wiążącą decyzję można dopiero pod
jąć przez votum Kościoła powszechnego. Nie bacząc na ten warunek, 
prawosławne .Kościoły autokefaliczne Jerozolimy, Cypru, Grecji, Serbii, 
Aleksandrii, i Rumunii, pod przewodnictwem Patriarchatu Konstantynopola, 
wypowiedziały sią w latach 1922—'1936 za warunkowym uznaniem kano- 
miczności cheirotonii anglikańskiej. Rosyjski Kościół Prawosławny zaj
muje tu stale pozycję pryncypialną, ponieważ — według słów patriarchy 
Sergiusza — „zagadnienie to nie ma tylko znaczenia lokalnego, lecz dotyka 
istoty naszej wiary, naszego całego- bytu kościelnego, jedności powierzonej 
wszystkim Kościołom prawosławnym” .
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W rozprawie pt. „Znaczenie sukcesji apostolskiej u innowierców” pa
triarcha Sergiusz analizuje znaczenie tego problemu dla stosunków między
kościelnych między prawosławiem a wspólnotami nieprawosławmymi, ze 
starokatolikami i anglikanami. włącznie. „Autorytet naszej hierarchii dzisiej
szej', jej prawa i pełnomocnictwa jako hierarchii ustanowionej prze? 
Boga, opiera się na historycznym fakcie apostolskiego dziedzictwa... Za
gadnienie apostolskiego dziedzictwa musi siłą rzeczy wyłonić się zawsze 
wów'czas, gidy ofooidizil o abLiżemie i  pnóbę zljiedmoc zenia KoścMólw nieprawo- 
sławnych z Kościołami prawosławnymi. Pod pojęciem sukcesji apostolskiej 
Kościół rozumie heizispirzecanie' lnie ty-Łko imiechamilciziny ifalklt zwyWłego nałoże
nia r.ąjk, leiczj róiwmileż wiarę izwiląizfitną z tym aktem* to znaczy nlelnaru&zalność 
naiuM o łalsce ikajpSańisiŁwa w  tjakiełjlkoliwiielk wspólnocie.

Odnośnie hierarchii u starokatolików i anglikanów, patriarcha Sergiusz 
pisze: „Kościół nasz nie mógł uznać hierarchii starokatolików. Chwilowo- 
nie wiadomo, jak na to zagadnienie patrzy grecki Wschód. W każdym 
razie dotychczas postawa miarodajnych kół u nas i na Wschodzie wobec 
starokato-licyzmu była zgodna. Należy tutaj, zwrócić uwagę na to, że- 
cheirotonia dokonywana tylko przez jednego biskupa nie może być uzna
wana z góry za przeszkodę w uznaniu hierarchii starokatolickiej...”

W zakończeniu swej publikacji patriarcha Sergiusz pisze: „Poważny przy
miot wspólnot nieprawosławnych, ktSre zachowały jeszcze apostolskie 
dziedzictwo polega na tym, że Kościół może jeszcze je uznać za wspólnoty 
„kościelne” (ek tes ekkles), tzn. za-jeszcze nie obce Kościołowi.

Kościół utrzymuje jeszcze z nimi pewien stopień wspólnoty... Jeśli 
jednak ta niedoskonała i chwiejna wspólnota nie zostanie wypełniona 
i zrealizowana przez petae ztjeidnoiczeriie iz Koóoiołelm rw jeldne|j Eufchatrystii, 
wówczas wszelkie przymioty takiej wspólnoty pozostaną bezużyteczne” .

■Także śmierci pafauardhy 'Rosyjski Ko&oiói Fmawosławiny (pozostał 
wierny jego testamentowi i strzeże pilnie wierności wobec prawdy kościelno- 
kanonicznej. Zwierzchnicy i reprezentanci autokefalicznych Kościołów pra
wosławnych w Moskwie, w 1948 r_, choć delegacja rumuńska postawiła 
wniosek w  sprawie uznania cheiroitonii anglikańskiej w każdym pojedyn
czym przypadku przejścia duchownego na prawosławie według zasady 
ekonomii (oikonomia), nie przypadkowoi uchwalili następującą rezolucję: 
„G-dy Kościoły Konstantynopola, Rumunii, Jerozolimy i inne Kościoły 
autokefaliczne ustosunkowały się pozytywnie wobec uznania cheiro-tonii 
anglikańskiej, to informowano nas, że ma to tylko warunkowe znaczenie. 
(Problem prawowieraości i ważności hierarchii anglikańskiej może być 
zbadany tylko w powiąeaniu z problemem wiary i wyznania z Kościołem 
Prawosławnym, przy czym wymagana jest tu wiążąca wypowiedź na
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piśmie Kośiciioła AlngiMkaifilsteiegO’. SltwleirdS.amny zatemt że dzdisLefilsza hierar
chia anglikańska może uzyiskać uznanie pełni łaski jej kapłaństwa przez 
Kościół Prawosławny tylko wówczas, gdy między Kościołem Prawosławnym 
a AnjgJifeiaMŁiim lusitanorwtana zasltante tfifcże fortnatoie- Ijiddność twiary i  w y
znania.

W  tej. decyzji Konferencji Moskiewskiej rozpoznajemy niewątpliwie wielki 
wpływ pracy teologicznej najświętobliwszego patriarchy Sergiusza, który 
potrafił w  sobie łączyć miłość do prawdy kościelnej z tęsknotą do prawdzi
wej jedności między chrześcijanami.



„Posłannictwo’ ’ 
nr 3—«1»74

Problem Filioque w ujęciu rosyjskiego 
teologa prawosławnego

„W  1874 r. w Bonn i później, starakatolicy przyjmując, 
że dodatek Filioąue dt» Symbolu Wiary byl antykanoraiczny 
i bezprawny oraz zgadzając się na wyłączenie go z Symbolu
— jedriołoześnie oświadczyli, że czjynią to bez jalldeg«(koLwie>k 
uszczerbku dla doktryny, wyraiiomej w formę zachodniej”...

(jZ referatu wygłoszonego 16 IX  1966 r. w Belgradzie na 
'sesji Mięldzyprawosławeej Komisji Teologicznej do spor a w 
dialogu 'z Kościołem starokatolickim)

Sto lat już mija w  tym roku, jak problem FiIioque pozostaje nadal przed
miotem dyskusji nie tylko między stronami starokatolicką a prawosławną, 
ale nawet w samym środowisku międzyprawosła-wnym, mimo że dodatek 
ten starokatolicy usunęli z Symbolu Wiary. Deklaracja starokatolicka nie 
zadowoliła całkowicie strony prawosławnej, szczególnie teologów konser
watywnych’, bardziej ortodoksyjnych. Zwolennicy uregulowania tej sprawy 
i poczynienia dalszych kroków na drodze ku jedności nadal rozważają 
nad wspomnianą deklaracją i szukają przyczyny zahamowań zarówno z jed

nej, jak i z drugiej strony.

Czy przeszkadza tu zbyteczna skłonność do tradycji, w wyniku której 
nie została wykorzeniona wzajemna nieufność, jak i obawai rezygnacji 
z tego wszystkiego, co było „owiane czarem” , aczkolwiek nie było boskim, 
lecz czysto ludzkim? Pytanie to zadał kolejny referent tego problem u 
wybitny przedstawiciel Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, arcybiskup 
Filaret, rektor Moskiewskiej Akademii Duchownej

Bardzo głęboka i wnikliwa analiza źródeł wypowiedzi i nauk starożyt
nych Ojców Kościoła jest nadal pouczająca,, a niezwykle ekumeniczny 
i braterski ton wystąpienia, łegb hierarchy sprzyja wzajemnemu zrozu
mieniu. Urwalżaumy więc, że Kapo,znanie się z problemieim — w oświetleniu 
strony prawosławnej — pozwoli na bardziej wszechstronne zrozumienie
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idei zjednoczenia. Należyta orientacja w tym ważnym problemie jest 
szczególnym obowiązkiem naszego duchowieństwa.

I. DOGMAT, TEOLOGUMENON A  OPINIA  TEOLOGICZNA

W swoim dość obszernym referacie arcyfop Filaret podjął próbę wytyczenia 
kierunku dyskusji i dania analizy 'teologicznej, doktryny Kościoła prawo
sławnego o Duchu Świętym. Przede wszystkimi zaś chiał pokazać bra-ciom 
starokatolickim {co sam podkreślił),, jak prawosławni ustosunkowują się 
do tego wszystkiego, co nosi nazwę dogmatów ogólnokościelnych. i obo
wiązujących wszystkich członków Kościoła, a oo jest osiągnięciem wolnej 
myśli teologicznej.

Przystępując do omawiania prawdy pochodzenia Ducha Świętego od 
Ojica, :bęjdiąice'j <w (równej] mierze idogmafetm zairóiwno dlla pirawrosłaiwnyich, 
jak i dla starokatolików, autor zwraca uwagę na inną niewątpliwą prawdę, 
jednakowo rozumiany przez obie strony, a mianowicie;, że: umysł ludzki 
w  ogóle nie jest w  sianie dać ścisłego obrazu tajemniczego i niezrozumiałego 
dla lutdzii ■ żyioia Trójcy iSwî teÓŁ- a w  'saczegóJmosai. wizajemtoego stosunku 
Osób Boskich, aczkolwiek w  Piśmie Świętym wielokrotnie Pan Bóg 
dawał objawienie o Sobie przez Syna 'Swego (Hebr. I, 1—2; Jan I., 18.
XIV. 16.26.XV, 36. XVI. 13jl4).

W teologii prawosławnej odróżnia się trzy pojęcia: dogmat, teologume- 
non, opinia prywatna. Doigirmat pojmowany jest jednakowo zarówno przez 
starokatolików, jak i prawosławnych, pojęcie to nie wymaga szczegóło
wego wyjaśnienia-

Pochodzenie Ducha Świętego od Ojca, ujęte w  Symbolu Wiary Niceo- 
Konstanitynopolitańskim, stanowi dogmat, jednakowo wyznawany zarówno 
przez prawosławnych, jak i starokatolików.. Jednakże wiadomo, że nauka 
prawosławna nie ogranicza się jedynie do sformułowania prawd dogmatycz
nych, lecz daje myśli teologicznej pewną wolność dla pełniejszego i bardziej 
jasnego wykładu tych prawd.

Jezus Chrystus przekazał ludziom swoją boską naukę, która została 
rozwinięta przez Jego najbliższych -uiczniów w ich apostolskim zwiastowa
niu, zawierającym w  ten ,sposób całe objawienie. Wiadomo też, że od 
pierwszych dni istnienia Kościoła Chrześcijańskiego Mężowie apostolscy 
a za nimi Ojcowie i Doktorzy Kościoła wiele trudu położyli dla wyjaśnienia 
•prawd objawionych'. Dzieła Ojców wielokrotnie objętością swoją prze
wyższają objętość zwiastowania apostolskiego, jednak Ojcowie Kościoła 
zasadniczo nic nowego nie wnieśli,'żadnej „nowej nauki” , ponieważ w Ko
ściele może być tylko Jeden Nauczyciel — Chrystus (Ut. X X III, 8). Święci 
Ojcowie rozwijali naukę Chrystusową w szczegółach, wypowiadając swoje
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myśli przy wykładni wielu trudnych miejsc. Toteż teologumenon w  swej 
istocie (s/tamowi .też samą opinię teologiczną, jednak opinię itych, 'którzy dla 
każdego członka Kościoła Powszechnego są więcej' niż teologami: są to 
bowiem opinie teologiczne Świętych: Ojców jedynego niepodzielonego Ko
ścioła; są to opinie tych mężów, Wśród których znajdu-ją się również ci, 
którzy zgodnie są nazywani „nauczycielami powszechnymi” .

Należy przy tym podkreślić, że teologumenonami trudno nazwać opinie 
Ojców, którzy żyli po rozłamie Kościoła i nie dlatego tylko, że po roz
łamie ju i nie mogła być wypowiedziana prawdziwa myśl, lecz dlatego, 
że opiniom tym brakowało uznania ogólniechirześcijańskiego. Teologume- 
nom właśnie brakuje sankcji solborów ekumenicznych. Stąd wniosek, źe 

żaden teologumenon nie może być zrównany z dogmatem i ściśle mówiąc, 
nie może być tak absolutnie obowiązującym, jak dogmat5.

Od teologumenonów należy odróżnić opinie teologiczne. Główną ich cechą 
wyróżniającą jest brak autorytetu ogólnokościelnego. Wolność wyboru 
opinii teologicznych nie jest bezwarunkowa. Granicą tej wolności jest 
dogmat: opinia bowiem prywatna nie może być. sprzeczna z dogmatem. 
Jeżeli zaś prywatne opinie teologiczne nie wchodzą poza granicę teologu- 
menonów Ojców Kościoła to pozostają one w ten sposób poza jakim
kolwiek podejrzeniem o sprzeczność z dogmatem.

Jeżeli jakakolwiek opinia prywatna stanowi opinię osobistą niczym nie 
popartą* to powinna być udowodniona poprzez porównanie z dogmatem 
i ogólną nauką Kościoła. Dlatego, zdaniem autora, teologowie, omawiający 
tajemnice Trójcy św. mie powinni opuszczać twardszego gruntu teologu- 
menów Ojców Kościoła, aby wkroczyć na chwiejny grunt opinii teologicz
nych, lecz powinni operować formułami wypowiedzi tych O jców 4.

Kościół prawosławny, m'ocno broniąc zasady niedopuszczalności zmian 
dogmatycznych, nie pozbawia swoich, członków wolności myślenia i po
zwala na swobodę opinii, jeżeli to nie pociągnie za sobą wypaczenia dogmatu. 
Dlatego istnienie różnych opinii teologicznych, nawet z sobą sprzecznych, 
wcale nie oznacza naruszenia zasadniczej nauki wiary i nie krępuje nikogo 
wśród członków Kościoła, ponieważ nie narusza normalnego życia Kościoła 
i odbywa dię jgdymie w sferze badań teologicznych. Toteż istniejące 
różnice w  opiniach teologów prawosławnych, na temat pochodzenia Ducha 
Świętego, jeżeli nie wnoszą sprzeczności do podstawowego dogmatu o po
chodzeniu Ducha Świętego od Ojca, jako jedynej przyczyny bytu, nie 
mogą wpłynąć na życie Kościoła i nie poiwinny być przyczyną rozidzielenia 
chrześcijan.

Wybitny historyk kościelny i teolog rosyjski, profesor Petersburskiej 
Akademii Duchownej, W. W. Bołotow, który brał aktywny udział w  pra
cach. synodalnych Komisji do Spraw Dialogu ze starokatolikami, wskazał 
na to, że kiedy w okresie podamasceńskim rozpoczęły się rozbieżności
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między Wschodem a Zachodem, teologowie obu stron dążyli więcej do 
rozłamu niż do utrzymania jedności. A  to z kolei wpływało na szukanie 
takich sformułowań o których z góry można było powiedzieć, że nie zo
staną przyjęte przez stronę przeciwną.

Naturalnie — mówi arcybiskup Filar et — należy uważać takie tendencje 
za niedopuszczalne i nie odpowiadające duchowi nauki Chrystusowej, a jed
nocześnie przyznać, że takie tendencje istotnie miały miejsce w  ciągu ty
siącletniej historii rozbieżności między Wschodem a Zachodem. Ślady 
ich dawały się we znaki nawet w X IX  w., kiedy zagadnienie rozbieżności 
stało się ponownie aktualnym w  związku z rozmowami ze starokatoli
kami

A  więc nie przypadkowo wśród teologów rosyjskich, którzy w X IX  w. 
dyskutowali nad problemem Filioque, powstały dwa prądy: „nieprzejed
nanych” — zwanych zwolennikami prądu konserwatywnego, oraz —  liberal
nych, który to prąd możnaby było teraz nazwać „ekumenicznym".

„Konserwatyści” twierdzili, że słowa ósmego artykułu Symbolu Wiary
— „od Ojca pochodzącego” należy rozumieć w sensie „tylko od jednego 
Ojca”, nie dopuszczając żadnych objaśnień i zastrzeżeń oraz nawet żadnego 
związku tej formuły z inną „przez Syna” , odnosząc tę ostatnią wyłącznie: 
jedynie do czasu posłania Ducha Świętego nai świat w  dniu Pięćdziesiąt
nicy.

Liberałowie natomiast skłonni, byli uważać, że formuła „przez Syna” 
mówi nie tylko o tymczasowym poselstwie w  świat, lecz i o odwiecznym 
pochodzeniu Ducha Świętego.

Wydaje się, że określenia „konserwatyści”  i „liberałowie” na ogół mogą 
być odpowiednie, dla oceny samych osoibistoiści, zwolenników tego luib 
innego kierunku, lecz są całkiem, niewłaściwe przy ocenie opinii, teologicz
nych-, które same w solbie nie są ani konserwatywnymi, ani liberalnymi. 
Według charakteru swego oba prądy były zbyt religijnymi, a przedmiotem 
ich rozważań były problemy Boga i Jego stosunku do świalta. Rozważanie 
tych problemów, jak wiadomo, w  Kościele prawosławnym nie może zależeć 
od ducha cziaisu. Te dwa charakterystyczne określenia można by było od
nieść nie Ido poglądów teologicznych; lecz jedynie do autorów, gdytż wydaje 
się bardzo możliwe, że „konserwatyści” w  pewnej mierzez oibaiwiali się 
jakichkolwiek noiwatorstw we wzajemnych stosunkach z Kościołami Zachod
nimi i dążyli do odizolowania prawosławia, natomiast „liberałowie”  dążyli 
głównie do osiągnięcia jedności.

Należy podkreślić, że zwolennicy kierunku „konserwatywnego” częściowo 
grzeszyli i nadal grzeszą tym, że twierdzenia, uznane przez nich za nie
wątpliwe prawdy, lub dokumenty, wydane przez osobistości autorytatywne, 
gotowi są podmieść do rangi dagmallu. Jednak liczne* 'twierdzenia, uważane 
przez jedną stronę za niewątpliwe mogą być wątpliwe dla osób o innych
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poglądach. Natomiast w  dokumentach nawet bardzo poważnych, nie zawsze 
cały temat jest w  pełni wyświecony. Jeśliby nawiet nie wydawały się one 
prawdziwe, to nie wolno je podnieść do rangi -dogmatu i to nie tyle 
z powodu istoty samej sprawy, ile z przyczyn nazywanych w Kościele 
prawosławnym „Ojkonomicznymi” , w  celach zgody kościelnej.

Wdek dwudziesty wniósł wiele zmian w  żytóu KośoioJa chrześcijańskiego 
zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Teraz z całą szczerością można 
powiedzieć, że nikt z prawosławnych nie szuika i nie układa formułek
— które jak z góry wiadomo — nie będą przyjęte przez drugą stronę — 
oświadczył arcybiskup Filaret. Następnie arcybiskup Filaret podkreślił, że 
wszystko co wyżej powiedziane o „konserwatystach” nie jako o teologach, 
lecz jako o zwolennikach odosobnienia, nie może rzucić nawet najmniejszego 
cienia na cały Rosyjski Kościół prawosławny a również i w przeszłości 
na jego stosunek wobec starokatolików. Wszystkie bowiem uchwały Ko
misji synodalnej można naizwać nawet „liberalnymi” w tym sensie, że 
nie krępowały wolności opini-i teologicznych.

W tym właśnie duchu wolności myślenia teologicznego — pod warun
kiem zachowania wierności nauce dogmatycznej o jedynym pierwiastku 
Trójcy Świętej — opracowane były uchwały Komisji do Spraw problemu 
Starokatolickiego w 1892 r., jak również odpowiedzi tejże Komisji na „Opinię 
Rotterdamskiej Komisji Kościoła starokatolickiego”, sporządzone w 1897 r.

W  dokumencie z 1892 r. m. in. powiedziano: „wyjaśnienie poglądów 
spotykanych u niektórych Ojców świętych i doktorów Kościoła o emanaoji, 
promieniowaniu Ducha Świętego „przez Syna” a także i tego, czy promienio
wanie to od Ojca przez Syna powinno odnosić się tylko do czasowego wysła
nia Ducha Świętego w  świait w  loelu udziMetnia sittw o rżeniom łais(k, czy może 
być też odniesione do wewnętrznego życia Bóstwa, pozostawiamy rozumo
waniu teologicznemu i ba-daniom” .

Natomiast w dokumencie z 1897 r. znajduje się następujące zastrzeżenie: 
„Opinie teologiczne i rozważania, niezależnie od tego do jakiego dogmatu 
się odnoszą, są dozwolone i pożądane jedynie o tyle, o ile służą one do jego 
wytłumaczenia i rozumnego przyswojenia. W przeciwnym wypadku należy 
ich unikać” .

