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'Posłannictwo 
Nr 3—4 1975

Ks. Wilctor Wysoczański
C H R Z E ŚC IJA Ń SK A  A K A D E M IA  TEO LO G IC ZN A

Postanowienia i dyrektyw/ VI Synodu
1. Wprowadzenie

W wydawnictwach poświęconych Polskiemu Narodowemu Kościołowi Ka
tolickiemu w  USA i Kanadzie (PNKK) oraz Kościołowi Poikokatoliekiemu 
w P R L 1 n‘ie wyciągano zibyt szczegółowych wniosków z faktu przynależe-.- 
,nia obu Kościołów do Unlii Utrechckiej. „Partykularyzm ’* wyznaniowy pro
wadził niekiedy do tego, że doktryny tych Kościołów najczęściej przedsta
wiano -w dderwajiiu oid dbówiiąziujących — wspólnych starokatolikom — za
sad doktrynalnych. Dotyczy to także periodyków- wymienionych Kościo
łów.

Tymczasem abo.wiąsująca Um&wa Biskupów StarakatoMakieh Zjednoczo
nych w Unii Uttrechćk&ej * stwierdza, że „Kościoły kierowane i reprezento
wane przez bisktupów zjednoczonych w Unii Utrechickiej pozostają ze sabą 
w pełnej wspólnocie kościelnej”. Podstawą zaś wspólnoty Mistoupów i ich 
Kościołów jeist „wspólne opo-wiedzenie się za Ufoechaką Deklaracją Wiary 
z 24 .września 1889 roku 8 i wspóin-a im katolickość urzędu li 'kultu”. Dla
1 N a  te m a t PN K K  w  USA i  K an ad z ie  o ra z  K ościo ła P o lsko k a ło lick ieg o  u k aza ło  się 
w  o k re s ie  poiwiodeiniiyim kalka ceplnych socjo log icznych  j. h is to ry c z n y c h  p ozycji k siążko
w y ch . Zdb. m .  in .:  H. Kiuibiaik: P o sto i N&mdo<u>y K ośció ł iKffltollofci w  Staiiynch Zjed.no- 
czciny-rji Aimisrjfhi w  latach  1897—1965. Jego spoiesazne tiaoomcrafdCKUMffi&i i spioiaome 
fun lkcje , wnoialaw — WaiszaiWia — Kraików 1970, P A N ; K s. S. W łodaislc i: H istoria  
Kośczołn, P o U-teoKaż.cslicKiego. (Tom p ie rw szy  do 1946 r .), Wamszawa 1064, W tR ; te 
g o ż : TJie O rlgln  afnd Gpohuth, <of th e  Poltaft N ationa l OattluMic Cluumch, iSCratoSom, 
Fenmjsylwamia 1974; K . A jdaimis-Damczaw^ka: Ko&dlól paSsU&opcaiioiictM- Spoleicztne w a- 
rrumJfciJ jego  pditasMma il cDztialaHność ma iast, W rocłalw — Wanszoiwa — K raików  1967, 
PAW.
2 D o k u m en t tesn zosta ł uchwaHojiy p rzez  M EBS w  dn iu  24 witeelśnla 1SS9 r.
Znorwellziotwama w ansła  uimolwy i  reigulaimfau aoiStała prM&omsultioiwaina i  za tw ierdzo 
n a  n a  Mie.d2ymairioidoiwe.J Komfsremeji -Bfiskujpóiw StarofcatodioW ch w  Momschach (Szw aj
caria) om a 12 w rześn ia  1974 roflcu i  z tą  dialtą tóba dotaumemty w eszły  iw żyieie zam iast
u m o w y  i  re g u la m in u  z 15 p aźd z ie rn ik a  1952 r. Za p o d staw ę  u w a ż a n y  je s t te k s t o pub li
k o w an y  w In tern a tio n a le  K irch lich e  Z e itsch r ift, B erno  1974, z. 4, s. 244—250). T ekst
poaisdfi zam isszdzaim y w  n in ie jszy m  lOzafiopiśmlie w  ćteSsIe „Poidistaiwoiwe starofcatofliclkie 
m a te r ia ły  i  doteinmetrety źród łow e".
* neflnst anEbetnttytCŁny deklamacji został zamieszczony! m. in. w U. K iiry; Dte aLfhatfoo- 
Uesahe Kirche. Iftpe GeschUchte, ihre Lehre, H i t  Ardteggn, Sftuifctgaint 1966, s. 425—427. ■ 
Fnzekłafl .polslki w : BosiaTmSchva. Knnanrta&ntk Teiotogtezrao-iFiJOBoificzmy 19T5, mir 1, 
s. 63—64.
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utrzymania tej wspólnoty biskupi abierają się regularnie jako Międzyna
rodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich (MKBS), która jest naj
wyższym organem Unii. W ant. 5 umowy podkreśla się, iż ,,‘do kompetencji 
MKBS n«leżą wszystkie sprawy dotyczące utrzymania Wspólnoty Kościo
łów Starokatolickich oraz stosunków z innymi Kościołami". Stwierdza się 
także, że każdy ibislkup jest zobowiązany ido realizacji — w zakresie swojej 
jurysdykcji — postanowień Międzynarodowej Konferencji Biskupów. Jeśli 
w  ram ach ustroju danego Kościoła nie jest do tego w pełni lub ipo części 
kompetentny, ito musi dążyć, ażeby postanowienia te  były realizowane przez 
odpowiednie organy kościelne”.

„Międzynarodowa Konferencja Biskupów jest upoważniona — czytamy 
w umowie — 'do zajmowania stanowiska w  spornych kwestiach w iary i mo
ralności, składania w imieniu Wspólnoty Kościołów Starokatolickich dekla - 
ra-cji w sprawach zasad wiary wobec sinnych Kościołów oraz w  konkretnych, 
przypadkach zawierania (iw oipasrcdu o zasady wymienione w  Ui/rechckiej 
Deklaracji Wiary z 24 września 1889 r.) porozumień z innymi Kościoła
mi o wzajemnych stosunkach kościelnych. W tych sprawach biskupi m ają 
działać za zgodą swoich Kościołów1’.

W umowie znajdujemy zobowiązanie, w myśl którego „deklaracje 
w kwestiach wiary i  moralności powinny być podane do publiezinej w ia
domości w Kościołach kierowanych i reprezentowanych przez (biskupów 
zjednoczonych w  Międzynarodowej Konferenoji Biskupów, jako ich orze
czenie doktrynalne”.

Jak wiadomo, bp Franciszek Hodur (1866—1953) po przyjęciu zasad spre
cyzowanych w  D&klaracji Utrechckiej z 1889 roku otrzymał w  Utrechcie 
w 1907 roku sakrę (biskupią z rąk  biskupów starokatolickich i  został człon
kiem Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickiidh. Od tego 
więc czasu PNKK w USA i zorganizowany później Kościół w Polsce, w y
stępujący od 1951 roku pod oficjalną nazwą: Kościół Polskokatolicki w 
PRL, pozostaje w pełnej wspólnocie kościelnej z innymi Kościołami staro
katolickimi zjednoczonymi w Unii Utrechckiej i w nauce swej ma obo
wiązek trzym ania się zasad zawartych w  wymienionej wyżej deklaracji, 
•mimo że Kościoły te  powstały na innym podłożu niż Kościoły starokato
lickie na Zachodzie Europy. Poglądy niektórych duchownych sprzeczne 
z tą deklaracją należy uznać za poglądy prywatne 4, nie maljące większego