Teraz Kościół prawosławny jest więcej wolny od tendencji do rozdziele- 
nia> niż w X IX  w.; tym bardziej, że nie tylko Kościół starokatolicki, lecz 
i rzymskokatolicki, szczerze dążą do jedności ogólnochrześcijańskiej.. W  da
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nym wypadku teologia rosyjska szuka nie kompromisu, lecz wzajemnego 
zrozumienia. Wliemy, że obecnie earówino'' kościoły sltarokato-lidki jak 
i rzymskokatolicki, dokładają iMijększyiclh wisiffltów. aby zirozulmiieć poglądy 
prawosławne na jedność Kościołów, oraz nie mają zamiaru wysuwać 
formuły z góry nie do przyjęcia dla prawosławnych. Zarówno umyślny 
„konserwatyzm” z premedytacją skazujący wszystkie per tak tac je na nie
powodzenie, jak i kompromis bez zasaid, obecnie jednakowo są nie do 
przyjęcia tak dla jednej, jak i dla, drugiej strony. Obydwie strony po
winny ściśle trzymać się dogmatów, zawartych w Symbolu Wiary Ojców1 
starożytnego niepodzielonego Kościoła, oraz nie wnosić weń czegokolwiek, 
co zmieniałoby jego sens i nie było zawarte w Objawieniu Pana naszego 
Jezusa Chrystusa. Obydwie strony powinny wzajemnie szanować teologu- 
mena, powstałe w toku twórczych prac teologicznych zarówno Wschod
niego, jak i Zachodnich Kościołów, jeżeli jednak te teologumena wyraźnie 
nie przeczą dogmatom Kościoła. Winny szanować nie tyilko teologumena/ 
lecz i prywatne opinie teologiczne, nawet nie zgodne i z sobą nie uzgod
nione, ponieważ jak to wyraźnie potwierdtza historia Kościoła chrześcijań
skiego, niektóre prawdziwe i powszechnie uznane teologumena; powstały 
z początku tylko jako prywatne opinie teologiczne i dopiero petem otrzy
mały ogólne lub lokalne uznanie. Obecność prywatnych-, nawet sprzecznych 
z sobą opinii teologicznych w tym lub innym Kościele lokalnym-, mówi-
o tym, że myśl w  tym Kościele nie zamarła, że stanowi ona owoc szcze
rych. wysiłków i dobrych zamiaiów poznania prawdy w szerszym za
kresie.

Opinia teologiczna naturalnie nie może być sprzeczna z prawdami za
wartymi w objawieniu, lecz sama natura myśli ludzkiej jest taka, że nie
kiedy jeden i ten sam przedmiot rozpatrywany jest z kilku punktów widze
nia i  wywoiulie M'Ika 'sprzecznych opiWii o ftyicłi (samych wyporwiefdizia-dh 
Pana. Kto w  'fiym prz-ypadku jest adbiltrem przy: [powstania tych isporótw? 
Naturalnie, soboroiwy rozum Kościoła — odpowiada na to pytanie a-cyibp 
Filaret.

II. N A ZW Y  HIPOSTAZ BOSKICH TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
A TERM INOLOGIA PATRYSTYCZNA

Hipostazy Boskie Trójcy .Świętej nazywane są słowami* zaczerpniętymi 
z życia powszechnego: „Ojciec”, „Syn”, „Duch” . Rzecz zrozumiała, że 
słowa te używane są stosownie do naszych ludzkich pojęć. Przecież nazwy 
te nadal ,Satm Pan masz Jetous Chiyiste: uczył o Ojcu Niebieskim,, Sam 
■nazywał Siebie Synem Jego Jednorodzonym, obiecując zesłanie na nas 
od Ojca Ducha Świętego.
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Kiedy wymawiamy nasze zwykle słowo „Ojciec” — mówi autor referatu
— to rozumiemy tę osobę, jako posiadającą właściwości ojca, tzn. mającą 
syna. A  zatem zawsze kojarzymy te dwa pojęcia razem. Są one bowiem 
logicznie nierozerwalne.

Przejdźmy od naszej ludzkiej rzeczywistości do wizji komtemplatacyjnej 
Trójcy Świętej w ujęciu Ojców Świętych. Oto- co można wyczytać na ten 
temat w  dziełach Jana Damasceńskiego: „Wierzymy w jedynego Ojca, 
pacząAe(k i  przyczynę wls-zysitkielgo, przez nikogo n-ie narodzonego... Ojciec 
nigdy nie był bez Syna-, lecz był zawsze z Synem przez Niego narodzonym, 
poniewalż bez Syna nie mógłby nazywać się Ojcem; gdyby On istniał kiedyś, 
nie mając Syna, to nie byłby Ojcem. I gdyby potem posiadał Syna, to też 
i potem stałby się Ojcem... Nie mówimy, że Duch od Syna, lecz nazywamy 
Go Duchem Syna: „a jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie 
jest Jego” — tak mówi Apostoł (Rzym. V III, 9). Wyznajemy, że On 
objawił się i  ‘jest podawany nam przez- &yma._. O iNtim izaś unie mroófwiimy, 
że. jest to Syn Ducha albo z Ducha (S. J. Damasco, Expositio de fide 
ortthodoxa, tłum. ros. R. III, Moskwa 1<855). Pan Bóg sam wskazał nam 
początek, hipostaz Boskich Trójcy Świętej, według którego w myśl Jego 
ps-zytkazań mazyiwatmy Je: JDdąlc iteldy;, naucztajidie wiszysMkrie narody, idhirzcząic 
je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt. X X V III, 19). Możemy więc 
sąidzić, że porządek ten nie jest przypadkowy, ponieważ każda wypowiedź 
Pana jest pełna sensu, i że porządek ten wskazuje nam na pewne tajemnice 
w życiu Trójcy Świętej.

Ma to bezpośredni związek również i z naszym tematem. O Ojcu będziemy 
mówić zawsze przed Synem, aczkolwiek uznajemy Syna za „współwiecz- 
nego” . Również i o Duchu Świętym będziemy zawsze mówili, jako o trzeciej 
osobie. Wszystko to jednak w żadnej mierze nie mówi o jakiejkolwiek sub- 
ordynacji w Trójcy Świętej lub o jakiejkolwiek zastępczej, zależności 
przyczynowej, wediług Ikltóretj Ojciec byliby przyczyną, (byłfcu Syna., a Syn samo
dzielnie przyczy-ną bytu Ducha Świętego..W teologii prawosławnej, istnieją 
dwie prywatne opinie w sprawie porządku wymieniania nazw Hipostaz 
Boskich. Jedna z opinii zmierza ku temu, aby wytłumaczyć, że 'liczebny 
porządek Hipostaz Boskich stanowi jedynie odbicie stopniowego objawienia 
ich w  czasie. Syn :przyszedł na świat, „kiedy przyszło wypełnienie czasu” 
(Gal. IV, 4.), a po Swoim wniebowstąpieniu zesłał na nas Ducha Świę
tego. Dlatego porządek w wymienianiu nazw należy rozumieć jedynie w sen
sie czasowym, nie zaś odwiecznych stosunków wzajemnych. Jest to porzą
dek Objawienia, nie zaś pochodzenia Ducha Świętego. Jeżeli jednak lo
gicznie zmuszeni jesteśmy zawsze do stawiania Syna po Ojca, bez do
puszczenia jakiejkolwiek pośredniej instancji, ponieważ (pomiędzy pojęcia
mi ,Ojciec i Syn” nie może być żadnego trzeciego pojęcia pośredniego, 
to mówienie o jakimkolwiek priorytecie, nawet logicznym jest rzeczą
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niedopuszczalną, ponieważ priorytet (logiczny jieist odbiciem inzetezyiwistości 
ontologiczned, bez czego stanowiłyby coś niezrozumianego.

Druga opinia teologiczna polega na rozważaniach następujących. Zwią
zek logiczny pomiędzy „Ojcem” a „Synem” jest związkiem bezpośrednim... 
Oba pojęcia są nie do pomyślenia jedno bez drugiego. Związek logiczny 
Ojca i Ducha Świętego już nie ma takiej siły, ponieważ, mówiąc „Ojciec” , 
mimowoli myślimy już o nim, jako o ojcu syna, natomiast pomiędzy sło
wami ,jOiciec” a ,*Duich” nie ma takiego bezpośredniego związku. Nie mamy, 
a Pan Bóg nie ujawnił nam, jakiejkolwiek specjalnej nazwy dla określenia 
stosunku pierwszej Hipostazy Trójcy Świętej do trzeciej, któraby wiązała 
oba określenia takie bezpośrednio, jak w  stosunku wzajemnym pierwszych 
dwóch Hipostaz „Oj'Ca” i „Syna” . Również wobec Ducha Świętego „Ojciec” 
jest nazywany przede wszystkim jak „Ojciec” „Syna". W ten sposób 
i objawienie Trójcy Świętej przyjmujemy, jako logicznie postępujące od 
Ojca do Syna i przez Syna — do Ducha Świętego.

Jeżeli zwrócimy się do Ojców Kościoła, to zauważymy, że wszyscy 
oni twardo trzymają się właśnie w Ewangelii wskazanego' porządku Hipo
staz Boskich: „Duch Święty od Ojca przez Syna pochodzi” . „Ojciec” jest 
rodzicem Syna i przez Syna sprowadzającym Ducha”  (Jan Damasc.). 
„Duch Święty jest pieczęcią i obrazem Syna, obrazu Ojca” (zob. Grzegorz 
z Neocezarei, Anastazy Wielki, Bazyli Wielki, Jan Damasceński). „Duch 
Syna, Ofltóty nie z Nijeigo, lecz przez Niego od Otjica poidtooidlzi” . „O  Synu 
zaś nie mówimy ani tego, że jest On Synem (Słowem) Ducha,, ani tego, 
że on od Ducha” i(jMaksyim Wyanaiwica.). „jDuiC'2i Bożys, towarzyszący 
Słowu” (Por. Girzegonz Teolog 'i Jan Domaaoen) „yWIspółpocfaoldlzi ze Słoweim 
Duch, zawsze towarzyszący Słowu” (Błogosławiony Teodoret).

Cytując wyżej podane myśli Ojców Kościoła prof. W. W. Bołotow mówi: 
„wszystkie ,te miejsca, moim zdaniem, z konieczności prowadzą do wniosku, 
że weidług pogUądótw Ojicóiw Kośicioła Syn Boży logicznie mtfjldutie1 się przed 
Duchem Świętym” (prof. W. W. Bołotow, Na temat kwestii ^ ilioou e” 
(Ros. S|PB 1914, str. 84—«5).

Oto zdanie śiw. Grzeglorza Teologa, nad którym należy się zastanowić: 
„Jedność odwiecznie podążając ku dwoistości zatrzymała sie przy 
troistości” . Dlaczego Ojciec Kościoła nie mówi po prostu „Jedność objawiła 
się w Trójcy” . Dlaczego on, zdecydowany przeciwnik arianizmu, wnosi 
tu rzjetoomo jlafcilś »moimienJt rohrotnoltogiirany” li iwlskaouje inań? iPnzecież 
patrząc ściśle formalnie, z punktu widzenia niedopuszczenia żadnych czaso
wych stosunków pomiędzy Hipostazamd i uzyskiwania ich za równe, 
wyrażenie „podążające ku dwoistości” wydaje się całkiem niezrozumia
łym.

Powinniśmy jednak rozumieć je w duchu teologii św. Bazylego Wiel
kiego: „A  Duch Święty liczy się z Ojcem i Synem (ponieważ jest wyższy od
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stworzenia), a według porządku ustawia się tak, jak nauczono nas w  Ewan
gelii Pana, który powiedział: Idźcie tedy, chrzcijcie w imią Ojca i Syna 
i Ducha (Świętego. A  kto umieszcza Go przed Synem i nazywa starszym 
od Ojca, ten sprzeciwia się nakazowi Bożemu i jest obcy zdrowej wierze, 
ponieważ nie przestrzega tego wzoru doksologii, który otrzymał, lecz 
wymyśla sobie rzeczy nowe dla przypodobania się ludziom... Jednak 
Duch Święty nie jest pierwszym nawet przed Jednorodzonym, ponieważ 
pomiędzy Synem a Ojcem nie ma nic pośredniego. A  jeżeli (zwolennicy 
potępionej, opinii) nie uznają, że Duch Święty jest od Boga bo jest przecież 
przez Chrystusa to znaczy że Go odrzucają. To też nowatorstwo1, dotyczące 
porządku (miejsca Ducha Świętego w Trójcy Świętej) prowadzi do od
rzucenia samego bytu (Jego) i jest negacją całej wiary. A  więc jednakowo 
niegodziwa jesit degradacja Ducha Świętego do rzędu stworze A, jak i ustawia
lnie Go w yżej albo od Syna, albo od Ojca, czy to według czasu, czy po- 
rząldku” (jcyt. (wg Bołoltowa, sitr. 85—8ft).

(Maimy na (tein iteim-alt Selsztcze j,e!dno ciekawie zidande św. Bazylego Wiel
kiego: „Duch Ćwięty jest od Boga, bo jest przez Chrystusa” '(tamże str. 
87). Właśnie' Ito zidamiie .zmusza, mais ido wniosku, że gidyby św. BaizyŁi Wiieitoi 
trzymał się tego zdania, że Duch Święty jest trzecią Hipostazą tylko w po
rządku Objawienia, 'to zdanie to nie miałoby sensu, ponieważ użyte dwa 
razy jedno i to samo słowo (estin> oznaczałoby różne działania. Z dru
giej strony niewątpliwym jednak jest i ten fakt, że Święty Bazyli, jak 
wynika z całego kontekstu jego dzieł, wypowiedziałby się przeciwko 
Filioąue.. To też we wszystkich tych rozważaniach Ojców Kościoła wyczuwa 
się uznanie „ipewnego „priorytetu” logicznego Drugiej Hipostazy. Wszystko 
to nie pozwala nam nie tylko na wprowadzenie jakiegokolwiek innego 
porządku- przy wymienianiu imion Trójcy Świętej, lecz wyraźnie świadczy
0 Ityto, że 'jest ttO‘ oldlbdlcte idh wlzaljefmmego wewn^brzego, łiie znanego n-aim 
stosunku immanentnego, nie zaś zwykłego Ich stopniowego objawienia 
w historii ludzkości.

Teraz kilka słów o samym terminie ,.pochodzenie” . Zarówno „narodzenie” 
Syna (Łk. I. 14), jak i „pochodzenie” Duicha Świętego są to naturalnie 
słowa zaledwie w  przybliżeniu oświetlające tajemnicze życie Trójcy prze
najświętszej., Wzięte z praktyki naszego życia ziemskiego słowa te, -nie 
mogą, iMnoiżllilwić pewnego poczucia Me zn'ame|j nam rzelczyrwilstoiści.

Dlatego rzecz całkiem zrozumiała1, w  dziełach Ojców Kościoła nie ma
1 nie może być wyraźnego określenia tych terminów, relatywnie określają
cych stosunki wzajemne Hipostaz Boskich. Jeżeli je porównać to okazuje 
się, że termin „pochodzenie” jest daleko mniej, wyjaśniony, niż „narodzenie” .
I rto jest całkiem jasne. Pan nasz Jezus Chrystus, który przyjął ciało i stał 
się człowiekiem, naturalnie, jest nam bardziej zrozumiały w  aspekcie 
czysto lu'dzkim.
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Dlatego również w  dziełach Ojców, kiedy mówią, o właściwościach oso
bistych Hipostaz Boskich- — o „niezrodzoności”, „zrodzoności” i „pochodze
niu”, piienwisze diwa terminy Isą fciandztój ziroizuimiiaSe, matomiaist osltatni 
przedstawia się jako symbol pewnego doświadczenia duchowego, które dopie
ro ma1 być poznane.

Tak, na przykład, Atanazy Wielki, który wiele pisa! o Trójcy Świętej,, 
nie wyjaśnia jednak, co oznacza termin „ekporeusis” — „pochodzenie”- 
Ducha w  odróżnieniu od „narodzenia” . Inny Ojciec — zwany też „w iel
kim” — Bazyli Kapadodki, mówi o Duchu Świętym, że „sposób po- 
chołdzetni a1 Jeigo, p'oz,os(taljie' nie/wyj,alśiniomyim” .,

Święty Grzegorz Teolog na pytanie, co to jest „pochodzenie” zdecydo
wanie oświadczał, że nie ma możliwości wchodzenia w  te głębie oraz wy
powiadania sądów o naturze niewypowiedzianej i niewytłumaczalnej.

Jan Damasceński w  swoim „Ścisłym wykładzie wiary prawosławnej”' 
pisze: „Syn Boży jest nazywany jednorodzonym, ponieważ On tylko jeden 
jest urodzony z Ojca i to urodzony w  sposób naturalny, żadne zaś inne 
urodzenie nie [jeislt ptodoltane ido (urodzenia, Syna iBożegOi pomie^waż iinnegO1 
Syna Bożego nie ma.. Duch Święty, aczkolwiek pochodzi od Ojca, jednak 
nie poprzez narodzenie, lecz pofprzez pochodzenie. To  jeisłt inny obrae 
by)bu, również niepojęty i  nieznany, ijafc i narodzenie1 Syna1 Bożego” . „Syn 
jest z Ojca poprzez narodzenie, Duch zaiś Święty, aczkolwiek też jest 
z Ojica, lecz nie' poprzez narodzenie1, leoz pinzez pochodzenie. I  iduociaż 
nauczono nas, że istnieje różnica pomiędzy narodzeniem a pochodzeniem, 
lecz na .czym polega ta różnica i. co jest narodzeniem, Syna a pochodzeniem 
Ducha Świętego z Ojca, tego nie wiemy” , (op. ciit. M. 1855, V II, str. 21
i 25). Znany teolog prawosławny i filozof, O. Paweł Floreński, pisał na ten 
temat: „Wszyscy ojcowie święci i filozofowie mistyczni mówią o wielkiej 
roli idei, Ducha w światopoglądzie chrześcijańskim, lecz prawie nikt nie 
wyjaśnia tego wyraźnie i zdecydowanie. Widać wyraźnie, że ojcowie 
święci coś wiedzą dla siebie, lecz widać jeszcze bardziej^ że wiedza ta 
jest głęboko utajona, tak niedopowiedziana, tak nie nadająca się do wy
powiedzi, że aby wyrazić ją w odpowiedni sposób, odpowiednimi słowami, 
nie wystarcza mi sił... Zacznijmy wgłębiać się w  pisma ojców świętych, 
szczególnie ascetyczne, gdzie najbardziej jaskrawo opisane jest życie du
chowe., Wówczas zobaczymy typowe zjawisko: O Ojcu mówi się mało, o Synu 
Bożym dość dużo, ale najwięcej — o Duchu Świętym.

I  przy tym wszystkim nie można pozbyć się wrażenia, że Syna Bożego 
jako samodzielną Hipostazę Boską święci asceci znają dość dokładnie, jest 
On o tyle bliski ich świadomości, że nawet trochę zasłania Ojca; o Ojcu 
oni też cos wiedzą, lecz p Dudhu Świętym, jaiko Hlpostazie, wiedzą mało, 
•prawie nic nie wiedzą. Jeżeli Ojcowie dogmatyści swoim niezdecydowaniem
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lub swoim milczeniem wykazują wewnętrzną niepewność w kwestii Ducha 
Świętego, niewys tarczajią|cą zinaljomość Jego Hdipoiatazy, fto Ojcowie — asceci 
swoimi obfitymi słowami jeszcze wyraźniej wykazują ten sam stan świa- 
dorwości. Dla nich — praktycznie, życiowo — Duch Światy jest „Duchem 
■Chrystusa”, ,,Duchem Bożym”, pewną silą Boga, oświecającą i oczyszcza
jącą.-

iZmany jest zwykle nie Duch Święty, lecz Jego pełna Łaski energia, Jego 
siły, Jego działania i działalność” Oks. Paweł Fłorenski, Filar i utwierdzenie 
prawdy (ros.), M. 1914, s. 123 i 113, Ust V  — „Pocieszyciel”).

Tym nie mniej', w dziełach Ojców znajduje się wiele materiału, z którego 
można dużo skorzystać dla niniejszego tematu.

III. AN A LIZA  PATRYSTYCZNEJ FORMUŁY „DUCH ŚWIĘTY  
POCHODZI OD OJCA PRZEZ SYNA”

■Teraz postaramy się analitycznie prześledzić tok myśli teologicznej o ta
jemnicy pochodzenia Ducha Świętego od Ojca i o stosunku Jego do Syna 
Bożego.