* P ew n e  nieporazum iein ie  wywioiał w  sw oim  m as ie  airtylfcuł k s . J .  Sałióa O P: P sy -  
chaamcUza s p a m  o p r y m a t papieska („W ięź” 1973, n r  7—8, s. 39—62), w  k tó ry m  a u to r 
praedstaiwiiaiiąc te iążik? fes. S . Włodamstoiego: P rym a t w  Kioś ciele. StanrGfoaMiahte 
stita tim i bablijno-M staryGZne  (W arszaw a 1971, GhAT) w y ciąg a  zb y t deleiko M ące, 
a  pochopne w niosk i, co do  K ościo ła P o lakokato lick iego  i  jeg o  duchow ieństw a. 
W ydaje  się , że ndie miaJoiby to  m iejsca,. gdy!by arutotr reoanizji gunm-towniej p rzes tu d io 
w ał ctficjailną dioUrtrymę staratafcoO&dką — zwIaJszcza p o  n  S oborze WaFtyikaństeim — oraz
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znaczenia dla oficjalnej nauki Kościoła. Odejście 'danego bisHcupa (i jego 
Kościoła od zasad zawartych w  Deklaracji Utrechckiej oraz od wspólnej 
•biskupom starokatolickim i ich Kościołom katołłćkości urzędu d kultu  może 
pociągnąć za sobą orzeczenie o utracie członkostwa MKBS 5. W myśl art. 14 
umowy orzeczenie, czy jakiiś Kościół odszedł od tych zasad (art. 2 umowy) 
i tym samym utracił uczestnictwo we Wspólnocie Kościelnej Unii Utrechc
kiej, należy do kompetencji MKBS. Do kompetencji tego organu należy 
także „orzeczenie, czy ja/kiś biskup na skutek znacznych uchybień przeciw 
wierze lub zasadom moralnym utracił członkostwo MKBS”.

Pozostawanie obu wymienionych na wstępie Kośiciołów polskich we wspól
nocie starokatolickiej ma bardzo doniosłe znaczenie. Pozwala im bowiem 
na wykazanie isię niezaprzeczalną sukcesją apostolską i 'trwanie w  ogólnym 
starokatolickim nurcie życia kościelnego, a jednocześnie broni ich przed 
niebezpieczeństwem popadnięcia w  skrajny separatyzm religijny. Udział 
biskupów w sesjach MKBS, uczestnictwo teologów w Międzynarodowych 
Zjazdach Teologów Starokatolickich oraz wspólnych Asngliikańsko-Staroka- 
tolidkich Konferencjach Teologicznych, a także spotkania duchowieństwa 
i świeckich na Międzynarodowych Kongresach Starokatolików z przedstawi
cielami innych wy m ań pozwalają m. in. na konfrontację poglądów oraz 
podejmowanie nowych 'istotnych problemów nurtujących poszczególne 
Kościoły 'krajowe. W tniędzynarotiowym dialogu (z prawosławnymi, anglika- 
nami i rzymskokaitolikami) „starotoatolicyzm nie tylko wzbudził zrozumienie 
dla katolickości..., lecz także działa na rzecz tzw. apertura cattolica (otwar
cia sprawy katolickiej) ®.
Starotkatolicy z naciskiem podkreślają, że „Kościół Starokatolicki nigdy 
w swej historii nie przybrał charakteru sekty” 7. Teolodzy i kanoniści 
starokatoliccy zawsze pragnęli zachowania ciągłości ze starym Kościołem
i na tej bazie osiągnięcia wspólnoty z Kościołami Wschodu i Zachodu. Wy
mownym świadectwem tego są decyzje podejmowane od początku przez 
Międzynarodowe Kongresy Starokatolików oraz oświadczenia i deklaracje 
wydawane przez MKBS. Na marginesie zwróćmy uwagę, iż pozostawanie

uw zględni! te n  n ie b a g a te ln y  szczegół, iż w  recenzow anej przez n iego książce , n ie 
ste ty , bardzo  skąpo  w y k o rzy stan o  ź ród ła  i  stajroUEataltoką li te ra tu rę  o dnoszącą  się 
do pryim-ałtu.
■ W te tew n i m am y je s t p rz e p a d e k  zerowania p rzez  MKBS (1924) je d n o śc i kościelnej 
z  K ościo łem  M ariaw ick im  i jego  b isk u p am i, n a  sk u te k  g łoszen ia  przez n ich  po 
glądów  spraeicanych z neHcl-alracją Ubrechcką. (For. „Mamiaiwiaka Myiśl N aro d o w a" 
30 X1924 r .). Zmutamy, jafcie w  ostatnUm czaisie zasz ły  pod ty c i w sgdędem  w K ościele 
stajroflaattolildkiiEm Mariarwiiitftw d a ją  naidsaied? n a  p o n o w n e  n aw iąza n ie  je d n o śc i’ kośc iel
nej z U nią  U trecłidką. N a życzenie tego K ościo ła — i p rzy  p o p a rc iu  b isk u p ó w  K ościo
ła  P o lskokato liok iego  — MKBS ro z p a tru je  w n io se k  o p onow ne p rzy jęc ie  go do S taro - 
Icaitoiliofciieij W spólno ty  K ościelnej.
■ V. CoiozeimŁus: PldKioy&r fu r  e&nem gem^Hnsatmem Dia&og u n te r  Ka$hiOlik&n. G em em -  
sam es  Bribe, Gemeiasamne Aufgm be, IK Z  1965, z  4, s. 266.
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przez poszczególne Kościoły w Starokatolickiej Wspólnocie Kościelnej, nie 
sprzeciwia się . praMykowianhi przez ite Kościoły niektórych regionalnych 
tradycyjnych fonm kultowych, mieszczących się oczywiście w  raimach kato- 
liokości.

Rozwój w  ostatnim  czasie kontaktów zagranicznych: regularne uczestnic
two biskupów PNKK iw USA i Kanadzie oraz Kościoła Polskakatolickiego 
w .posiedzeniach MKBS, uldział duchowieństwa i świeckich w  Międzynaro
dowych Kongresach Starokatolików, spotkania teologów starokatolickich 
na konferencjach tec&dgicznyoh oraz kontakty osobiste przyczyniły s5ę do 
pogłębienia doktryny i założeń stairokatolicyzrmi w środowisku PNKK 
w USA i Kanadzie oraz Kościoła PolskokatofLickiego. Dużą -rolę spełniają 
tu periodyki Kościoła Polskokatołidkiego („Posłannictwo — Kwartalnik 
Teologiczno-Filozoficzny”, „Rodzina” i „Kalendarz Katolicki”) na łamach 
których — w  ramach przygotowań do VI Ogólnopolskiego Synodu Kościo
ła Polskokatolickiego, który odbył się we Wrocławiu w  dniu 15 m aja 1975 r.
— systematycznie zamieszczano {od 1973 roku) artykuły polskich i zagra
nicznych teologów starokatolickich z zakresu starokatolicyzmu. Na łama-oh 
„PosłaTLnidtwa" udostępniono w  przekładzie polskim podstawowe staroka
tolickie dokumenty wydane po 1870 roku przez Międzynarodowe Kongresy 
Starokatolików i MKBS.

2. Pokłosie synodalne
Przed wspomnianym VI Ogólnopolskim Synodem m. in. podjęto próby 

weryfikacji niektórych dokumentów uchwalonych przez V Ogólnopolski 
Syinod, który odbył się w Warszawie w .dniu 5 iópca 1966 roku, głównie 
w świetle ich zgodności z deklaracjam i w  sprawach ustroju, zasad wiary
ii moralności wydanymi wcześniej przez MKBS, oraz zigodnolśd z ideologią 
FNNK w USA i Kanadzie. I tak na VI Ogólnopolskim Synodzie we Wrocła
wiu miałam możność zaprezentowania (w imieniu Synodalnej Komisji P ra 
wa) referatu zatytułowanego: Niektóre uwagi do „Podstatwaiwego Prawa...”