W epoce po soborach ekumenicznych myśl teologiczna w kwestii po
chodzenia Ducha Świętego szła w dwóch, niezgodnych z sobą kierun

kach.
Ojcowie zachodni pod wpływem koncepcji św. Augustyna rozwinęli 

naukę o- pochodzeniu Ducha Świętego nie tylko od Oj-ca, lecz i od 
Syma. Historia przyjęcia iteigo dodaDku do symbolu w Kościele zachodnim 
jest znana dobnze; itu nie ma potrzeby o niej mówić.

Ojcowie Wschodni, a głółwnie Paitriar-cha Focjusz, w  istocie rzeczy prze
ciwstawiają się Ojcom Zachodnim i uważając ten dodatek za niedopuszczalny 
bez usankcjonowania go przee Sobór powszechny, odwrotowe rozwinęli 
naukę o pochodzeniu Ducha Świętego tylko z samego Ojca.

Powsitasje wiięic pytanie, co mieli na mylili isairm 'Otjcowiie Drugiego Soboru 
Powszechnego i dlaczego nie umieścili ioni w  Symbolu czegoś (takiego, 
Co pozwoliłaby następnie uniknąć sporów podobmychi do sporów o Filio- 
que, dlaczego nie podkreślili myśli wielu swioiidh następców, że Duch 
Święty pochiodzi tylko 2 jednego Ojica? Zamiast nader lakonicznego sformu
łowania Soboru Nicejskiego: „wierzymy i w  Ducha Swięitego, dali oni 
szersze sformułowanie, jakie zachowtujemy i do dziś dnia: „ I  w  Ducha 
Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi” .
- Uważali się więc za uprawnionych do zmiany symbolu, aczkolwiek na 
Soborze w  Nicei zakazano formułowania innej wiary. Z tego wynika, 
że poszerzając Iteks/t Symbolu, uważali onii. że żadnej „dmnej” iwiairy nie 
układają.

Dlaczego więc nie napisali „od jednego Ojca”.
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Przypuszczalnie dlatego, że sens sformułowania był i beiz tegio orzywisty
i by4dby to sJbytteraznym dodalflkiem ido SyimlbofLu, który nie miał, (jaik 'do
brze wiemy, ani jednego słowa zbytecznego. Wskazanie bowiem na jedną 
przyiczynę już implicite 'zawiera negację jakiejkolwiek' innej przyczyny.

Jest możliwe,. uważali, że dodatek ten mógłby ber zmieć wprost bezsensow
nie: gdyiby położyć inny akcept logiiczlny na słowa „od jeidmego” poiciiągnębolbiy 
4o za sobą pytanie, czy ■można pochodzić „od dtwóch Ojioów” ?

Przypuszczalnie i dttaitego, że foran/uiła „od jeritnego Otjica”  nie odjpawiadaiafoy 
formule o urodzeniu Syna. Jeżeli w  drogim artykule znajduje się .„'zrodzo
nego z Ojca” .to rzecz naturalna, i* w  ósmym zostało napisane: „totóry 
■od Ojca pochodzi” .

Być może również i dlatego że taki dodatek mógłby posłużyć do całko
witej negacji tak często używanej w  ich dziełach formuły „Od Ojca przez 
Syna” . Ho 'dałoby powód ido jej zupełnego odrzucenia, a jednak formuła ta 
ima duże znaczenie. Dlaczego w  takim razie tej fortmuły nie wnieśli do 
Symjbolu.

Chyba ; dla tego, że uważali za niedopuszczalne podniesienie feologumena 
do rangi dogmatu. Przecież Symlbol wyraża dogmat tzn. wytyczną dla 
życia całego Kościoła, teologumen'on zaś — jest to rozwinięta koncepcja 
teologiczna, która dla szeregowego chrześcijanina może pozostać praiwdą 
nieznaną. • Błogosławiony Augustyn mówił: „Dla chrześcijanina wystarczy 
iwiara w  to, że przyczyną wszystkich rzeczy stworzonych, niebiańskich i ziem
skich:, widzialnych i niewidzialnych, jest dobroć Stwórcy, który jedyny jest 
prawdziwym Bogiem,, ... że jest On Trójcą* mianowicie Ojcem i Synem 
zrotdeonyim przez Ojca i Duchem Świętym,, od tagioż Ojca pochodzącym, 
a przy tytm Diuahem Ojlca i Syna”. Przecież i  papież Leon II  nie protteisituljąic 
przeciwko 'treści „Filioąue” odmówił włączenia formuły tej do Symibiolu 
oraz umieścił w świątyni dłwie srebrne tablice z tekstem Symbolu w języku 
greokim i łacińskim na znak tego, że Symbol jest dogmatem i nie pod
lega zmianom. W ten sposób cOiciał dać ścisłe odróżnienie dogmatu „Od 
Ojca- pochodzi” , .— od teologumemu dotyczącego pochodzenia — „Od Ojca 
i.Syna”. ■

W czasach (następujących po rozdziale Kościołów nikt nie uważał za 
możliwe bez sankaji Soboru Ekumenicznego wfaiesienie jakiegokolwiek 
dodartłoi do Symjbolu. Dlatego sprzeciw w  stosunku do Filioąue dotyczył 
nie tylko istoty formuły, lecz także niepralwomocności jednostronnego aktu 
wniesienia tego dodatku.

(W dziełach Ojców Kościoła często spotykane jest zdanie „Duch Święty, 
pochodzi od Odlca przez Syna”. Jak [to rozumieć? Przede iwszytetkim jakie 
znaczenie ma przyimek „vdia” — „przez”?

Znany dogmatyk prawosławny, metropolita Makary Bułgakov (t 
1882), autor kapitalnego dzieła z dziedziny teologii dogmatycznej, przytacza 
ęytaity z dzieł patrystycznych, zawierające prizyimek ,,dia” . Z przeglądu
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tych .cytatów .widać, że przyimek ten ma wiele różnych znaczeń, niekiedy 
oznacza oin „od” , nii-eihiedy — „przez” , niekiedy — „razem” , ,jpo” , w  „prze-, 
ciągu” .

Rzecz sama przez się zrozumiała, że jeśli ten sam wyraz ma kilka -znaczeń, 
to podczas tłumaczenia należy ibrać pod uwagę jaką myśl wyraża a tutor
i w  jakim kontekście ten przytmek został użyty. A  tymczasem Ojcowie 
Kościoła myślą zgodnie, że Trójca ma tylko jedno źródło bytu, w  Ojcu. 
Przykładem tego, że przyimek ,jdia” nie zawsze może oznaczać tyltao „od” , 
lecz czasem „razem”, może posłużyć następujące zdanie Bazylego Wielkiego: 
„Duch Święty... poznawany jest po Sytaiu i razem z Synem i On .od Ojca 
ma swój byt. Natomiast Syn, który razem z {'dia) Sobą i po Sobae dalje moż
ność .poznawać Ducha, pochodzącego oid Ojca, jako jedyne Światło ze 
Światła niez/podzanego, według swoich cech .wyróżniających nie ma nic 
wspólnego z Ojcem lufo Duchem Święltym” (cyt. wg metropolity Makarego, 
op. cit. I, I. str. 336).

Jakliż .sens teologiczny ma sformułowanie „Przez Syna”? — zadaje py
tanie acybp Filaret. Zdanie „pochodzi ad Ojca przez Syna” często prze
plata się z innymi zdaniami: , prze z Syna promieniuje (eklampei), objawia się 
przechodzi (jproerchomenon), w Synu przebywa (menon), spoczywa (anapauo- 
menon)” .

Wszystkich tych zdań w żadnym wypadku nie można uznać za jednoznacz
ne z FiIioque. Slonmiułoiwanie „przeiz Sylna'’ nie ijest nórwinoważne iz fortmułą 
Filioque, ale .też —  jak ito dalej zoibaczymy — treść jego w  kontekście 
patrystycznym nie daje się sprowadzić do jednego tylko zdarzenia — 
Pięćdziesiątnicy. W takim wypadku powstaje .pytanie: .jak należy rozumieć 
tę formułę?

IZ całą otwartością należy powiedzieć, że (wyrażenie pafflrysśtyczne 
„przez Syna” jest istotnie trudne 'do zrozumienia w  kategoriach racjonali
stycznych (pojęć i nie łatwo wchodzi w zakres troclhę racjonalistycznej 
szkolnej teorii. Wyda'je sdę, że bez tego pojęcia łatiwiej można .byłoby 
wyjaśnić stosunki... Jednak pozorna łatwość wyjaśnień tajem-nic Bosteich 
w języku zwykłym wcale nie jest wskaźnikiem ich prawdziwości. Należy 
przypomnieć historię wszystkich sporórw iteołogi-cznych, które miały miejsce 
w epoce Soborów Ekumenicznych, aby zgodzić się 'z tym., że właśnie wszy
stkie korncepctje heretyckie wydawały się według swego wyglądu zew
nętrznego bardziej możliwe do przyjęcia, aczkolwiek według treści były 
fałszywe. W istocie swej wszystkie herezje były czysto racjonalistyczną 
próbą wytłumaczenia tajemnicy Bogoczłowieezeństwa, do końca nie wy
tłumaczonej rw naszych izwyfkłych., nadającycih się jedynie dio zwykłego, 
żyda, pojęciach; dlatego na początku mogłyby one wydawać się bardziej 
zrozumiałymi, niż prawdziwe dogmaty.

Należy pamiętać, że w  ogóle wszystkie .próby racjonalizowania dogmatóiw 
nde są udane, jak o itym świadczy Mstoria Kościoła. Jeżeli trudno było.
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znaleźć odpowiednią fonmiułę określenia dla wcielenia Syna Bożego, to 
•w jeszcze większym stopniu to odnosi się ido prób (podania w naszych 
zwykłych po^ęeiaidh wykładu naulkli o odwiecznym pochotdzeniu Ducha 
Świętego.

Argumentacja tezy o tym, że wyrażenie patrystyczne ,.przez Syna” 
odnosi się jedynie do w  czasie 'dokonanego poselstwa Ducha Świętego 
w  świat, polega na następującym rozumowaniu:

W sławach Pana: „lecz orędownik Duch Święty, kjtórego Ojciec pośle 
w  imieniu moim” (J. XIV, 26) ,jDuch Prawdy, kitóry od Ojoa pochodzi”  (J.
XV, 26),, a szczególnie w  słowach: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J. XX, 
22) —  nie ma nnic, ©o 'by imjćrwiilo o ,od<wietcznyim pochodzeniu Ducha Świę
tego Od Syna luib przez Syna. Mówi się tu jedynie o poselstwie Ducha 
Świętego w świat dokonującym się za spra-wą Syna. Poza itym w  Ewangelii 
nie ma innych miejsc, wprost wskazujących na to, że Duch Święty od
wiecznie pochodzi od Ojca ,.przez Syna”.

Z  tego wynika, że wszystkie rozumowania na itemat odwiecznego po
chodzenia Ducha Świętego przez Syna, nawet nie w  sensie przyczynowym, 
lecz w jakimkolwiek innym, nie mogą być oparte na Piśmie Świętym. 
Również brakuje wskazówki na odwieczne pochodzenie Ducha Świętego 
„przez Syina” i w  Sltarożytnyeh Symbolajdh 'Wiary. Brak itego również 
w  Symbolu Niceo-Konstantynopolitańskim jak również w  starożytnym Sym
bolu Świętego Grzegorza Cudotwórcy, gdzie po- słowach „Duch Światy, 
mający byt od Boga i przez Syna objawiony, znajduje się następnie wyjaś
nienie — „to znaczy ludziom”. Rozumiana w  sensie stosunku odwiecznego 
formuła ta może:
a) pociągnąć za sabą 'niebezpieczeństwo zbliżenia jej do Filioąue,
b ) spowodować opinię o jakichś czasowych kategoriach w życiu Bóstwa,
c) z drugiej strony przez przyjęcie tej formuły jedynie w sensie stosunku 
czasowego formuła ta zabezpiecza Symbol przed wszelkimi próbami uspra- 
wiedKIwieraia iw jakikolwiek (sposób doktryny Filiioq.ue.

Z tego wynika, mówią zwolennicy .tego poglądu, że 'patrystyczne ,przez 
Syna” należy no zumieć jedynie w sensie czasowego poselstwa Ducha 
Świętego w  świecie.

Fakt (poselstwa Ducha Świętego od Oijoa przez Syna Bożego w świat 
w  'czsisie pciwoidtujje pyltanie o prawie Syna Bożiego do dokonania tego 
aktu. Jeżeli Syn Boży zsyła Ducha Świętego od Ojca na apostołów, to 
powstaje pytanie: czy miał On to prawo od wieków (nawet gdyby proces 
ten nie trwał od wieków)., czy On iteż w  pewnym momencie czasu otrzymał 
to prawo od Ojca?

W związku z tyim Metropolita Makary mówi: ,JRo pierwsze, jak wynika 
z  nauki świętych Ojcółw Syn posyła Dudha Świętego i Sam jest posyłany 
pirtzetŁ :Niego;, wiaściwŁe- .zgodnie z jednoślcią,, 'Ich istoity i' zgtidniei z wzajem
nym obcowaniem i współudziałem w  akcjach wzajemnych. Na poparcie
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tego przytaczają słowia św. Ambrożego: Syna posyła zarówno Ojciec jak: 
i Duch; w  równej mierze i Ducha posyła i Ojciec, 1 Syn — z itego wynika,, 
że jeżeli Syln d Duch wzajemnie posyłają Siebie, jak I-dh posyła Ojciec,, 
to 'Czynią Ito nie ze względu na podporządkowanie, lecz na zasadzie wspólnorty 
macy” .

Po drugie, Syn Doży dlatego uzyskuje prawo poisyłania w  czasie Ducha 
Świętego, że „jako Odkupiciel Świata, zdobył przez zasługi wobec wiekui
stej prawdy Bożej /bezcenne prawo zsyłania ludziom pełnych łaski darów 
Dudha Świętego 'dla odrodzenia i uświęcenia grzeszników: dlatego właśnie 
poselstwo Ducha Świętego na ziemię, które nastąpiło już, po zakończeniu 
Jego Wielkiego dzieła, zależy od uwielbienia Jezusa Chrystusa” (me- 
fcr opaliła Makary,, op. c-ilfc. T. I, SPB, 1895,, sitc. 2;74 i  27;5). Prawtdę -mjótwiąic, te 
dwie tezy są trudne do wzajemnego skoordynowania. Jeżeli Syn i Duch- 
Swięity mogą zgodnie z Ich istotą wzajemnie posyłać Siebie, to o jakim 
nabyciu tego prawa może być w ogóle mowa?

Mówić, że Syn Boży nie miał tego prawa od wieków, jako odwiecznie 
rodzący się, Syn Boży, iw ogóle -rzeczniedopuszczalna. Syn Boży od 
wieków miał caią władzę i moc i od wieków ma ten sam stosunek do Ducha 
święjtego.

Wszystkie aksty, dokonane w  czasie kenozy Syna Bożetgo na' ziemi —  akt 
zejścia na Niego Ducha Świętego podczas chrztu i akt wysyłania przez 
Niego w  świat Ducha Świętego —  nie mogą być aktami, które nie mają 
podstawy w  wieczności.

Co jeszcze możnaby było powiedzieć na temat (tej opinii?

Jeżeli rdziważać -rzecz ściśle logicznie i nawet niezależnie od naszego^ 
ternaitu, to należy uznać następujące przesłanki:

a) To, co- cdlbywa &ię w  icoaisie, nie [zalkiaidia ale i nie wyklucza możiitwości, 
że podobny proces może odbywać się również i w  wieczności;

b) To* ico odbywa się w  czasie, jest przesąldzione- w  iwielczności może- 
być czasowym ujawnieniem stosunków odwiecznych.

Jeżeli sdhema-t ten zastosować do naszych rozważań o pochodzeniu 
Ducha Świętego od Ojca przez Syoia, ito:

a) Fakjt zejścia Ducha Świętego przez Syna w  czasie sam w soibie nie 
może ani potwierdzić, ani negować, tego że to pochodzenie może odbylwać 
się i także w  wieczności;

b) faklt iten naprowadza na myśl, że dokonując się w czasie może być- 
ugaiwtnieniem stcsulnkófw 0'dwieczmyich.

W Ewangelii znajduje się tylko jędrno miejsce, kitóre może być bezwarun
kowo odniesione ido czasowego podahia przez Pana naszego Ducha Świętego. 
Są to słowa: „Przyjmijcie Ducha Świętego” i wykonanie tego aktu przez: 
łdhnienie (In. XX, 22). W  tym powiedzeniu Pana nie ma ani przyimka
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„od”, ani przyLmika ,,przaz” , .to też nie może ono ibyć potwierdzeniem ■wspom
nianego poglądu.

Zestawiać tfco powiedzenie z innym: ,;Z Mego weźcie” (J. XVI, 15) też 
nie ma podstaw, ponieważ jest tam mowa o przyszłości, a tu o fafecie doko
nanym. Z tego faktu historycznego nie wiolno wyciągać również odwrotnego 
wniouku o odwiecznym sltosuniku Ducha Świętego ido Syna zarówno na rzecz 
uznania odwiecznego pochodzenia Duciha Świętego od Ojca „przez Syna” ' 
lufo „od Syna” jak i na rzecz neigaictji takich możliwości.

Przypisy

1. .,Żurr.ai (Mosfliowskaj IPatoiarchii” , Mosfewa 1972, nr 1, s. 62.
2. Obecnie egzarcha patriarchatu (Moskiewskiego w  (Berlinie.
3. W. W. Bołotow, Na teinat Filioque, SiPB, 1914, str. alt—32. Rozróżnienie -dogmatów 

d teole<gumenonów w powytfcszym ujęciu (za Bołotowym ) jest niejasne. Teoilogu- 
menon to Jest opinia teologiczna, aie nie w  ogóle Ojiców., lecz niektórych Ojców. 
Jeżeliby była opdnia 'teologiczna 'wsizystkich O jców, -ozy znacznej wlę&szoścl- 
Ogeów (>ooinsenjs,us patirum)i, (byilby to joiż dogmat, większość -dogmatów w  (Kościele 
prawosławnym opiera się na takim consensus patrum, bo zbyt mała jest treśćr 
prawd określonych przez siedem soborów powszechnych. Dlatego zupełnie nie
jasne jest zdanie: „|Naileży przy tym podkreślić, że teoioigumenonaimi trudna* 
mazlwać opinią Ojców, którzy ży li po rozłamie Kościoła” . Czy, po rozłam ie Kościoła- 
[jeszcze ży ją  ojcow ie? Fows*tade pytanie, jak autor <ustawla granice jpatrystyiki?

i nie dlatego -tylko, że po roziamie jiuż nie mogła ibyć wypowieclizlana praw— 
dziwa myśl, lecz dlatego, że opiniom tym  brakowało uznania ogólnie chrześci- 
jańisTaego1*. — Teologumneinon właściwie nie musi mieć uznania ogólnochrześcijań— 
sldego. To bowiem, w  co w ierzy cały Kościół, jest dogmatem. Teologumerrom 
właśnie ibralkuje sanlkcji soborów ekumenicznych. — To oczywiste, lecz są tafcie 
dogmaty, które na żadnym soborze nie były  rozpatrywane, a ogół w iernych je- 
przyjmuje. Teologumena są to prawdy, które nie cały ogół przyjmuje, lecz k tóre  
są poważniejsze niż pojedyncze opinie teologiczne (przyp. red.).

4. Ustawienie (przez autora sitosunltou opinii prywatnej do dogmatu i -teoloiguimenoiru 
jest jednak nieijasne. Jeżeli opinia prywatna pokrywa się z  dogmatem lufo teo - 
ilogumenoneim, to nie <jest joiz opinią prywatną. Opinia prywatna -nie musi się,; 
pokrywać — wystarczy ijeśli jest niesprzeczna z  dogmatem (przyp. red.).



„Posłannictwo” 
nr 3— ł/1974

Podstawowe starokatolickie dokumenty 
i materiały źródłowe

Od dłuższego dzalsu w Kościołach polskich 'zrzeszonych rw Umi UtrećhKkiej 
poważnie odczuwamy jest bruk tlwmaczent&a na język polski podstawowych, 
■dokumentów wydanych, po I  Soborze W*ctykańsktm przez międzymazroidowe 
starokatolickie organizacje: Międzynarodowy Kongres Starokatolików oraz 
Międzynarodową Konferencję Biskupów Starokatolickich. Lukę tę od
czuwają przede wsizysbkim dutcfoomni Kościoła PolStkokatolickiego w Polsce 
oraz Polsktieigo Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i  Kanadzie, 
jak r&utoież nauczający i  studenci Sekcji Teologii SiarrokatabicMej Chrze
ścijańskiej Akademii Teołagidznej w Warszawie waz S&minarm-m Duchow
nego im. ks. H. Sawonaroli w Ser ant on.

Wispormmiane idiokumenty wydawanie były pPzez obydwie międzynarodowe 
•organizacje starpkasbolóakie w języku 'niemieckim. Międzynarodowa Kon
ferencja Biskupów Staroka&oUakńch nada/l wszystkie swoje oświadczenia 
wydaje w tym języku.

Dokumenty te dzęściozcto zostały izebnałne i izawvie$zc#ane w książce prof. 
dra J. F. van Schultego: Den- AlbkathoUzismus. Geschichte seiner Ent- 
wiaklung, wmetr&n Ges&altwnig und rechUUchen SiteUung im, Devźschland. 
Aus den Akten und anderen authentischen Quellen dargestellt (Giessen 
1887, nowe 'loyd. Aalen 1965, Scientia Verlag) i  los. prof. dra Urna Kury’ego 
pt. Die ailttkatholisehe Kirche, ihre Geschichte, ihre Lehre, ihr AnMegen 
-iStuttgart 1966, EiłairygeUscheis VeirlaigSiwerk) oraz rw zbiorze ‘Wolfganga 
Krahla: Okmnenischer Katholizismus Altkatbholitsche OrienibieTimgs.puinjkte 
und Texte aus zwei Jahrtausenden (Bonn 1970, St. Cyprian). Pozostałe 
dokumenty, wydolnie jJo 1970 roku, 3armie®zaźane są w Imitemaf^onale K irch- 
■liche Zeibschrift.

Należy zalztriaczyć, iż nmkitóre iz diakuiment&w wydatnych tprzće kongresy 
w początkach organizowania się Kościołów starokatolickich w poszczegól
nych krajach mają już tylko smacyieme hisitoiryazne i są tu publikowane 
xyVkx> ze mizględów poztriawazyćh.

Chęć dostarczenia możliwie szybko — księżom, nauczającym i studentom — 
jpodsitamotwych dpkumemtów i materiałów źródłowych •z zaikresu staro-
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katolicyzmu •oraz związany z tym pośpiech mogły miejscami ujemnie od
bić się na sposobie wykonania podjętego przeze mnie zadatnia, 'zwłaszcza 
że tłumaczenie tekstów pochodzących z odległych czasów niejednokrotnie 
natsitręaza wielkie trudności, głównie termimplłagriictzne.

Niektóre teksty tiumaiazyU poza mną i inni autorzy. Tłumaczenia, które 
będą zairmeszczane no ,^Posłannictwie’’ częściami, wymagały jednak grun
townej konsultacji fachowej oraz poważnych poprawek, większość przed
stawionych przez tych autorów przekładów — z uwagi na brak bliższej 
znajomości problematyki i  niewłaściwy dobór slowmtitwa — wykorzystano 
tu jedynie posiłkowo. Zatrówrm konsv.kta.c-je, jak i  poprawianie tekstów
— a nawet <nie$eiedy tlurmaczemia od mlowa — pochłonęły dużo czasu i wy
siłku. Będę wdzie,czny osoUo-m, które w przeszłości będą korzystać z tych 
tek&tów, jeśli te właśnie momemity wezmą pod uwagę i życzliwie ocenią 
moją itnicjatytwę i wfkłaid ogrojrrmej prrmcy.

Rs. Wiktor Wysoczański

Oświadazefttie Norymberskie s 26 sierpnia 1870 rtaku

Jesteśmy prizefcotaani, że nie godni się nam, ani Wie przyniosło by to 
pożyitiku Kościioflioiwi, gldybylslmy zaicfbowadi idłużeS, miliczelnie' iwctbe'c dekretów 
papieskicfh obwieszczonych przez bulę „Pastor aeternus” w  następstwie 
uch(wał waltykańsfciego zgromadzenia biskupów z 18 lipca 1870 roku.

W trzecim rozdziale „Constitutio dogmatica prima de ecolesia Christi” 
ustanawia się jaklo dcugraat, że biskup rzyimiski piastuje nie tylko unząd 
najwyższego nadzoru i naczelnego ki ero wn i c twa nad Kościołem, ale po
siada pełnię władzy nad wszystkimi zwierzchnikami Kościołów i nad 
każdym chrześcijaninem.

W czwartym rozdziale .poldatye się jako dogmat, że zgodnie 2 objawieniem 
Bożym bdskup rzymski — jako nauczyciel całego Kościoła (ex Cathed
ra” ) w  spraiwach wiary i obyczajów — posiada- przyrzeczoną Kościołowi przez 
Chrystulsa nieomylność i że dlatego takie decyzje biskupa rzymskiego są 
bezbłędne same przeć się, a nie na podistawie zgody Kośiciloła.

Tych twierdzeń nie możeimy uiznać za wypowiedzi prawdziwe ekumenicz
nego sdbocru. Odrzucamy je jako now e,, nigdy przez Kościół nie uznane 
nauki i oświadczamy oo nast^piuije:

,1. Powyższe Itiwierdizeiniia wlca,le nie aoisteły przyjęte- wolą :ca3ego Kościoia 
na sotoo-rze. Sprawę wniesienia ich do porządku obrad zaitajono przed otwar
ciem soboru, a następnie przeszkodzono pełnemu i swlobodnemu wypow-ie- 
d-zeiniu się ojicófw isolbaru przez ponzeidiwlczeisne zamilknięcie Idelbaty. :W ite-n 
sposób istotne warunki ekumenicznego sobor.u zostały poigwałcone.
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2. WoO/nbść od -wszelkiego rodzaju moralnego przymusu i wywierania 
wjpJylwu przez władzę wyższą — oo należy od istoty ekumenicznego soboru
— ma olmalwianyim zgromadzeniu zotstała pogwałcona między innyfni dlatego, 
ponieważ:

a) 'zgromadzeniu narzucony został przetz papieża sprzeczny z praktyką 
poprzednich soborów, Ograniczający wolność,, porządek dzierany, który pod
trzymywano wibrew protestowi większej liczby biskupów, a następnie, 
znowu bez zgiody zgromadzenia, zmodyfikowano i wbrew p-onotwmełnu pro
testowa, utrziymalno;

ib) w  sprąwie nauki dotyczącej papieża, osobiście, a wymagającej wpier,W 
rozstnzygniiępia^ iwywarlto na azłonkótw Isolboru maic-ilsk moralny przy użyciu 
najrozmaitiszyldh środkóiw będącyidh w  dyspozycji papieża;

3. O ile idloltyóhczas trzymano isię w  Kościele zasady, że dogmatem 
wiary w  Kościele może być tylko to, 00 było zawsze, wsiądzie i przez wszyst- 
kidh wyznawane, o ftyl-e na watykańskim zgromadzeniu odstąpiono od 
tej zasady. Tylko mała część zgromadzenia biskup ófw., mimo zaciętego i ostat
nio jeszcze plonowicffiego pisemnie sprzeciwu mniejszości bardizo ważkiej 
ze względu na swą liczebność jak i godność oraz zakres swych Kościołów, 
podniosła do rangi dogmatu doktrynę, o której powszechnie i oczywiście 
wiadomo, że nie spełnia ona żadnego spośród trzech warunków: nie była 
wyznawana ani z a w s z e ,  a n i  w s z ę d z i e ,  a n i  p r z e z  wszystkich.

4. Ponieważ trzeci rozdział omawianego dlokiutmenjtu przenosi na papieża 
kompetencje władzy rządzenia, w  poszczególnych parafiach kościelnych, 
która według katolickiej nauki przypada biskupom — tym samym istota 
episkopatu,, jako boskiej i apostolskiej instytucji oraz jako części składowej 
Kościoła zostaje całkowicie zmieniona.

5. Przez oświadczenie, że wszystkie slciefowane do całego Kościoła doktry
nalne wypowiedzi papieża są nieotmyilne, uzinaje się za nieomylne nbrmy 
wiary również te kościełno-poldltyczne twierdzenia i wypowiedzi dawniej
szych i nowiszych. defcreltóW-papieskich* które- pouczały o poddaniu papiie-tsltiwiu 
państw, na-rodóiw, iksiążąit i właidcflw także w spraiwacłi świeckich i ustana
wiały zasady tolerowania innowierców i prawa stanu duchownego budzące 
sprzeldiiw dzisiejszego społeczeństwa. Tym samym wykluczone są w  przyszło
ści pokojowe stosunki międlzy Kościiołeim i pańE-Swetrn, mi^dizy klerem 
i świeckimi., miedzy kajtolikami i irmowiiercami.

iW obliczu zamętu, który przez te nowe nauki jiuż obecnie zapanował 
w  Kościele i przypuszczalnie w przyszłości jeSzidze się powiękiszy, solidaryzu
jemy się z tytmi biskupami, którzy wystąpili przeciw nowyim naukom i po
stawą swą na -zgromajdzeniu zasłużyli na -wdzięczność katolickiego świata. 
Jednocześnie kierujemy do nich prośbę, aby w  słusznym interesie Kościoła 
i dla dobra ludzkich sumień, dążyli -wszystkimi, będącymi w ich dyspo
zycji środkami, do szybkiego dojścia do skuitku prawdziwego, wtoki ego, 
a iwiigc oidlbyrwa|ją]oeigo Isię Inie we Włoiszecihi, lelcz po (tej isttaionie Alp, eku
menicznego soboru. .
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Oświadczenie Monachijskie z Zielonych Świąt 1871 roku

Wobec urzędowych zarządzeń i obwieszczeń biskupów niemieckich akcep
tujących dekrety watykańskie, niżeli poidpiisani umają za konieczne za 
pomocą nastypującego oświadczenia bronić isWojego punktu widzenia i, o ile 
to od nich zależy, przeciwstawić się naldciągająoesmiu zamętowi sumień:

1. Wierni niaztomnemu — r&wnież przez papieża i biskupów niekwestio
nowanemu — obowiązkowi każdego chrześcijan ina^katoiika trzymania się 
starej wiary, i nie przyjmowania żadnej nawośoi, choćby była zwiastowana 
nawet przez anioła Pańskiego, obstajemy przy odrzuceniu dogmatów wa
tykańskich, Doitychiczas nie było t'o przedmiotem naulki Kościoła ani wiary 
katolickiej, że dla każdego chrześcijanina papież jest nieograniczonym 
udzielnym władcą i panam, 'któremu podlega on wprost i bezpośrednio 
i któremu pod karą doczesnego i .wiecznego potępienia musi być bezwzględ
nie posłuszny we wszystkim, oo dotyczy religijnej, wiary i moralności
—  posłuszny papieżowi lulb jego wysłannikom i pełnomocnikom.

Ndjgdy dotychczas Kościół nie głosił takiej nauki, żeby człowiekowi, 
każdorazowemu papieżowi, dany był dar nieomylności w jego skierowa
nych do Kościoła wypowiedziach na temat wiary, obowiązków i praw ludzi. 
Przeciwnie, twierdzenie tafcie — iChoć bardizo przez Rizym popierane i chro
nione za pomocą wszelkich środków dostępnych władzy — były łzawsze 
uważane jako zwykłe poglądy szkolne, które najznakomitsi teolodzy, bez 
narażania się na naganę, zwalczali i odrzucali.

Wiadomo — ai jeśli toilskuipi niemiesacy 'tego nie. wiiekiizą,, ito plnzeoież p o- 
w i n n i  wiedzieć — że te twierdzenia zawdzięczają swoje powstanie fai- 
szerstwoi, a ich rozpowszechnianie — przymusowi. Przez nie, tak jak je 
papież obwieścił iw swoich watykańskich dekretach,, katolicka wspólnota 
wiertzący-cJh obrabowana została ze swoich praw, jej świadetcftwa unieważ
nione, znaczenie kościelnej tradycji zostało osłabione, a najważniejsza zasa
da wiary katolickiej głosząca, że chrześcijanin obowiązany jest przyjąć tylko 
to, oo zawsze, wszędzie i przez wszystkich jest nauczane i wyznawane — 
została zburzona. Skoro wtszakże najnowiszy liist pasterski biskupów nie- 
miefckich. utrzymiuije, że to Piotr mówił przez usta papieża ogłaszającego 
się nieomylnym;, twierdzenie to musimy odreuioić jako bluźrferstiwo. Piotr 
mówi do nas jasno i zrozumiale dSa wszystkich preeiz swoje — opisane 
w  Piśmie św. — 'czyny i przemówienia craia przez iswoje, (również i do 
nas skierowane, listy. Ale te czyny, mowy i listy apostoła przepojone 
są zupełnie innym duchem i zawierają inną malukę niż Ita, która ma 
nam być teraz narzucona.

Próbowano te noWe nauki — które swą apodyktyczmośicią i nie dającymi 
się obliczyć skutkami obrażają wszelkie uczucia chrześciajaskie — osłabić 
i zasugerować błędne mniemanie, jakoby były one stare, zawsze wyzna
wane. i zupełnie niewinne- Jalk jwż dawniej, Itak ii ponownie zadano sobie 
w  ostatnilm liście pasterskim trud ukazania nieomylności, o której mó-wią
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dekrety, jako prerogatywy, które należą się całemu urzędowi nauczycielskie
mu Kościoła, składającemu się z -papieża i biskupów raizem. Przeczy to 
jednak jasnemu brzmieniu treści dekretów. Według tej treści t y l k o  
papież i to sam  z s i e b i e  jest nieomylny; tylko on otrzymuje pomoc 
Duiaha Świętego, w swoich decyzjach 'całkowicie jest niezależny od zdania 
bjiskiupów, a ich zgoda na każde orzeczenie papieskie jest już tylko sprawą 
otbowiązlku; swej zgody nie mogą oni oidmówiić.

Jeżeli biskupi niemieccy twierdzą', że .pełnia władzy”, która według 
wa/tytkańskiich dekretów nalelży się papieżowi, nie może być określona 
jako nieograniidzcma allbo wiszysitiko ogarniająca, po-meważ papież sprawując 
jąi zależny jest ad boskiej nauki, portządku i dogmatu — to z równą 
słusznością można by powiedzieć, że nieograniczona, despotyczna władza 
w  ogóle —  nawet u mahometan —  nie istnieje, bo nawet sułtan turecki 
iczy szach perski uznaje granice prawa boskiego, i dogmaty K o r a n u .

Przez noWe dekrety papież nie tylko rości sobie prawo do panowania 
nad całą dziedziną moralności, ale również określa sam i z nieomylnym 
autorytetem urzędu nauczyciela, co do tej dziedziiny należy,, co jes,t pra
wem boskim, jak należy je inlterprejtować ii stosować w poszczególnych .przy
padkach. W sprawowaniu tej -władzy papież nie jes,t zależny od niczyjej 
p.gody, przed nikim na ziemi nie odpowiada, nikomu nie wolno mu się 
sprzeciwić. Każdy — książę czy robotnik, duchowny czy świecki — zo- 
ibowiązany jest poddać się mu całkowicie i wypełniać bez sprzeciwu każdy 
jego nakaz. Jeżeli taka władza nie ma być określana jako nieograniczona 
i despotyczna, to nieograniczona i despotyczna władfca nigdzie i nigdy 
ma świecie nie istniała.

2. Obstajemy przy mocno uzasadnionym przekonaniu, iż dekrdty watykań
skie stanowią poważne niebezpieczeństwo dla państwa i społeczeństwa, 
tże są po prostu sprzeczne z ustawami i zarządzeniami teraźniejszych 
państw i że przez przyjęcie tych dekretów, znaleźlibyśmy się w  nierozwiązy
walnej sytuacji niezgodności między naszymi politycznymi obowiązkami 
a przysięgami. Daremnie biskupi próbują częściolwio przemilczeć, a częściowo 
przez samowolną interpretację bulli papieskich usunąć niezaprzeczalny 
faiktt, iż bulle owe i decyzje poddają wszystkie polityczne władze samo
woli papieskiego tronu i najbardziej zdecydowanie potępiają te właśnie 
prawa, które w dzisiejszym społecznym układzie są najniezbędniejsze. Bi- 
SHoupi dotbr.se wieldizą, nai skutek watykańskich dekretów nie mają n aj- 
mnSejszego prawa ograniczać brave papieskich — najnowszych allbo daw
niejszych — przez sztucznie wymyślone interpretacje i że przeciiwsitawna 
mterprejtacja jednego jedynego jezuity posiada taki sam ciąż ar gatunkowy, 
jak pochodząca od stu biskupów.

Objaśnieniom niemieckich biskupów, przeciwstawiają się interpretacje 
(wielu teologów,, między innymi arcybiskupa Manninga z Westmtosteru, 
który mówi o watykańskich dekretach., iż przyznają papieskiej meomyl- 
tnośicd możliwie najszerszy zasięg. I  tak, pomimo- biskupiego upomnienia,
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uważamy, że mamy słuszne prawo w dalszym ciągu tę nieomylność, która 
ma być przynależina papieżowi ii itylko jetnm, bez. 'USdaLału, itinytoh —  nazy
wać nieomylnością osobistą; wyrażenie to jeisft w tylm przypadku całkowicie 
słuszne i odpowiada ogólnemu zwyczajowi języtkowemu,, tak jak władzę, 
którąi poisiiaJda i wykonuje imoinacohai nieizależiniie od innych. wiadz pań
stwowych — nazywa się władzą osoblis-tą; urzędowe prerogatywy również 
nazywa się słusznie osobistymii, jeśli są one taik mocno i nierozerwalnie 
związane z daną osobą, że nie może icth ona odstąpić ani przekazać innym.

O :i£Le zestawi Się — cae|gO' izanieichiali biskupi niemitecicy — potępie
nia 'zawarlte w Syllabusie, który stał się dekretem ubranym w papieską 
nieomylność, uroczyste potępienie przez papieża austriackiej konstytucji 
oraz w  tym saimyim czasie ogłoszone w  La ach, Wiedniu i Rzyimie publi
kacje jezuiltów —  którzy, jak -wiadomo, lepiej są poinformowani o za
miarach Kurii niż biskupi niemieccy — o ile zestawi się to wszystko z wa
tykańskimi dekretami, to trfeelba' by mieć zamknięte oczy, aby nie ujnzeć 
w  tym dobrze przemyślanego planu uniwersalnego papieskiego panowamlia. 
Nasze rząidy, nasze praiwa i zarządzenia państwowe, cała' dziedzina moral
ności,. czyny poszczególnych luidzi — wszylsitko to ma być w przyszłości pod- 
porząidkowane Kurii i jej narzędziom Ocaz częściowo wędrującym, częścio
wo sitałym emisariuisziom, będącym bądź biskupami,, bądź jezuitami. Jako 
jedyny pracodawca w sprawach wiary, dyscypliny i  obyiozaijności, jako 
sędzia najwyższy, jako nieodpowiedzialny władca i wykonawca swoich 
wyroków posiada papież — według noiwej naluki —  taką pełnię wSadzy, 
że większej nie potrafi sobie wyobrazić nawet najbujniejsza fantazja'-. 
Natomiast niemiecy biskupi dobrze by uczynili biorąc pod uwagę słuszne 
słowa1, które wypowiedział iw podoibonej isyiuaicji franciszkanin Occam w  Mo
nachium: „Jeśli rzymski biskup”, powiedział Occ»m, .„miałby taką pełnię 
wsładzy, jaką papieże w  niedopuszczalny sposób sobie uzurpuiją, a wielu 
błędnie i pochlebnie‘przyznaje im 'taką władzę, 'to wiszyscy śmiertelni byliby 
■niewolnikami,, co jest. jawnie sprzeczne z wolnością prawa ewangelicz
nego.