Podkreślimy, że w obradach synodalnych — oprócz duchowieństwa 
Kościoła Polskokatolickiego i  delegatów świeckich poszczególnych parafii
— uczesitniczyłi oficjalni przedstawiciele Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego w  USA 'i Kanadzie: pierwszy ksiądz biskup Tadeusz Zieliński, 
ks. bp Józef Niemiński — ordynariusz Diecezji Kanadyjskiej, ks. Bronisław 
Woijdyła — prdboszłcz parafii Dobrego Pasterza w  Chicago, pan mec. Ernest 
Gazda wraz z małżonką.

A oto obszerne fragm enty tego referatu.
Obowiązujące obecnie Podstawo/we Prawo Kościoła Pdlskakatolickfbego 

w PRL  (skrót FPKP) zolstało uchwalone przez V Ogólnopolski Synod Kościo
ła Polskokatolickiego w dniu 5 lipca 1966 roku. Ogłoszony w 1967 r. drukiem
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tekst uwzględnia poprawki przyjęte -uchwałą .Rady Kofecioła z 20 września 
1366 r. i składa się z dwóch części:

W części pierwszej ^doktrynalnej) zatytułowanej Znamiona i  'ideologia 
Kościoła PolSkokatolickliego jest mowa o katolickości i polskości Kościoła,
0 zasadach wiary i moralności Kościoła Polskokatolickiego, stosunku Koś
cioła do depozytu wiary, ekumeniczności Kościoła oraz problemu władzy 
w Kościele.

Część druga (prawna) składa się z ośmiu rozdziałów i  zawiera przepisy 
kościelne, którym i powinien się kierować Kościół Palskokatolicki.

Pozostając z całym należnym szacunkiem dla autorów praw a muszę nie
stety stwierdzić, iż prawo .to {druga część) wzbudza poważne zastrzeżenia 
z punktu widzenia techniki legislacyjnej, zawiera bowiem szereg przepisów 
sprzecznych i wykluczających się nawzajem', co .sprawia poważną .trudność 
w ich interpretacji i stasowaniu. Na marginesie zauważmy tu, że niektóre 
zastrzeżenia tego rodzaju mogą być podniesione również w  stosunku do ko
deksu praw a kanonicznego Kościoła rzymskokatolickiego, co jednak nas 
nie usprawiedliwia. Trzeba też pamiętać, iże część przepisów 'PPKP już 
się zdezaktualizowała.

Jak isię wydaje, odpowiednich korektor wymaga przede wszystkim część 
pierwsza. Zakradło się tu  szereg błędów doktrynalnych. Sprawa tym bar
dziej przykra, że PPKP jest naszym oficijalnyim, programowym dokumentem 
wyidrukowanym-w nakładzie 3000 <+ 22) etgzemplarzy d udostępnionym szer
szemu ogółowi. Stąd też :niezfbędne .jelst publiczne wskazanie tyah błędów po 
to ,' ażeby imogły one być' następnie wyeliminowane z dokumentu o- tak 
wysokiej randze.

Część pierwsza — podobnie jak i  część druga — została ujęta w  paragra
fy, których jest 44. .

W § J.0, zdanie końcowe, czytamy: „Wskazania solboarów powszechnych 
(ekumenicznych) pierwszego tysiąclecia ma Kościół w  wielkim poważaniu, 
podobnie jak i orzeczenia własnych synodólw ogólnopolskich”. Pomijając 
pewną niezręczność stylistyczną w cytowanym zdaniu, trudno przyjąć bez 
zastrzeżeń formułę ustawiającą na jednej płaszczyźnie sobory powszechne 
(ekumeniczne) i własne synody ogólnopolskie.