3. Powołujemy się na niedobrowolne świadeatwo, które złożyli sami nie
mieccy biiskupi w  imię sprawiedliwości dla naszej sprawy. Jeśli w  sposób 
otwarty i bezpośredni, odrz/ujcatay nową naukę, że papież jest uniwersalnym 
bis&upetm i  absolutnym władcą każdego chrześcijanina w  całym zakresie 
moralności, a więc w całokształcie obyczajowego działania, to bilsfcupi, przez 
■niejednakowe- i  sprzeczne inlteorprdtaicJiie w  stwoioh iiisltaicli pasterskich po
kazują, że bamdzo dobrze rozpoznali ito ico nowe i odpychające iw tej 
nauce i że W 'grun.cie rzeczy jej się wstydzą. Nikt <z sniich nie może się 
na ito zdobyć, aby pójść śladaffni Manninga i jezuitów i pozostawić .dekre
tom. watykańskim ich prosty i naturalny sens. Zapominają oni jednak, 
ee itafcie próiby interprełtacjii i łagodzenia, jakie zajsitosiowano w  lisitach pa
sterskich mogą — gdyby Sechiciano sobie na ito poziwolić w stosunku dto 
innych dekretów — osłabić spoistość i równomierność na:ulki i pociągnąć
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za solbą ogólną niepewność ,i wąłipliwość odnośnie wiary. Co stałego i nie
zawodnego pozostałoby w decyzjach Wiary starego i nowego Kościoła, 
©dyiby postąpiono z nimi Wszysitkimir rtalk, jak izoisibaiła po<1iraktowaina w  ostat
nim liście pasterskim ibulla Bonifacego V III, gdyby jasnej treści, jawnym 
zamiarom sformułowań chciano niejako dać policzek, jak to się dzieje 
tutaj?

Pbolewamy nad Itakilm. sposobem wykonywania- urzędu biskupiego, Jelszcze 
głębiej ubolewamy nad 'tym, że ci sami biskupi nie zawahali się w  liście 
pasterskim ido ludu katolickiego odpowiedzieć obelgami rzucanymi na rozum 
i wiedzę,, ponieważ należący, do decezja zaprotestowali zgodnie ze swoim 
sumieniem. Zaprawdę, jeśli patrzymy na tyich mężów, którzy wydają się 
■uznawać ślepe posłuszeństwo za swój najwyższy obowiązek i porównujemy 
iieh do cacigodfn.ylch paprzeidmików w  episkopacie, do biskupów takich jak 
Cyprian, Atanazy, Augustyn, to mamy większe prawo — aniżeli św. Ber
nard — do pełnego bólu okrzyku: „,Quis nobis dabirt videre ecclesiam sicut 
erat in diebus antiquis?!”

Ai Groźlby biskupów oidraucaimiy jako nieuzasadnione1 gwałtowne środki, 
jakio nieważne i nieobowiązudące. Zwykle trzymano się w  całym Kościele 
zasady: „Jeśli mówiąc o nauce można podać iczas, w  którym została ona 
wprowadzona, ito jest Ito (pewtna oznaka jej niesłuszności”. Właśnie to ma 
miejsce w  nowej nauce o nieomylności papieskiej. Dokładnie można okreś
lić czas, w  którym ta nauka miała swój początek, osoby, które ją wy
myśliły oraz interesy, którym ona służyła. Jeśli w  dawnych czasach pa
pieże i biskupi wykluczali ze wspólnoty kościelnej twórców i zwolen
ników niekatolickiej nauki, to wskazywali przede wszystkim na nowość 
nauki i jej sprzeczność z tradycyjną wiarą, czym się zasłaniali jak tar
czą. Biorąc pod uwagę oczywisty i łatwo sprawdzalny fakt, że nauka ta 
nie uchodziła dotychczas za objawioną przez Boga, winni zainteresowani 
uznać sprawiedliwość wyroku kościelnego i nietrwałość głoszonej przez 
nich nauki.

Dopiero teraz po raz pierwszy — taki wypadek nie zdarzył się na 
przestrzeli Osiemnastu wieków — obłożono łudzi klątwą kościelną,, nie 
dlatego, że głoszą i rozpowszechniają nową naukę, lecz dlaltego, że chcą 
zachować starą wiarę, jaka przekazana 'im ibyła przez rodziców i nauczy
cieli w  szkole i Kościele i nie chcą przyjąć jetj przeciwieństwa, nie obcą 
zmieniać swojej wiary jak ubrania; że tak niesłuszna ekskomunika nie 
przynosi szkody nią idortknię|tym, lecz itylko tjnrn, którzy ją nałożyli, i że 
prlzeciwmie — Bóg cierpienia tych niewinnie krzywdzonych przemienia 
w źródło błogosławieństwa — jest powszechną nauką ojców. Ale wiemy 
również, że te klątwy są zarówtao niewalzme i nieobowiązuijące, jak i nie
sprawiedliwe, że ani winni nie mogą przez to stracić swoich praw do 
środków łaski Chrystusa, ani kapłani swoich uprawnień do ich udzielania; 
jesteśmy zdecydowani nie pozwolić na ograniczenie naszych praw przez 
kary służące popieraniu fałszywych nauk.
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5. Żyjemy nadzieją, że rozpoczęta- obecnie walka stanie się pod wyższym 
kierownictwem środkiem, który pozwoli na rozpoczęcie i realizację od 
tiawnai wymarzonej i nieodzownej reformy stosunków kościelnych, tak 
w  obrębie konstytucji, jak i życia kościelnego. Spojrzenie w  przyszłość 
podnosi na's na Iduidhu i pociesza w  sm/utku obecnego chaosu.

Jeśli spotykamy obecnie wiszędizie w  Kościele rozplenione nadużycia, 
które wzmocnione i nietykalne id'zię!ki zwycięstwu dogmatów watyfkaóiskich 
mogłyby doprowadzić ido -zlniis ziazenia wszelkiego- żylcia ichrztóśicdOańsJdego; 
jeśli obserwujemy z wielkim smutkiem dążenia do paraliżującej ducha 
centralizacji i mechanicznego unifarmizmu; jeśli obserwujemy rosnącą nie
udolność hierarchii, która wspaniałym osiągnięciom umysłów naszej epoki 
poittrafi Itowairzyszyć lulb przeszkadzać tylko- uderzeniem w  dzwony starych 
frazesów i bezsilnym złorzeczeniem: —  to odwagi dodaje nam pamięć
0 leipszych 'czasach i wiara w Boskiego Kierownika Kościoła-. Przy takim 
spojrzeniu w  przeszłość i przyszłość wyłania się nam obraz prawdziwie 
kościelnej] regeneracji, (stanu, w którym narody cywilizowane wyznania 
katolickiego, bez naruszania sWtego członkowstwa w  Kościele powszechnym, 
wolne od jarzma bezprawnej żąidizy władzy, kształtują i tworzą każdy 
swoją własną oragnizację kościelną, zgodną ze swoimi właściwościami
1 w  faainmnniii ze swoją pozostałą m.ilslją kulllturoitwómozią!,, w  zg-cdnej. wlspół- 
pracy między klerem i laikami; stanu, w  którym cały katolicki świat 
będzie się cieszył kierownictwem jednego prymatu i episkopatu, który dzięki 
swej Wiedzy i- czynnemu udziałowi iwe wspólnym życiu zdobył sobie Uznanie 
I możliwfości wysunięcia Kościoła na jedyne, godne jeg-o mriesce na czele 
kuOltutry śWiat-cwej i ultrzyanainia go> na tym miejscu na Isltałe. Na Itefl 
drodze, a nie przez watykańskie dekrety, będziemy się równocześnie ponow
nie zbliżać do największego celu chrześcijańskiego rozwoju, do połącze
nia oddzielanych obecnie chrześcijańskich wspólnot wyznaniowych, co 
było dążeniem i obietnicą Założyciela Kościoła i czego z coraz większą 
siłą i tęsknotą pożądają i domagają się niezliczeni wierni, i ta w znacz
nej części w Niemczech. Niech to Bóg da!

Momadhium,, w  czerw.au 1871 roku.

Podpisani:

te. wof. dr Ignacy uo(n Dollwiger, •prflf dr v<yn Schwtte iz Pragi, ks. pro}, dr 
Rehnkens z Wrocławia, prof. dr. Kmoadt z Borni, prof. dr Mićhelis z Brauns- 
bergu, prof. dr von Huber, prof. dr Seuffert, prof. dr von Sicherer, prof. 
dr Cornelius, prof. dr M. Haushofer, dr Ziemgiebl, prof. dr Berchtold, 
dr K. Stieler, prof. dr Friedrich oraz wielu innych wybitnych przedstawicieli 
inteligencji katolickiej.

103



Program Kongresu Katolików w Monachium

I. Świadomi naszych religijnych dbowiązkóiw pozostajemy mocno związa
ni! itattc ze starą wiarą katolicką, jaka została (poświadczona w Piśmie św. 
i tradycji., jak i ze sitarym katolickim kiultelni. Dlatego uważamy siebie za 
pełnoprawnych członków Kościoła katolickiego i nie pozwalamy, aby nas 
usunięto ani ze wspólnoty kościelnej, ani -z wynikających z niej praw 
kościelnych i ^obywatelskich.

Oświadczamy,, że kary kośoMme; które inais spoitfcaiy z powodu naszego 
przywiązania do wiary, są bezprzedmiotowe i samowolne i że nie będą 
w naszym sumieniu przeszkodą w  braniu czynnego udziału w kościelnej 
wspólnocie.

Z punktu widzenia wyznania wiary, jakie jest zaiwante jetezeze w  tzw. 
trydenckim symbolu, odrzucamy dogmaty ogłoszone w czasie pontyfikatu 
Piusa- IX, 'będące w  sprzeczności z  nauką Kościoła i zasadami reprezentowa'- 
nymi przez Stfbór Apostolski, a wszjczególności dogmat o „nieomylności 
nauczania” i  o „majwyiaszetj koimpeltcmitnej i bezpośredniej jurysdykcji” pa
pieża.

II. Trzyimamy się staraj Konstytucji Kościoła. Odrzucamy każdą próbę 
usuwania 'biskuipów z bezpośredniego i samodzielnego kierownictwa po- 
SEdzególnytnii Kościołami. Odrzucamy zawartą w  watykańskich dekretach 
naukę, że papież jest jedynym pmzez Baga ustanowionym reprezentantem 
wszelkiego kościelnego autorytetu i władzy, jako będącą w  sprzeczności 
z trydenckimi zasadami, według których istnieje ustanowiona przez Boga 
hierarchia, składająca się <z [biskupów, kapłanów i diakonów. Uznajemy 
prymat rzymskiego biskupa Itaki, jaki został uznany przez Ojców li sobory 
wsltarym nji er obdzielonym chrześcijańskim Kościele.

a) Oświadczamy, że dogmaty mogą być definiowane nie wyłącznie przez 
oświadczenia każdorazowego papieża i przez wyraźną lub milczącą aprobatę 
zaprzysiężonych .miu do bezwzględnego posłuszeństwa biskupów, lecz tylko 
w zgodzie z Pismem &w. i sitar ą kościelną tradycją, podaną w  uznanych 
dziełach Ojców; i przez Isiobory. Również sobór, któremu nie brakowałoby, tak 
jak watykańskiemu, istotnych zewnętrznych warunków ekumenicznych, 
a kltóry przy ogólnej zgodzie swioioh członków zerwałby z podstawami -i prze
szłością Koiślcioła, nie Ibyilby w  stanie wydać dekretów, które' miiaibyby 
wewnętrznie obowiązywać 'dzionków Kościoła.

b) Podkreślamy, że decyzije odnośnie nauki statnoru muszą się w  bezpośred
niej świadomości wiary ludu katolickiego i w  nauce teololgiczenj wyka
zać zgodnością! iz pierwełtaymi ii przekazanymi! 'zasadami' wiary Kościoła.

Przyznaj e!my katoliokietruu klerowi i laikatowi oraz nauce teologii prawo 
świadectwa i ingereincji przy ustalaniu dogmatów.

III. W ©parciu o teologię ti prawo kanoniczne dążymy do reformy 
w Kościele, która w  duchu starego Kościoła zaradzi dzisiejszym nadużyciom, 
i która spełni uizaisadnione życzenia kaltoiiickieigo ludiu odnośnie konlsłytucyj-
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niie uregulowanego- udziału w  sprawaldh ko&cielych, przy czyim — bez. 
usaczenbku dla kościelnej jedności w  nauce — byłyby uwzględnione narodo
we po,glądy i  potrzeby.

Oświadczamy, że Koś.dołowi Utrecrhckdemu bezpodstawnie zarzuca się 
jansenizm. W  awiązku z tyim nie ma między tym Kościołem a nami 
dogmatycznych różnic.

Matny nadzieiję, że dojdzie do ptraownego połączenia z Kościołem grecko- 
-wlaohoidniim i rosyjskim, których oidłączenie nastąpiło właśiciiwite bez tiistot- 
nyćh powodów i nie jest uzasadnione takimi różnicami dogmatycznymi, 
kitóryjeh nie można1 łby ibyło- pogodzić. Spoidzaewaimy sią, że pod warun
kiem iwplroiwadzeniia (reform, Ido IWt-ótryich diążymy i na drodze- nauki oraz 
postępu chrześcijańskiej kultury dojidzie stopniowo do porozumienia z K o- 
ściołahń' protestanckimi i episkopalnymi.

Uważamy, że przy wychowaniu katolickiego kleru kultywowanie nau
ki jest nieodzowne.

Uważamy,, że sztuczne odgradzanie kleru- od klutury umysłowej' naszego 
wieku (w niższych i wyższych seminariach duchownych — jednostronnie 
prowadzonych przez biskupów) przy wielkim, wpływie tego kleru na kul
turę narodową — jest niebezpieczne w najwyższym stopniu i nieprzydatne, 
zwłaszcza., gdy -się zważy, że duchowni ci mają odznaczać się wysoką 
moralnością, pobożnością i  patriotyzmem.

Żądąmy dla tzw. niższego kleru goidnych i zatoezpielczonych przeciwko 
wszelkiej hierarchicznej samowoli stanowisk. Odrzucamy wprowadzone 
przez prawo francuskie, a ostatnio powszechnie stosowane, samowolne 
przenoszenie duszpasterzy (amov-ibilitaiS a-d nutum).

V. Popieramy ko-nstycje naszych krajów, które gwarantują wolność oby
watelską, i humanitarną kulturę, dlatego też odrzucamy ze względów oby
watelskich i hdstoryczno-ikulturowych — zagrażający państwu dogmat o wła
dzy papieskiej i oświadczamy, że przy bolku naszych rządów będziemy 
wierniei i niezachwianie walczyć przeciw ultramontanizmowi, który został 
zdogmatyzowany w Syllabusie.

VI. Ponieważ wiadomo, że tzw, „Towarzystwo Jezusowe” winne jest 
obecnego zgubnego zamieszania w  Kościele katolickim, ponieważ zakon ten 
nadużywai swojej silnej pozycji w  celu rozpowszechniania i podsycania 
wśród hierarchii, kościelnej:, kleru i narodu tendencji wrogich kulturze, 
niebezpiecznych dla państwa i narodu; ponieważ uczy on fałszywej;.! skorum
powanej moralności oraz stosuje ją, musimy wobec tego wyrazić nasze 
przekonanie, że ,pokójr rozwój, i zgoda w Kościele oraz odpowiednie, 
stosunki między nim a społeczeństwem będą możliwe dopieroi wtedy, gdy 
położy się kres społecznie szkodliwej działalności tego zakonu.

VII. Jako członkowie katolickiego, jeszcze 'nie zmienionego- przez pa
pieskie dekrety Kościoła, któremu państwa zagwarantowały polityczne uzna
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nie i publiczną ochranę, podtrzymujemy nasze roszczenia odnośnie wszyst
kich realnych d6br i tytułów własności Kościoła.

Uchwały drugiego Kongresu Starokatolików w Kolonii

I. Wnioski dotyczące organizacji duszpasterstwa, przedłożone przez Komisję 
Teologiczną Komitetu Centralnego i przyjęte na pierwszym i drugim zebra

niu delegatów w  dniu 20 września 1872 roku.

Kongres wyraża swoją zgodę na następujące sformułowania, które łączą 
się z oświatiiozełmem czwartego* monachijskiego .zgromadzenia^ iz Zielonych 
Świąt i z rezolucją Kongresu monachijskiego:

1. Kapłani, którzy zostali susipendowani albo etekomunikowani z powodu 
■swojej: wierności dla wiary, są uprawnieni do podjęcia wszelkich czynności 
kapłańskich: mogą udzielać sakramentów świętych nie tylko w  sposób 
ważny, lecz również — ze względu nai ciężką sytuację, stworzoną przez 
watykańskich biskupów i duchownych — w sposób godziwy i w wypadkach 
koniecznych udzielanie ich uważać za swój. obowiązek.

2. 'Staremu Kościołowi nieznana, polegająca,tylko na pozytywnym ustawo
dawstwie reguia, że każdy kapłan na udzielenie sakramentu pokuty musi 
posiadać jurysdykcję biskupa, nie może w obecnej ciężkiej sytuacji być 
■uważana za obowuąz/ują,cą.

3. Tak samo w obecnych warunkach należy uważać za nieobowiązujące 
ograniczenie działalności kapłańskiej, wynikające z podziału diecezjal
nego..

4. Jeśli zajdzie konieczność, to katolicy wiernie obstający przy starej 
wierze uprawnieni są do zorganizowania regularnej służby duszpasterskiej 
przez zaangażowanie kapłana. W obecnych warunkach kapłan .taki może 
wykonywać wszystkie czynności duszpasterskie również bez instytucji (u- 
komistytuowarnego Kościoła) i mimo sprzeciwu biskupa, który odszedł od 
starej wiary.

5. Jeśli przestrzeganie przepisów liturgicznych jest niemożliwe, np. od
prawianie Misrzy św. pr.zy konsekrowanych ołtarzach, poświęcenie Sprzętu 
i ornatów• kościelnych itp. — to nie są one obowiązujące, ponieważ waż
ność alkltu lituingiicznego nie jels-t eatteżna od ityioh spiraw ii wejdSug formal
nego prawa w  przypadkach koniecznych od powyższych przfepisów można 
-odstąpić.

6. Jeśli dla odprawienia nabożeństwa nie można korzystać z pomiesz
czeń kościoła kattoliicfcieigo, imioana bez oibaiwy użyć kościoła ewangelickiego 
lub innych pomieszczeń.
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7. W miarę możności przestrzegać należy tradycyjnych zwyczajów litur
gicznych. Używanie języka narodowego przy udzielaniu sakramentów i przy 
innych aktach kościelnych, np. w czasie pogrzebu, jest uzasadnione w tym 
zakresie, w  jakim jest on albo był prawnie używany w różnych diecezjach. 
Tam, gdzie wydaje się to wskazane, należy przy udzielaniu chrztu, podczas 
pogrzebu ifcd. wygłaszać do obecnych odpowiednie przemówienie.

8. Ostateczne zbadanie głęboko oldczutych nadużyć i przeprowadzenie 
odpowiednich reform w dziedzinie dyscypliny i kultu jest zastrzeżone 
dla konstytucyjnych organów Kościoła. Na obecnym etapie uzyska się 
zbawienną i niezaprzeczalnie słuszną reformę przez to, że zlikwiduje się 
opłaty kościelne, mszalne itp. oraz nadużycia i przerosty przy udzielaniu 
odpustów, przy kulcie świętych, sprzedaży szkaplerzy, medalików itp.

9. Zbawienną reformą jest również i to, że nasi duchowni unikają 
■w kazaniach wszelkich wypowiedzi na aktualne tematy kościelno-polityczne 
oraz gorzkich słów w  stosuJnlku do innowierców. Z chwilą, gdy kapłan 
wielkie prawdy Ewangelii czyni głównym tematem kazań i innych nauk, 
popiera on w  ten sposób prawdziwe chrześcijańskie i katolickie przeko
nania i przygotowuje porozumienie między członkami róanych wyznań.

10. Od lokalnych potrzeb i stosunków będzie zależało, czy podjęcie du
chownych i kościelnych czynności będzie się ograniczało do poszczegól
nych przypadków, czy też zajdzie konieczność ustanowienia proboszcza 
i zarządu parafialnego (nr 4). W tym ostatnim przypadku należy unikać 
wszystkiego, co może stworzyć pozory oddzielenia się od Kościoła katolic
kiego albo rezygnacji z praw do majątku i budynków kościelnych istnieją
cych parafii.

11. W celu osiągnięcia jedności i  uniknięcia możliwych niepowodzeń 
zaleca się komitetom lokalnym, aby sprawozdania odnośnie zamierzonej 
organizacji duszpasterstwa składały specjalnie wyznaczonemu komitetowi 
<nr 15).

12. Odnośnie kościelnej ważności zawarcia związku małżeńskiego (w 
sprawie izialbe-zpieiczenia jego pra wno-fcywidnej ważności zastrzeżono1 sobie 
specjalne wnioski) należy zwrócić uwagę na następujące sprawy:

a) Według obowiązującego prawa kościelnego katoliccy narzeczeni winni 
złożyć oświadczenie wyrażające zgodę na zawarcie małżeństwa przed właś
ciwym' proboszczem i dwoma świadkami, a więc tam gdzie zorganizowana 
zcńsitałai parafii a sltarokatoliicka (nr 4) — przed proboszczem tejże parafii 
albo przed upoważnionym przez niego księdzem.

b) Jeśli właściwy proboszcz przez uznanie watykańskich innowacji od
stąpił od wiary katolickiej, wtedy oświadczenie wyrażające zgodę na 
malłżeństwo może być dokonane w obecności dwóch świadków, tzn. że 
tzw. śluJb cywilny jjeistt wy!sitar.cza|j.ą|cy ido. ozyslkaniia ważności m a łżeń s tw a . 

W  tym przypadku jednak, katoliccy narzeczeni — aby nie zrezygnować
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z tradycyjnego błogosławieństwa — zawierają związek małżeński w naj
bliższej starokatolickie} parafii albo przed innym kisiędzern.

13. Dla tych przeszkód mełżeński-ch, które opierają się wyłącznie nai po
zytywnym prawie kościelnym i od których normalnie uzyskuje się dys
pensę, w  obecnych warunkach nie mu'si się uzyskiwać biskupiej albo pa
pieskiej. dyspensy. Dla sumienia są one o tyle tylko obowiązujące, o ile 
nie istnieją powody, które mogłyby dyspensę materialnie usprawiedli
wiać.

14. Nawiązując do nr 4 podjętej w Monachium rezolucji oświadcza się, 
że tak długo dopóki nie będziemy mieli w  Miemczech biskupa wyznającego 
statrą, katolicką wiarę, będzie możma awracać isię do obcych biskupów, 
a szczególnie do biskupów Kościoła Utrechckiego i■ Ormiańskiego z prośbą
0 sprawowanie przez nich funkcji biskupich, a zwłaszcza o udzielenie bierz
mowania oraz [wyświęcania cdpciwiećtailchi kahldydatów na duchownych.

■Nawiązując do omawianej, rezolucji zastrzegamy sobie prawo ustano
wienia regularnej biskupiej jurysdykcji w  ten sposób, że duchowni, którzy 
pozoistaJii wierni isltarej katolickiej (wierze i  przedslbatw.iciieJe parafii w y
biorą na biskupów godnych mężów, którzy zostali wyświęceni przez prawo
wiernego biskupa i na razie będą sprawowali urrząid na wzór biskupów 
misyjnych starego Kościoła.

1'5. Kongres wybiera komitet składający się z siedmiu członków, z któ
rych przynajmniej trzej muszą być teologami, a dwaj kanonistami.

Do obowiązków tęgo komitetu należy:
I. Przygotowanie wyboru biskupa. W  związku z tym:
a) ma on zbadać i rozwiązać wszelkie kwestie odnoszące się do korzystnego 

przeprowadzenia wyborów do rezydencji biakulpa, dotacji, stosunku do 
rządów, do parafii itd ;

b) ma ustalić termin wyborów i zwołać zebranie wyborcze;
c) ma zaprojektować ordynację wyborczą, z uwzględnieniem że za wybor

ców -uznaje isię: wszystkich należących do nas księży, jednego luib diwóich
—  zależnie od liczby dusz — delegatów z poszczególnych parafii, członków 
komitetu;

d) ma poczynić konieczne kroki potrzebne dla konsekracji i wspólnie 
z ewentualnie wybranym biskupem ustalić poczynania konieczne ze względu 
na stosunek do rządów.

II. Komitet winien następnie opracować statut dla parafii jako organiza- 
łcaiil, który ma słulśyć jako noirma idla poszczególnych tworzących isię para
fii.

III. W  sprawach- parafialnych i duszpasterskich Kongres przekazuje ko
mitetowi itaki autorytet jaki sam posiada z powodu istniejącej sytuacji
1 zaufania starokatolików, i ufa, że posziczególni duszpasterze i parafie będą 
zwracali się do komitetu po radę lub decyzję, ilekroć będą mieli wątpli
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wości, które nie znalazły rozwiązania w  zasadach sformułowanych przez 
Kongres.

IV. W celu realizacji uchwał Kongresu poruczono komitetowi opracowanie 
wniosków dla- czynników rządowych.

V. Wszystkie parafie wińmy być zawiadomione, do których -członków 
komitetu mają kierować swoje pytania ftp.

II. Wniosek dotyczący stosunku do innych wyznań, przedłożony przez Ko
misją Teologiczną Komitetowi Centralnemu i przyjęty na trzecim zebraniu

delegatów w  dniu 21 września.

Kongres powtarza zawartą w programie monachijskim z Zielonych Swią-t 
i  z września 1871 r. nadzieję w sprawie ponownego połączenia rozłączonych 
obecnie wspólnot -chrześcijańskich wyznaniowych. Wyraża on życzenie, 
aby teolodzy wszystkich wyznań zwrócili uwagę na ten punkt i -mianuje 
komisję, która otrzymuje następujące zadania:

il. nawiązać kontaktt z ju!ż iisttaietjątcymii Lulb bodącymi w  stanie organizowa
nia się stowarzyszeniami mającymi na celu likwidację istniejącego podziału 
kościelnego;

2. przeprowadzić naukowe ba'dania na temat istniejących -różnic i możli
wości ich usunięcia oraz ułatwić publikację wyników tych badań w nauko
wych dziełach i czasopismach;

3. za pomocą popularnych rozpraw i artykułów popierać znajomość nauk, 
organizacji i stosunków w  odłączonych Kościołach i wyznaniach oraz właści
wą ocenę istniejących elementów łączących i oddzielających; rozbudować 
i -podtrzymywać w szerokich kręgach zrozumienie i zainteresowanie dla 
pożądanego porozumienia.

Członkami Komisji Kongres mianuje następujące osoby obecne na Kon
gresie: I, von DollinigeLrt Rriedriich, Łemgen, ŁiuftJteTfoetók, Miiclhauid, Miichsliis, 
Eeinke-nis, Reus-ch, Rottełs i von Schulte, i prosi ich o dokooptowanie soibi-e 
innych mężów, i uzgodnienie z nimi formy skutecznie działającej organi
zacji.

III. Wniosek dotyczący praw (Starokatolików), przedłóżmy [przez Prawno- 
-Polityozną Komisję Komitetu Centralnego i przyjęty na trzecim zebraniu

delegatów w dniu 21 września.

iBi&rąc ipod u iw agą, tże niedogoidma sytuacja w  (jakiej ranaie‘źii is-ię katolicy, 
odmawiający -uznania dekretów watykańskich z 18 lipca 1670 roku. przez 
faktyczne wprowadzenie ich w życie — stała- -się pod względem’ prawno- 
-jkościelmym z dnia na dzień gorsza i przekroczyła granicę tego, co można
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wytrzymać; że przeto starokatolicy mają najbardziej palące powody, aby 
po sformułowaniu w artykule V II rezolucji 'kongresu monachijskiego' za
strzeżenia' swoich prafw przystąpić na ite(j podstawie do. prawnej reaiiza*jji 
i dochodzenia tych praw.

Biorąc pod uwagą, że kwestia prawna, tzn. pytanie czy i jakie prawa 
posiadają starokatolicy w  państwie i w  istniejącym, porządku prawnym, jest 
ściśle związana z .kwestią pozycji prawnej, jaką zajmują oni pod względem, 
dogmatycznym i kościelnym, tak że potwierdzenie tego ostatniego pytar- 
nia w  ogólności pociąga za sobą konieczność potwierdzenia! pierwszego- 
pytania i odwrotnie — kto naszej obecnej faktycznej- pozycji nie uznaje 
za sprzeczną z prawem albo kto zaprzecza istnieniu prawnej możliwości 
likwidacji tego stanu rzeczy środkami państwowo-prawnymi, ten może 
twierdzić,, względnie przyznać, że nasze stanowisko opozycyjne pozbawione 
jest całkowicie wewnętrznego i dogmatycznego uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę, po pierwsze, że w  celu sprecyzowania wpływu de
kretów watykańskich w sferze prawnej, należy podkreślić co następu
je:

1. w Konstytucji „Pastor aetern-us” uznana za dogmat -nauka o osobistej 
nieomylności i absolutnej pełni władzy rzymskiego biskupa (papieża\ ma 
na celu dogmatyczne zdefiniowanie — i treścią jej jest itaka właśnie 
definicja — nie :tyłko zawartego w depozycie wiary przedmiotu, lecz raczej 
podmiotu, któremu powierzona jest i w którym mieści się treść wiary 
i życie kościelne, a więc osoby depozytariusza., reprezentanta kościelnej 
nauki i władzy;

2. że zatem nauka, o- której mowa, wykraczając z powodu swego formal
nego charakteru poza krąg czysto wewnętrznego życia Kościoła stanowi 
sprecyzowanie samej istoty tworzącej Kościół z czego jednak z konieczności 
wynika;

3. że przez nowatorstwo zawarte, jak udowodniono w rzekomym dogmacie 
nie zmienia się — jak to miało miejisce w przypadku tzw. dogmartu o -nie
pokalanym. pwczęicńu — cbiekitywna Itreść -tego,, czego- oczy Kościół ale -raczej 
■unowocześnia pojęcie i istotę samego nauczającego przedmiotu, 'tzn. tworzy 
się nową ilstoltę Koiślcioia, nowy Kościół ii -ulsitanaiwiiia się go w  miejsce 
istniejącego Kościoła^ nie tak, jak gdyby był on prawnym jego nai- 
stępcą, ale tak, jak gdyby nigdy nie istniał inaczej ukonstytuowany 
Kościół; to radykalne zerwanie z historią i z historycznie uzasadnionym. 
Kościołem wyraża się szczególnie ostro w logicznie niemożliweji próbie 
zdefiniowania- danej nauki na drodze soborów podczas gdy przecież treśt 
samej nauki nie 'tylko .unieważnia ex nunc kompetencje i autorytet soboru 
jako definiującego podmiotu, ale je ex tunc neguje. Biorąc pod uwagę po 
drugie, że z tej fonmarlnej i materialnej istoty danej konstytucji z koniecz
ności wynika:
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1. że do 18 lipca 1870 roku zgodne z przepisami i nawet dogmatycznie 
poprawne zróżnicowanie między mającą moc prawną, dogmatyczną i kano*- 
niczną istotą Kościoła katolickiego i a-kcydentalnymi oraz czysto faktycznymi 
zniekształceniami jego istoty — a szczególnie tzw. ultramontańską partią 
i kierunkiem umysłowym — zatraciło wszelką możliwość zastosowanie,, 
ponieważ — wobec tego, że na skutek dogmatu nieomylności ultramon- 
tanizm postawił samego siebie na miejscu Kościoła — logicznie biorąc 
nie może być więcej mowy o istnieniu w tym Kościele ultra-montańskiej 
partii i kierunku .umysłowego. Przeciwnie, zamiast poprzedniego zróżni
cowania można i musi się odróżnić tylko historycznie uzasadniony uznawa
ny przez państwa jako taki Kościół katolicki od Kościoła ultramontańskie- 
go, który sam się ukonstytuował, wykluczając ze swojego organizmu 
•tenże Kościół katolicki i stając się jego-przeciwstawną sprzecznością;

2. że ukonstytuowanie się tego antykościoła:
a) pociągało za sobą niezawodnie dla wszystkich tych, którzy przeszli 

na jego łono, ultratę wiszysitikiich itytutów na podstawie Których byli w  po
siadaniu j-urysdykcji kościelnej i innych praw — że należy podkreślić- 
w tym miejscu wynikłe z tego specjalne skutki-:

1) że zagrożenie karami kościelnymi i nakładanie na starokatolików 
ze strony „nieomylnych” posiadaczy władzy kościelnej nie tylko należy 
uznać za całkowicie nieważne ze względu na brak uprawnień w  sensie 
kościelno-prawnym, lecz należy również odrzucić jako uzurpację władzy 
urzędowej' i traktować je zgodnie z § 132 niemieckiego-kodeksu karnego;

2) że ta „władza kościelna dopuszcza się przes-tępstwa prze widzianego 
w  §§ 166, 167 niemieckiego kodeksu karnego, oświadczając publicznie, że 
odprawianie starokatolickiego nabożeństwa jest aktem świętokradzki-m albo 
usiłując powstrzymać od 'udziału w starokatolickim nabożeństwie za po
mocą grożenia kościelnymi środkami odstraszania;

3) że ta sama „władza -kościelna” , nie dopuszczając starokatolików do- 
wspólnego użytkowania kościołów i:tp. i tym samytm narażając ich na 
zdobywanie nadzwyczajnych środków pieniężnych dla zaspokojenia po
trzeb religijnych i odprawiania nabożeństw —  zobowiązana jest do wy
płacania im odszkodowania z tytułu strat powstałych z powodu tego bez
prawnego postępowania;

b> że z drugiej strony ukonstytuowanie się ultramontańskiego anty- 
kościoła, pryncypialnie i de iure nie mogło wypłynąć ani na prawne istnie
nie Kościoła katolickiego jako takiego i odnośnie jego pozycji w  pań
stwie, ani na prawa, przysługujące według prawomocnych ustaw tym  
katolikom, którzy chcąc pozostać wierni istniejącemu Kościołowi, nie uznają 
(konstytucji atakującej podstawy Kościoła^ a są członkami 'uznanego przez 
państwo Kościoła;
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że wsprawdzie na skutek oderwania się całego episkopatu w  Niem
czech, Austrii i Szwajcarii, staroSkatolicy uważają, że konstytucja episko- 
palna, fundament katolickiej konstytucji kościelnej, de facto jest rozwią
zany i że z tego powodu życie kościelne jest zahamowane we wszystkich 
dziedzinach;

że jednakże zaistniała sytuacja e powodu zdrady kościelnych zwierzchni
ków i większej części kleru, ‘w żadnym wypadku nie może być uważana za 
podstawę legalności tej faktycznej sytuacji i nie może upoważniać do mnie
mania, że Kościół katolicki przestał 'istnieć w  sensie legalistycznym albo 
do znajdowania Kościoła katolickiego tam, gdzie w  sensie zmysłowego poj
mowania znajdują się biskupi, kler i życie kościelne, ponieważ właśnie 
takie pojmowanie tworzy istotę nieomylności, która utożsamia osobę ze 
sprawą, formę z istotą, istniejące de facto z istniejącym de iure, krótko 
mówiąc — siłę faktów stawia w  miejsce prawa i legalności;

że w tym dla uprawnionego Kościoła przygniatającym fakcie znajduje 
się dla jego wyznawców pilne upomnienie, obowiązek i prawo do ustano
wienia wolności religijnej; wiary katolickiej oraz do uwolnienia Kościoła 
katolickiego z kajdan ultr amon taoistycznego antykościoła i należy przy
stąpić bez straty czasu do tworzenia 'zewnętrznej organizacji oraz starać 
się przede wszystkim 'tworzyć legalną władzę episkopalną;

że w  tym wypadku można powrócić do także słusznie leżącej- w  istocie 
rzeczy formy wylborów, przeprowadzonych przez kler i lud, ponieważ 
stosowanie praktykowanych tradycyjnych form stało się niemożliwe przez 
radykalną działalność subwersyjną, ale sama konsekracja może być prze
prowadzona przez jakiegokolwiek innego katolickiego biskupa;

że niezaprzeczalne prawo 'starokatolików do wykonywania religii kato
lickiej' i swobodnej regulacji wewnętrznych spraw Kościoła powinno ich 
nie mniej upoważniać do ustanowienia życia parafialnego w Kościele na 
tej drodze, którą im pozostawiły rozwój; wypadków;

że w istniejących przesłankach prawnych do ustanowienia legalnej jurys
dykcji episkopalnej życia parafialnego w Kościele dane są warunki pod
stawowe, od których uzależniona jest likwidacja sprzecznej z prawem 
sytuacji • starokatolików za pomocą środków pomocy sądowej, jeśli nie 
we wszystkich punktach, :to przynajmniej w  ich większej części i w naj- 
ważniejszych;

Ibiorątc pold uwagę, że mogą 'być podniesione zastrzeżenia w  stosunku 
do powyższych wywodów, że prowadzą one —  niezależnie od innych kon
sekwencji — do zabezpieczenia całego majątku kościelnego, znajdującego 
się w rękach milionowych rzeszy zwolenników nielegalnego właściciela, 
na korzyść prawie znikomej mniejszości — konsekwencja, która musi bu
dzić wątpliwości z powodu niezgodności z rzeczywistymi stosunkami i po
glądami współczesności, jeśli chodzi o prawny punkt widzenia* oo do ich

112



■słuszności, a jeśli chodzi o polityczny punkt widzenia — co do możliwości 
przeprowadzenia podstawowej zasady;

bi-orą-c pod uwagę, że ten zarzut staje się jednak przez to nieaktualny
—  na co całkowicie nie zwraca się uwagi, — iż jest całkowicie wykluczone, 
aby zgodnie z istotą Kościoła katolickiego, centralizacja wszystkich pretensji 
prawnych jak i cala kościelna j-urysdykcja znajdowała się w jednym 
ręku, zgodnie z istotą Kościoła ultramontanistycznego: powyższe pretensje 
prawne są raczej wszędzie indywidualizowane i ograniczone wszędzie w spo
sób obiektywny przez kościelne potrzeby uprawnionych; że na skutek 
tego, podniesiona przez nas pretensja —  nie zważając na miarodajne 
(potrzeby kościelne — powinnaby się oprzeć tylko na tym, żeby właści
ciel nie posiadał już ex titulo fundationis albo żeby majątek nie był już 
użytkowany zgodnie z przeznaczeniem1, nie zwracając nawet .uwagi' na 
lex fundationis, i żeby majątek nie był już użytkowany zgodnie z prze
znaczeniem, i żeby musiała być usunięta z powodu brakującej legitymacji 
prawnej albo braku zainteresowania;

biorąc pcd uwagę — po trzecie — to, co dotyczy naszego ̂ stosunku do 
państwa;

że starokatolicy mają ponad wszelką wątpliwość prawo domagania się 
wykonywania wszelkich niezmiennie istniejących uprawnień uznanego przez 
państwo Kościoła, a więc także i specjanie uprzednio akcentowanych 
właściwości ochronnych rządu państwa i będą zmuszeni potraktować jako 
czyste zaniechanie zagwarantowanej przez konstytucję wolności religijnej, 
jeśli usiłowanoby ich skłonić by uciekli się do religijnego nihilizmu dysy- 
denekiego, jako środka obrony przed ultramontańskiim albsolutyzmem;

że nie mogą oni uważać za najbardziej: poprawny i służący w  pierwszym 
rzędzie środek, ani interwencję państwa środkami władzy administracyj
nej, ani drogą ustawodawczą chociaż nie będzie możną prawdopodobnie 
zrezygnować z tej ostatniej dla wszechstronnego uregulowania zamieszania, 
powstałego dzięki nowatorstwu watykańskiemu. Nie żądają one raczej 
nic innego jak tylko tego, do czego rządy zobowiązane są także ze swego 
własnego stanowiska, sprowokowane przez watykańskie nowatorstwo i w y
wyższenie się, tzn. postawy jasnej i zdecydowanej, odpowiadającej stano
wisku zajętemu przez Kościół rzymski w  stosunku do nich.;

Zważając na to:

a) dotyczy to konieczności takiej, decyzji, że nie może co do tego być ani 
też nigdzie nie ma, iż rządy państw mogłyby zachować się nai dłuższy 
okres biernie w stosunku do watykańskiego nowatorstwa. Przez takie 
za-chowanie, a nawet przez każde chwiejne i niejasne ustosunkowanie się 
spowodowaliby — praktycznie jego sukces, jaki miałaby pozytywna decy- 
sja na korzyść lultramontaniztnu, albo też przeszkadzałoby to całkowicie
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władzom niższym w  ich działaniu administracyjnym względnie sądowniczym, 
odnośnie stosunków prawnych obydwóch stron, doprowadzając do iusti- 
tium;

b) że sama przez się zrozumiała jest kompetencja państwa do zbadania 
i oceny konsekwencji watykańskich, dekretów dla dziedziny prawnej. Ale 
również i z  tego względu nie może być wątpliwości, ponieważ Kościół 
katolicki znajduje się1 w stosunku do państwa w określonym położeniu, 
przeważnie przez konstytucję i na skutek tego, jego kościelne akty mają 
stouifei cywilno-prawne, i z  pozycji Iko&cAetaej wynikają obowiązki ćywiino- 
prawrn-e a biskupom,, pro^boszcziom iltJd. uznanego. Kościotła znane są określone 
prawa i nie do uniknięcia jest pytanie: feto należy do uznanego- Kościoła 
jako biskup, kapłan, laik?,

że jednak:
•c) określona musi być decyzja, którą należy wydać w tej sprawie, 

przez to, że dekrety watykańskie,
1) jak wyżej pod I )  udowodnione zostało, nie tylko zmieniają, obiektyw

ną treść nauki- Kościoła-, l&cz raczej podtrzymują osobę nauczającego i rzą
dzącego podmiotu, ustanowiwszy nową organizację kościelną, w  której 
pozbawiono biskupów krajowych wszelkiej iurisdictio propria i pozostawio
no im tylko wikariaty, które zobowiązane są do bezwzględnego posłuszeń
stwa w stosunku do zewnętrznej władzy centralnej, co sprzeczne jest 
z zasadami prawa państwowego;

Z) pociągają za sobą podniesienie papieskich wypowiedzi do rangi dog
matów, które ustanawiają bezwzględne panowanie rzymskiego biskup? 
nad wszystkimi państwami i ludźmi, jak to czynią konstytucja Unam sanc 
tam i Syllabus;

S) przekazują całą dziedzinę życia etycznego, również i jego stronę od, 
noszącą E'ię Ido- jpańjsitnroiw-ejj i ispiołeczneij, iwtspótaoły pod nieomylne wyrok? 
tronu papieskiego;

że przez to — wydaje się — powstaje ustrój kościelny, w którym
— z powodu radykalnie antypaństwowego nastawienia — państwo z pew
nością nie może rozpoznać Kościoła katolickiego, który był z nim zaprzyjaź
niony istotnie i w aspekcie historycznym, a obecnie wykazuje nastawienie 
antypaństwowe;

że zatem reakcja — do której państwo musi się -uznać za sprowokowane 
przez to działanie tak zwanego Kościoła — widocznie nie tylko wtedy 
ipoprarwna i  [jasna, jeśJi umnany zostanie pnzez pańisttwo ustrój, kościeUny 
stworzony przez dekrety watykańskie tylko- jako substancjonalnie odrębny 
■orjgainjizm, .tzn* że Kościół rzymska' nie zostanie uznany jako- Kościół 
katolicki;

że pod tym względem podjęta próba, aby nie poddać się takiemu 
wyraźnemu podziałowi w taki .sposób, że po prostu przeprowadza się

114



różnicę międizy Ko^ciotłeto ikataliickinija w  nim rządzącą partię uifcra- 
montanistyczną, albo, jak się mówi jezuityzmem;
1. O łyle 'nie ma to sensu,, ponieważ —  jak  już uprzettn.io wykazano
— tak zwany ultramontanistyczny i jezuicki kierunek umysłowy nie jest 
już pojęciem jako takie, lecz istnieje po prostu jako zorganizowany kościelny 
organizm, tak że państwo posiada tylko alternatywę uznawania go jako 
Kościoła względnie uznać Kościół jako ultramontanizm, albo negować 
go jako taki: — Sim ut sum, aut non ,sim: — poddanie się albo wojna? 
tertium non datur;

2. że wtedy jednak owa próba może .mięć tylko taki praktyczny sukces, 
iż przy nieuniknionej kontuzji zostaną dotknięci bez wszelkiego powodti
— oddani swemu krajowi i rządowi pod względem religijnym jak i narodo
wym oraz patriotycznym —  starokatolicy, wspólnie z neokatolikami, ci 
pierwsi albo przez usprawiedliwione zarządzenia przeciw ostatnim, albo 
też poddani zostaną władzy neokatolickiego ustroju kościelnego, która 
nie jest dostępna zewnętrznym środkom. Z tych powodów Kongres uchwala: 
Kongres ufa i oczekuje, że wysokie rządy niemieckich i austriackich 
państw oraz Szwajcarii zajmą stanowcze i jasne stanowisko w  stosunku 
•do rozpatrywanej kwestii kościelnej i stosownie do tego- nie tylko będą 
się trzymać oświadczenia zawartego w'Urzędowych rozporządzeniach:

„że dekretom watykańskim z dnia 18 lipca 1870 roku nie należy przy
pisywać żadnej prawnej mocy działania” , lecz nadadzą praktyczne urzeczy
wistnienie różnicy — będą-cej podstawą tego oświadczenia — istniejącej 
między państwowo-prawnym i historycznie uzasadnionym oraz jako takim 
przez państwa uznanym Kościołem 'katolickim po jednej stronie, a przez 
owe dekrety ukonstytuowanym pozbawionym wszelkiego dogmatycznego 
i historycznego uzasadnienia, ultramontanistyczne rzymskim Kościołem po 
drugiej stronie; 
że

A ) będą uznawać katolików, trzymających się starego Kościoła katolic
kiego, odrzucających 'dekrety watykańskie jako mawatorstwo, jako Człon
ków państwowo uznanego Kościoła i  bronić ich jako takich.

B) natomiast będą pozbawiać biskupów i ich organów — zwolenników 
watykańskiego nowatorstwa — jurysdykcji w stosunku do starokatolików, 
którzy i tak uważani są przez dekrety watykańskie jako nie przynależni 
do neokatplickiej sekty;

Że w nieodzownej konsekwencji obu zdań:
I. uznają za biskupów Kościoła katolickiego po ich konsekracji tych, 
którzy wybrani zostali przez starokatolików, na podstawie ordynacji wy
borczej ■, ustanowionej przez Kongres, i stosownie do tego;

1. uznawać będą ich za wyposażonych w  te same uprawnienia w  stosunku
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do parafii starokatolickich, jakie przynależne są biskupom katolickim 
zgodnie z obowiązującym prawem;
2. (przyznawać będą wybranym tak biskupom dotację państwową;
3. uznają kapłanów starokatolickich za uprawnionych do zajmowania pre- 
bend pod patronatem państwowym i stanowisk w instytucjach państwo
wych oraz udzielą dotacji ze środków państwowych duchownym, będącym 
już w służbie starokatolickich parafii jak też duchownym w  nowotworzą- 
cych się parafiach starokatolickich;
4. Uznają biskupa starokatolickiego, rezydującego na razie np. w  innym 
państwie za uprawnionego do wykonywania jurysdykcji;
5. przyjmą od wybranych biskupów przysięgę wierności, 
dalej uznają:
II. Wybranych przez parafie starokatolickie księży należy uważać za pro
boszczów upoważnionych do wykonania wszystkich aktów ze skutkiem 
państwowym, którym prawo państwowe przyznaje cywilne skutki, w szcze
gólności do udzielania ślubów i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, zgodnie 
z tradycją, względnie według państwowo-prawnych norm.
III. Starokatolickie parafie są na podstawie uznania Kościoła katolickie 
go w państwie, bez specjalnego udzielania praw korporacyjnych, osobom 
prawnym, podmiotami uprawnionymi do wykonywania swoich praw, na
danych w  prawie państwowym dla gmin 'kościelnych albo przysługujących 
im zgodnie z prawem kościelnym.
IV. Starokaltoliscy m'ie są aoibowiązami do- (płacenia składek dfla kościelnych 
celów nowokatolików.
V. Starokatolicy mają bezwarunkowe prawo domagania się współużytkowa
nia wszystkich kościołów służących do nabożeństw katolickich ponieważ 
przeznaczone są one do tego celu, przyjmując jako właściciela sam Ko
ściół, już też na podstawie teorii i celowości majątkowej, czy na tej 
podstawie, że według prawa krajowego gmina kościelna jest jego właściciel
ką — bo odpadnięcie jednych nie może pozbawiać prawa drugich.
VI. Starokatolicy zachowują wszelkie prawa do pozostałego majątku fun
dacji, prebend, fundacji szkolnych itd.
VII. Starokatolicy zachowali roszczenia do środków budżetowych, przezna
czonych dla celów katolickiego kultu religijnego i nauki.
V III. W  celu wykonania punktów V—V II państwo nawiąże kontakt zc 
starokatolickimi Komitetami Centralnymi, ustanowionymi w  każdym kraju
IV . Wniosek odnośnie ślubu cywilnego złożony przez radcę sądu apela
cyjnego Petri i profesora Friedricha i przyjęty na trzecim zebraniu w dniu 
21 września.

Ogólne wprowadzenie obowiązkowego ślubu cywilnego i przekazanie pro
wadzenia kisiąig istanu cywilnego urzędnikom świe'ckim Kiomgirels uważa 
za sprawę bardzo pilną.

116



V. Wniosek odnośnie majątku kościelnego, złożony przez adwokata Schmid
ta i przyjęty na trzecim zebraniu delegatów w dniu 21 września.

Zaleca się gminom starokatolickim, aby wszczęły starania w celu od
zyskania katolickiego majątku kościelnego i fundacyjnego na drodze pro
cesowej, administracyjnej albo sądowej.
VI. Wnioski dotyczące organizacji katolickiego ruchu reformatorskiego i agi
tacji na jego rzecz, przedłożone iprzez — utworzoną w tym celu — Komisję 
Komitetu Centralnego i przyjęte na trzecim -i czwartym zebraniu delega
tów iw dniach 21 i 22 września.

A. Organizacja

1. W celu uzyskania jednolitej organizacji katolickiego ruchu reformator
skiego odstępuje się — jak to zaproponowane zostało na Kongresie mona
chijskim —  od tworzenia kilku komitetów centralnych. Ustanowione zo
stają tylko dwa komitety centralne, w  Monachium i Kolonii. Pierwszemu 
jjorufczona została organizacja w  Niemjwech Południowych (Badenia, Bawaria 
i Wirtembergia), ostatniemu w Niemczech Północnych. Ustanowienie tych- 
dwóch komitetów centralnych przekazuje Kongres już istniejącym w  obydwu 
miastach komitetom.
1. W tych miejscowościach, gidzie znajdują się symjpatycy kierujący Ko
mitet mianuje — na ich wniosek — spośród nich odpowiednią osobę, która 
wyraża gotowość działania jako mąż zaufania Komitetu, Ci mężowie za
ufania oddają się po wyborze bezpośrednio do'dyspozycji Komitetu i składają 
mu równocześnie sprawozdanie, dotyczące ilości członków w poszczegól
nych miejscowościach, ich dotychczasowej działalności oraz. o stanie i per
spektywach rozwoju ruchu w ich miejscowości.
3. Kierujący Komitet podejmuje zadanie .udzielania ipomocy słowem i czy
nem członkom ruchu za pośrednictwem mężów zaufania. W tym celu 
będzie on ich periodycznie wzywał do siebie do złożenia sprawozdania, 
podając punkty, o których chciałby być poinformowany. Równocześnie będzie 
im zwracał szczególną uwagę na ważne wydarzenia na polu ruchu refor
matorskiego, mianowicie na ich ewentualne praktyczne znaczenie. Z drugiej 
strony winni mężowie zaufania informować niezwłocznie Komitet o nad
zwyczajnych wydarzeniach, mających pośredni albo bezpośredni związek 
z Tuchem reformatorskim w ich miejscowości i w przypadkach ważnych 
zasięgać rady Komitetu.
4. Natychmiast po dokonanym zgłoszeniu mężów zaufania, przekaże im 
Komitet spis nowych członków ruchu z podaniem nazwisk mężów za.ufa- 
nia. Każdy z nich stara się w  miejscowościach — które przystąpiły jeszcze 
do ruchu — ą w 'których znajdują się s-tarokatolicy, nakłonić ich do wstą
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pienia do ogólnego związku i pozyskać wśród nich odpowiednią osobistość 
w charakterze męża zaufania. W łych miejscowościach, g-dzie nie ma więcej 
niż 12 członków związku, winni być oni przydzieleni do najbliższej m iej
scowości.
5. W celu pokrycia kosztów tej organizacji oraz dla zebrania funduszu 
potrzebnego dla realizacja celów związku, przyjmują mężowie zaufania 
zadania rozesłania w obieg w ich miejscowości oraz w  miejscowościach 
im przydzielonych listy subskrypcyjnej dl'a składek pieniężnych w okresach 
półrocznych albo rocznych. Zadeklarowane kwoty pieniężne należy wpła
cić natychmiast i przekazać Komitetowi. Ewentualne koszta mogą być 
pokryte natychmiast z zainkasowanych składek. Listy subskrypcyjne należy 
przedłożyć również niekatolikom, o ile są oni przyjaciółmi ruchiu refor
matorskiego.
6. Jako skuteczny środek trwałej organizacji należy uważać tworzenie 
gmin. Komitet uważa za swe istotne zadanie popieranie w miarę swoich 
sił tworzenia gmin w  tyoh miejscowościach, gdzie istnieją ku temu odpo
wiednie warunki.
7. Raz do roku — z reguły na Kongresie — winien kierujący Komitet 
składać sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej.

B. AGITACJA

1. Jako środek agitacyjny służy w  pierwszym rzędzie prasa. Komitet 
kierowniczy poprzez swoich mężów zaufania zapewni rozpowszechnienie 
gazety „Deutschen Merkur” , Królewieckiej gazety „Katholik” oraz innych
starokatolicko-publicystycznych organów; postara się nakłonić wielkie poli

tyczne dzienniki do przyjmowania regularnych artykułów koresponden
cyjnych odnośnie ruchu reformatorskiego oraz popularyzowania od czasu 
do czasu w  prasie terenowej i ulotkach ważnych zagadnień. Ulotki winny 
być rozpowszechnione przez mężów zaufania i w przypadkach ważnych 
w  tak dużej ilości, żeby znaczna część ulotek mogła być rozdana również 
neokatolikom.
2. Nie mniej doskonałym środkiem agitacyjnym są prelekcje na .temat 
katolickiego ruchu reformatorskiego. Jeśli jakaś miejscowość domaga się 
prelekcji, należy wtedy o tym poinformować Komitet, który pośredniczy 
w pertraktacjach z prelegentami i stara się doprowadzić do tego, aby ten 
odwiedził w  czasie swojej podróży kilka mietjisicowości w  .oelu wygłaszania 
prelekcji.
3. Wynagrodzenia kierownika i honoraria literackie oraz koszt druku ulo- 
Sefc, ogłoszeń etc. włącznie z kosztami administracyjnymi, pokryte będą 
z kasy centralnej. Natomiast koszty prelekcji, ponoszone są przez tych'
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członków, w  których miejscowościach odbywają się prelekcje; z wy
jątkiem kosztów tych prelekcji, które zastały zorganizowane przez. Komitet 
w interesie ruchu, w okolicach niezamożnych.

Postanowienia tymczasowe

1. Pierwszy wybór biskupa, który odbyć się ma 4 czerwca, przeprowadzony 
będzie według ordynacji wyborczej ulstanowionej przez tzw. komisję bi
skupią.
2. Oisoba 'wybrana na biskupa — po przyjęciu wyboru — składa przed ze
braniem wyborczym, ewentualnie przed wybranymi przez to zebranie 
'przedstawicielami ślubowanie: przestrzeganie zasad zawartych w tych po
stanowieniach oraz s-umiennego ich wykonywania.
3. Bezpośrednio po konsekracji występuje biskup o uiznanie go do prus
kiego ministerstwa, z propozycją złożenia przysięgi wymaganej, przez rząd. 
Po uzyskaniu uznania rządu pruskiego, wystąpi biskup o uznanie przez 
pozostałe rządy.
4. Biskup posiada, w ramach zasad zawartych w niniejszych postanowieniach 
wsizystkie prawa i obowiązki, które wynikają z ogólnego prawa kościel
nego. Jeśli uprawnień wynikających z tego prawa nie będzie mógł wykonać 
bez uznania państwowo-sprawnego, ograniczy się działalność biskupa — aż 
do chwili uznania przez państwo w danym 'kraju — do functiones ordinis, 
tj. 'działalności w  sytuacji przymusowej, która była dotychczas uznawana 
i honorowana przez rządy niemieckie tj. ograniczy się aktów sakralnych 
i liturgicznych.
5. Kierownictwo starokatolickiej kościelnej wspólnoty należy do biskupa 
oraz corocznie przez synod wybranego prezydium, w skład którego wchodzi 
czterech duchownych i pięciu świeckich.
6. Na posiedzeniach. prezydium synodu przewodniczy ibitskup; 'drugim prze
wodniczącym jest osoba świecka wybrana przez członków prezydium ze 
swego grona. Przy równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
7. Po raz pierwszy zostaje wybrane prezydium synodu podczas zebrania, 
upoważnionego do wyboru biskupa w sposób następujący: bezpośrednio 
po wyborze biskupa wybiera isię 'dwóch 'duchownych i trzech świeckich, 
którzy miejszkają niedaleKo od siebie, co umożliwi im regularny, osobisty 
udział w  posiedzeniach. Celem zapewnienia członkom synodu zamieszka
łym w rozległym terytorium Niemiec wpływu na sprawy ogólne, doo kopiują 
po ukonstytuowaniu tsi.ę 'czterech nadzwyczajnych człcmkóiw — idiwóich dui— 
chownych i dwóch świeckich.

Obydwa komitety 'centralne funkcjonują aż do odwołania i nawiążą 
regularne kontakty z prezydium synodu.
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9. Synod regularnie zostaje zwołany przez biskupa w oktawie Zielonych 
Świąt. Oprócz tego mogą być zwołane nadzwyczajne posiedzenia, jeśli 
prezydium synodu uzna ito za konieczne.

10. Pierwszy synod winien być zwołany najpóźniej w oktawie Zielonych 
Świąt 1874 r.

U. Na [podstawie- § 7 wybrane' prezydium synodu winno -wspólnie z bisku
pem opracować regulamin synodalny parafian, według projektu i zgło
szonych do niego poprawek opracowanego przez komisję biskupią i przed
łożyć Kongresowi, który ma się odbyć we wrześniu.

Regulaminy stają się prawomocne po przyjęciu przez Kongres j pierwszy 
synod.

12. Członkami synodu są:

a) biskup i prezydium synodu

b) wszylscy du/chowni katoliccy
c) jeden delegat z każdej parafii (wzgl. związku),

która liczy nie mniej niż 100 i nie więcej niż 200 pełnoprawnych męż
czyzn. Mniejsze parafie, wzgl. związki, mogą być w .ten sposób reprezentowa
ne, że jeden delegat przypada łącznie na 100 do 200 mężczyzn z tych parafii. 
Większe parafie wyfbierają na kaódyich 200 mężczyzn jednego delegata 
i oprócz tego jeszcze jednego., jeśli pozostało ponad 100.

Wszystkie parafie wzgl. związki winny co roku przed 1 majem złożyć 
prezydium synodu .wykaz pełnoprawnych- członków płci męskie.
13. Zasadą pozostaje wolny wybór duszpasterzy przez parafie oraz uzgod
niona między nimi wysokość poborów.
14. -Biiskiup zaltiwierdEi' natyichiroiast na .wniosek parafii wszystkich 
duchownych, pracujących obecnie w duszpasterstwie. W przyszłości będą 
duszpasterze zatwierdzeni i wprowadzeni w urząd przez biskupa. Bliższe 
dane zawarte są w regulaminie parafialnym.
15. Podkreśla się z naoiskiem:

a) powyiżisze sformułowania nie mogą naruszać państwowo-pr-awnych po
stanowień w ogóle, a w  szczególności tych, które dotyczą współdziałania 
przy obsadzaniu stanowisk kościelnych, administracji dóbr kościelnych 
itd.

b) uzyskane prawa zostają nienaruszone.
c) podtrzymujemy stanowisko, że należymy do Kościoła katolickiego i ma

my pełne prawo korzystania z jego majątku itd.

d) rościmy sobie prawo decydowania, o majątku kościelnym* który po
wstał z  dobrowolnych składek, uznajemy jednak i odnośnie nich obowiązu
jące prawo państwowe.
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NOTY KSIĄŻKOWE
Norman Goodall: ECUMENICAL  
PROGRESS. A  DECADE OF CHAN- 
GE IN  THE ECUMENICAL MOVE- 
MENT 1961— 1971, Oxfoird Universi- 
ty Press, London 1972, s. 173.

Norman Goodall, przez niemal swe 
całe dorosłe życie, pracował na od
powiedzialnych stanowiskach w ru
chu ekumenicznym. Sizczególne za
sługi odniósł w dziele ipołączenia 
Międzynarodowej, Rady Misyjnej z 
Światową Radą Kościołów, do 'Które
go doszło na III Zgromadzeniu Ogól
nym ŚHK w (New DeJjhij, <w 1961 r. 
Już swą książką „The Ecumenical 
Mwetmelnt. Wifoat Et Is and Wliat 
It Does”, opublikowaną w 1961 r., 
dowiódł, że najeży do najbardziej 
kompetentnych i zaangażowanych 
ekumenistów starszego pokolenia. 
Obecnie przedłożona prezentacja o
statniego dziesięciolecia 'historii 'Du
chu ekumenicznego, dziesięciolecia 
szczególnie bogatego w  przemiany 
i nowe orientacje, potwierdza nie 
tylko jego niezwykły dar przejrzy
stego przedstawienia i analizy 'także 
skomplikowanych treści, lecz rów
nież zdolność izajęcda otwartej po
stawy wobec nowych rozwojów oraz 
włączenia ich w szerszy kontekst. 
Autor podjął wyisiłek przedstawie
nia złożonych problemów za pomocą 
prostego języka i możliwie skon

densowanej treści. Nie. przeszkodziło 
mu to w ukazaniu krytycznych: 
punktów ruchu ekumenicznego lat" 
sześćdziesiątych, których przezwy
ciężenie uważa za wspólne zadanie 
Kościołów. Do książki dołączony jest 
wybór najważniejszych, dokumentów 
ekiumneniczmyich ,z o (kresu od 1981 —  
1971 r.

Willem A. Visser’t Hooft: DIE. 
W ELT W AR  MEINE GEMEINDE. 
AUTOBIOGRAPHIE, R. Piper & Co. 
Verlag, Mimchem 1972, s. 453.

Autobiografia byłego sekretarza 
generalnego Światowej Rady Ko
ściołów, W. A. Visser’t Hoofta, za
wiera więcej niż osobiste wspom
nienia. ludzi, czasów i wydarzeń, 
Z etapami jego niezwykłego życia 
zwiąizane są rozwoje i problemy,, 
'które .w minionym pięćdziesięciole
ciu doprowadziły rozbite chrześci
jaństwo do wewnętrznej łączności 
i wytknięcia nowych celów. Visser’ t 
Hooft ma niezwykły dar łączenia 
różnych wydarzeń w  jeden przej
rzysty oihraz ogólny. Autor przed
stawia kolejno wydarzenia ekume
niczne lat dwudziestych naszego stu
lecia, trudny okres walki kościelnej 
w Niemczech w okrelsie hitleryzmu, 
udział ekumenistów w ruchu oporu-

121



podczas II wojny światowej, po
wstanie, rozszerzenie i umocnienie 
■Światowej Rady Kościołów, związa
ne z różnorodnością wewnętrznych 
i zewnętrznych problemów i zadań. 
Wszystkie te wydarzenia prezentuje 
•człowiek, który dłużej niż ktokol
wiek inny przewodził ruchowi eku- 
.menicznemu i wniósł niemały wkład 
■do rozpropagowania idei ekumenicz
nej.

Visser’t Hooft nie pisize z pozycji 
.„emeryta” , który gloryfikuje stare 
czasy> lecz nie ma kontaktu z teraź- 
•ndejszością. Jego wspomnienia cha
rakteryzują się raczej tym, że pro- 
•blemy przeszłości przedstawiane są 
i interpretowane w odniesieniu do 
dzisiejszych dyskusji i przemian. 
"Daje to książce charakter świeżości 
3 aktualności. Dlatego winni ją 'prze
czytać nie tylko ci, którzy interesują 
.się 'historią ruchu ekumenicznego. 
Przeszłość, teraźniejszość i przysz
łość są w  niej tak ściśle związane,, że 
winiłem zapoznać się z nią każdy, 
któremu drogie są przyszłe loisy 
chrześdilja-ńlslfjwa i- -ruichu ekumenicz
nego.

Walter MuUer-Romheld: PH ILIP  
POTTER —  EIN OKUMENISCHES 
LEBENSBILD, Evangelischer Mis- 
-siansverlagr, Stuttgart 1972, s. 175.

. Autorowi i wydawnictwu można 
pogratulować, że w krótkim okresie 
między wyborem Phiłipa Pottera na 
sekretarza generalnego Światowej 
Rady Kościołów, w sierpniu 1972 r., 
-a objęciem przetzeń urzędu, 1 listo

pada tegoż roku, potrafili wydać 
użyteczną i pomocną biografię tego 
nieznanego jeszcze w  szerokich krę
gach duchownego metodystycznego 
z Indiii Zachodnich. Jest to — nie 
tylko w języku niemieckim — pierw
sza prezentacja życia i dzieła tego 
człowieka. Również ten, kto jeszcze 
nijgdy nie zeltknąfł się z PolfitetretrĄ do
wie 'się z tej niewielkiej książki wie
lu istotnych szczegółów o człowieku, 
który aktualnie ponoisi poważną od
powiedzialność za daLsze losy Świa
towej Rady Kościołów.

Długoletnia znajomość z Potterem, 
jak i solidne 'przestudiowanie do
stępnych źródeł, pozwoliły autorowi 
nakreślić w miarę pełną sylwetkę 
trzeciego z kolei sekretarza general- 
niego SwiialbCKweij Rady Kościołów. 
Przydała mu się również dobra zna
jomość ruchu ekumenicznego, dzięki 
której potrafił znakomicie powiązać 
dzieje życia Pottera z rozwojem 
Światowej Rady Kościołów. Po krót
kim przedstawieniu dzieciństwa i 
młodości spędzonych na wyspie Do
manice, jak i okresu studiów na Ja- 
madce, autor podkreśla wpływ, jaki 
różni ludzie wywarli na Potterze 
w okiesie jego pracy w Światowym 
Związku Stu-dentów Chrześcijań
skich, i później (1954) w  Światowej 
Radzie Kościołów; również jego nie 
można „rozważać w izolacji od jego 
ekumenicznych ojców” ('s. 45). Nowe 
rozumienie misji, stosunek między 
Kościołem a polityką., odkrycie Trze
ciego Świata i potrzeba zaangażo
wania się w problemy rozwoju, jak 
i niebezpieczeństwo rasizmu — te i 
inne tematy zajmują poważne miej
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sce nie tylko .w pracy Światowej 
Rady Kościołów, lecz także w życiu 
Pottera. MuUer-JRoiiiihelld podkreśla 
-słusznie — częściowo przez analizy 
artykułów i kazań Pottera — jego 
dar ,.pośredniczenia między pozycja
mi i kulturami” (s. 59). Dzięki włas
nej historii życia jest on „człowie
kiem między frontami” '(s., 115); ,,o- 
rientuje się w  caMriem różnych świa
tach, w krajach rozwijających się 
t w Zachodzie, i w obu czuje się jak 
u  'siebie w  domu” (s. 68). To, że nowy 
sekretarz [generalny Ijsslt człowie
kiem, do którego można mieć za
ufanie, widać wyraźnie dzięki przej
rzystemu nakreśleniu sylwetki -Pot
tera.

Poza szeregiem zdjęć z różnych 
etapów życia, książka Miiller-Rdm- 
łielda zawiera jaszcze kazanie Potte
ra będące przykładem, wykładu Bi
blii dla -Współczesnych, jak i jego 
referat „Ewangelizacja a Światowa 
Rada Kościołów” , wygłoszony na po
siedzeniu Komitetu Naczelnego w 
Iraklionie, w '1967 r. Treść 4ego re
feratu dowodzi wymownie, że nie
słuszne są stawiane często zarzuty, 
jakoby -w Światowej Radzie Ko
ściołów chodziło jeszcze tylko o po
litykę i etykę społeczną.

DAS HEIL DER W EŁT HEUTE. 
ENDE OBER BEGINN DER W ELT- 
MISSION. DOKCMENTE DER 

. WELTMESSIONSKONFERENZ 
BANGKOK 1972. Herausgeben im 
Namen des ftkumenisohen Rates der 
Kirchetii von Philip A. Potter. 
Deutsche Ausbage besorgl von Tho

mas Wiieser, Kireuz Verlag, Stuttgart
1973, s. 272.

Już dawno żadna konferencja eku
meniczna zwołana przez Światową 
Radę Kościołów nie wywołała 'tyle 
kontrowersji, jak Światowa Konfe
rencja Misyjna w Bangkoku na prze- 
łoimde 1972 i 1973 r„ Sdtór.a obrado
wała pod hasłem: „Zbawienie świa
ta w czasach dzisiejszych” . Kontro
wersje .te wykazały wyraźnie, jak 
bardzo potrzebny jest autoryzowany 
zbiór dokumentów Konferencji Mi- 
sytjneg. Ukazał się on tna Sziozęście 
pół roku (po jej zakończeniu i za
wiera faktycznie wszystkie istotne 
przemówienia, protokoły i sprawo
zdania, Tom ten może .uchodzić 
sktszlnie iza podisltarwę do. 'dystoiisfji 
nad tym, co w  Bangkoku się w y
darzyło, a co nie. Oficjalne wydanie 
niemieckie 'tekstów z Bangkoku za
sługuje jeszcze z jednego powodu 
na uwagę; zawiera dużą część tek
stów medytacyjnych ■z wszystkich 
kontynentów, które uprzednio były 
wydane w broszurze przygotowaw
czej do Światowej Konferencji M i
syjnej.

Peter Beyerhaus: BANGKOK ’73 —  
ANFANG  ODER ENDE DER WELT- 
MISSION. EIN GRUPPENDYNAM I- 
SCHES EX PERIMENT, (Telos- 
Taschenbuch NR. 56), Verlaę der 
Liebenzeller Mission, Bad Lieben- 
zeU 1973, s. 255.

Obok oficjalnego zbioru dokumen
tów Światowej Konferencji Misyj
nej w Bangkoku, wydanego w  imie
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niu Światowej Rady Kościołów przez 
Philipa Potte-ra, profesor Beyerhaus 
ptrzedłoźył -własny tom sprawtozidiań 
i dokumentów. Beyerhmusowi chodzi
o „umożliwienie czytelnikowi wzięcia 
udziału w moim głębokim niepokoju 
z powodu pewnych cech, przenika
jących, to wydarzenie ekumeniczne, 
które dla przyszłości misji, chrześci
jaństwa, a prawdopodobnie i całej 
ludzkości mogą mieć fatalne znacze
nie” (s. 7n). Swoją publikację prof. 
Beyerhaus chciałby udowodnić dwie 
tezy. Po pierwsze, „że w porusza
jącym wydarzeniu w Samut iPraka-n 
(centrum konferencyjne k. Bangko
ku) chodziło w  istocie o proces gru
powo-dyna-miczny sterowany przez 
organizatorów”. 'I po drugie, „że ro
zumienie zbawienia i misji w Bang
koku nie było rozumieniem biblij
nym,, lecz synkretycznym i społecz
no-politycznym, i że także tam, gdzie 
Biblia dochodziła pozornie do głosu, 
wyjpowie*dai ctorzeiacijańistaie ptnzenilk- 
nęlla Ńdeotagia” 'Cs. ftn).

Krótka- uwaga na zakończenie: 
prof. Beyerhaus reprezentuje kon
serwatywne, pietystyczne środowis
ka protestantyzmu zachodni-o- 
niemieckiego.

Klaus YSehweger: WELTMISSIONS- 
-KONFERENZ BANGKOK. SU -’ 
M UDH -PRAKAN —  KILOMETER
31, Siebensterin-Taschenbuch 176, 
Siebem stem Taschenbuch Verlag, 
Hamburg 1973, s. 192.

Jest to trzecia książka o ważnej 
pod wieloma względami Światowej 
Konferencji Misyjnej w Bangkoku.

Autorowi udało się .pomieścić w jed
nej, niewielkiej pracy teologicznej 
punkty ciężkości Konferencji w  
Bangkoku, kontrowersyją dyskusję 
na temat podstawowych problemów 
teologii misyjnej oraz istotne części 
uchwalonyoh dokumentów. Książka 
przedstawia prawdziwy obraz tego, 
co wydarzyło się na przełomie 1972 
i  1973 r. podczas obrad Światowej 
Konferencji 'Misyjnej. Czy Światowa 
Rada Kościołów wyszła tutaj z jed
nostronnej perspektywy? Czy prof. 
Beyerhaus miał rację, twierdząc, że 
była ona źle zaprogramowana, ma
nipulowana i nie dopuszczała do gło-. 
su -istotnych punktów widzenia? 
Vieh,weger .przesuwa sprawy na wła- 
Sclwe miejisce, amiterpretuij^c azjatyc
kie tło Konferencji (Wietnam, Thaj- 
Iand) i jej światowe znaczenie. Dużo 
uwagi poświęca autor interpretacji 
oficjalnych przemówień M. M. Tho
masa (przewodniczący Komitetu Na
czelnego ŚIRK) i P. Pottera (sekre
tarz generalny), jak i trzem sprawo
zdaniom isetkcyfjmym.

Hans Jochen Margull (Justus Frey- 
tag/Wyd.); KEINE EINBAHNSTRAS- 
SEN. VON DER WESTMISSION  
ZUR WELTMISSION, Evangelischer 
Missiwnsverlag, Stuttgant/VerlaK der 
Ev.-Luth. Mission, Erlatngen 1973, s. 
144.

Książka ta jest zbiorem przemó- 
wlieĄ, sprawozldań i  dokumentów z 
Kościołów Azji, -Afryki i Ameryki 
■Łacińskiej. Chrześcijanie Trzeciego 
Świata rozprawiają się w niej z dzia
łalnością 'misjonarzy z Europy -i
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Ameryki Północnej. Główny tenor 
opublikowanych materiałów jest 
jednoznaczny: na zawsze minął czas, 
w  którym decyzje zapadały na „Za
chodzie”, bez zaciągania opinii chrze
ścijan Trzeciego Świata. Misjonarze, 
którzy nie chcą uznać partnerstwa 
młodych Kościołów Azji i Afryki 
niech lepiej pozostaną w domu, gdyż 
na polach fniisyjmych nie ma dla 
nioh 'miejsca.

Taka krytyka „białego misjonarza” 
jest jednostronna i pragnie być jed
nostronna. Chodzi bowiem a to, by 
przemyśleć na nowo misyjne zadanie 
Kościoła. Można to osiągnąć za po
mocą odnowionego rozumienia Bi
blii, jak i zaangażowania w ogólną 
odnowę Kościoła. Chrześcijanie 
Europy muszą znieść *tę kryttykę, na
wet gdy jest ona bolesna. Współ
bracia z Trzeciego Świata nie chcą 
bynajmniej odcinać się od Kościo
łów, które przyniosły 'im niegdyś 
Dobrą Nowinę.; 'Pragną jedynie, by 
w działalności misyjnej, traktowano 
ich jako równorzędnych współpra
cowników i partnerów. Wówczas do
piero zrealizuje się w pełni postulat 
przejścia od „misji zachodniej” do 
„misji światowej” .

Stanisław Pągwwski: „Pożary ko
ściołów i kaplic”. Instytut Wydaw
niczy PAX, 1974 rok. Nakład 6.000, 
cema 20 zł.

Co roku pada pastwą płomieni 
■co najmniej Ikfflka obiektów sakral
nych. Najczęściej palą się kościoły 
i kaplice drewniane, bywa jed-nak

i tak, że zniszczeniu ulegają rów
nież obiekty murowane. Alarm trwa 
nadal. Pożary wyrządzają znaczne 
straty materialne, w ich wyniku 
kultura narodowa ponosi często nie
powetowane wprost straty. Warto 
przypomnieć, że np. w  grudniu ub.r. 
uległ zniszczeniu bezcenny obraz Pe
tera Paula Rubensa w kościele pw. 
św. Mikołaja w  Kaliszu.

Stanisław Pągowski, pułkownik 
pożarnictwa, autor "szeregu, resorto
wych i branżowych przepisów oraz 
wymagań przeciwpożarowych, przy
tacza w  swej pracy zatytułowanej: 
„■Pożary kościołów i kaplic” nie tylko 
rejestr strat, które przyniósł ogień, 
ale podając przyczyny pożarów, po
leca szeroką gamę środków z?pobie- 
gawczych. Autor omawia dokładnie 
różne zabezpieczenia piorunochron- 
ne, elektryczne, ogrzewcze i'tp., które 
można by zastosować w  kościołach 
i kaplicach.

JPoźiary kościołów i  toapiLiic” — ito 
'książka, którą należy polecić zwła- 
S'zicza admitniisltraltorom i opiekunom 
obiektów sakralnych.

„Znak” —  miesięcznik. Rok XXVI, 
nr 241— 243 (7—8), lipiec —  sierpień
1974, Kraków, cena zł 30.

Nr 7—8 miesięcznika „Znak” po
święcony został następującemu pro
blemowi: sens choroby i • śmierci; 
sens życia. We wstępie czytamy: 
„Sens choroby, sens śmierci, sens 
życia—  trzy aspekty tajemnicy, któ
ra w oczach chrześcijanina jest o
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statecznie tajemnicą wiary. Różne 
są drogi wchodzenia w tą tajem
nicę. Widok tragicznego kalectwa 
każe uczniom Jezusa postawić pyta
nie, które jest pytaniem o sens, py
taniem .bardzo współczesnym, choć 
dziś byłoby sformułowane inaczej: 

kto zgrzeszył — ten człowiek, 
niewidomy, czy też jego rodzice?...” 
Odpowiedzią Jezusa nie je'st teoria 
choroby i jej przyczyn lecz uzdro
wienie. I te słowa: „Aby się okazały 
na nim sprawy Boże”.

Refleksja nad uzdrawianiem może 
stać się refleksją nad seinsem życia. 
Dotyczy to także myślenia o śmierci. 
Taki jest wspólny motyw materia
łów zebranych w tym numerze ,yZna- 
ku” .

Omawiany zeszyt zawiera następu
jące materiały:
—  Lekarz i teolog o problemach 
etycznych opieki zdrowotnej..
—  W trosce o zbiorowość.
— Ewolucja modelu zdrowia.
— Chimaltenango.
— Jamkheed, Indie.
— Obrzędy uzdrawiania na Nowej 
Gwinei.
— Psychoanaliza a filozofia człowie
ka.

— Lektury medyczne.
— Granice eksperymentu^
— Chory człowiek jako pytanie ku 
nam skierowane.
—  Czy istnieje teologia śmierci?
— „Concilium” o śmierci i umiera
niu.
— Odejście.
— „Bóg i ojciec Pana Naszego Jezu
sa Chrystusa” .

W „Znaku” znajdujemy również, 
dział ,jZ myśli współczesnej” , gdzie 
możemy zapoznać się m„in.. z „Te
stamentem filozoficznym” Gabriela 
Marcela.

Dział „Zdarzenia — Książki —  
luidmie” omaiwia iia;sitę.pu'jąice pozycje: 
kwietniowy numer miesięcznika 
.,Croissance des Jeunes Nations” , 
książki: „Los gest w twoich rękach”' 
Anny Domańskiej oraz „List do 
Jima” Henry Viscardiego. Możemy 
przeczytać także refleksje nad 
„Wstępem ogólnym do Pisma Świę
tego” oraz omówienie kilku artyku
łów zamieszczonych w ostatnich nu
merach polskich czasopism teolo
gicznych, zwłaszcza w „Collectanea 
Theologiica” , Coliogudiuta Salutis”  I  
„Ateneum Kapłańskim” .

Zeszyt kończy sommaire.
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Kandydaci n!a kapłanów 
w Kościele Polsko katolickim

Młodzieńcy po maturze mogą się poświęcić zaszczytnej pracy 
kapłańskiej w Kościele Polskokatolickim, odbywając uprzednio 
studia nfi Sekcji Teologii Starokatolickiej w Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej w Warszawie. Kandydaci do stanu duchow
nego powinni się odznaczać głęboką wiarą, umiłowaniem pracy 
dla dobia Kościoła i bliźnich oa'az nienaganną opinią społecznoś
ci kościelnej i otoczenia. Podania ,o przyjęcie na studia w Chrześ
cijańskiej Akademii Teologicznej rąależy składać do Prezydium 
Rady Kościoła Polskokatolickiego za pośrednictwem księdza pro
boszcza, który wystawia danemu kandydatowi pisemną opinię. 
Do podania wymagane są następujące zraiączn&ki: świadectwo 
dojrzałości, metryka urbdzenia, karta kandydata na I r<ok studiów 
(dostaircza ją szkoła), zaświadczenie o stosunku dJo służby wojsko
wej, kąrt|a zdrowi^, orzeczenie lekarskie, 4 fotografie p rozmia
rach 37 X 52 mm. W  wypadku ubiegania się o pomoc państwa 
dla młodzieży studiującej należy złożyć podanie o przyznanie po
mocy materialnej, zaświadczenie o stanie rodzinnym, zaświadcze
nie o stanie majątkowym rodziny, zaświadczenie o zarobkach 
członków rodziny.

Kandydaci składlają egzamin wstępny, który w części pisemnej 
polega na opracowaniu jednego z trzech poddanych tematów z za
kresu Iiteitatury polskiej, historii kultury polskiej i tematu do
wolnego; egzamin ustny zdaje się z historii literatury polskiej, 
historii Polski, z n/auki religii i z języka obcego.