§ 12, mówiący o władzy prawodawczej (synodzie ogólnopolskim) i w y
konawczej !(radiaidh) winien być wyłączony z tej części, albowiem o spra
wach tyich przecież obszernie trak tu je  się w  czyści drugiej: rozdział drugi
1 ‘trzeci PPKP.

W § 21 stwierdza się, iż: „Kościoł Polskokatolicki, opierając się na n a js ta r
szej tradycji kościelnej, naucza, że przez życie i śmierć na krzyżu Jezus 
Chrystus dokonał dzieła odkupienia ludzkości, w c i ą g n i ę t e j  p r z e z  
A d a m a  w  s k u t k i  g r z e c h u  p i e r w i o r o d n e g o ,  oraz zapoczątko
wał w życiu ludzkftn nową erę — pojednania, miłości i pokoju i s ta ł się
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zarzewiem nowego życia, 'biorącego swój początek w  poznawaniu i umiło
waniu Boga oraz pełnieniu Jego świętej woli”.

Problem grzechu pierworodnego — jak wiemy — jest różnie przedsta
wiany przez duehowieńsltrwo PNKK w USA i Kanadzie oraz teologów 
Kościoła Polskokatolickiego w Polsce. A mianowicie: PNKK w USA i Ka
nadzie nie przyjmuije tradycyjnej rzymskokatolickiej doktryny o grzechu 
pierworodnym. W świetle tego paragrafu wielce problematyczna sta.je się 
wykładnia paragrafu 5 stwierdzającego, że Kościół Polskokatolicki „utrzy
muje jedność ideologiczną" (doktrynalną — W.W.) z Polskim Narodowym 
Kościołem Katolickim w  USA i Kanadzie.

W § 23 czytamy: „Praktyczne wykorzystanie dzieła odkupienia jest uświę
ceniem, które dokonuje się przy współdziałaniu człowieka z Duchem Świę
tym, który pochodzi ad Boga Oljca i Syna". A więc mamy tu do czynienia 
z problemem Filioque. Problem Fflioque był obszernie dyskutowany przez 
starokatolików (wspólnie z prawosławnymi i anglikanami) już na  Konfe
rencjach Unijnych w  latach 1874 i 1875. Na pierwszej konferencji stw ier
dzono, że dodatek ten włączono bezprawnie do Nicejskiego Wyznania Wia
ry, podkreślając, iż „w interesie pokoju i jedności leży, by cały Kościół 
wziął ten fak t pod rozwagę i starał się przywrócić symbolowi w iary pierw ot
ną formę”.

Stanowisko starokatolików w  tej sprawie wiążąco przedstawiono w  oficjal
nym oświadczeniu Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich 
w 1969 roku. Jesit to stanowisko obowiązujące wszystkie Kościoły staro
katolickie Unii Utrechckiej, w tym również Kościół Polskokatolicki.

W § 28 czytamy: „Spośród wielu atrybutów  Bożych Kościół Polskokato
licki w  swym nauczamiu podkreśla jedność Boga, Jego duchowość, wieczność, 
wszechmoc, świętość, sprawiedliwość, a nade wszystko miłosierdzie i do
broć. Kościół Polskokatolicki wierzy, że dzięki tym akcentom ukaże swym 
wiernym Boiga, 'jakim jest w  rzeczywistości, w  przepowiadaniu Jezusa 
Chrystusa, jako dobrego i miłosiernego; Ojca, u k t ó r e g o  m i ł o s i e r 
d z i e  p r z e w y ż s z a  s p r a w i e d l i w o ś ć ,  a d o b r o ć  j e s t  p o 
n a d  k a r ą ”.

W związku z powyższym godzi się zauważyć, iż iten rażący antropomorfizm 
nie licuje z teologiczną rangą dokumentu. Wiadomo, że wszystkie atrybuty 
w  Boigu utożsamiają się z jego naturą, a zatem nie może !być mowy o nie
równości atrybutów Boga.

Kolejny, § 29 stwierdza, że: „Kościół Polskokatolicki wierzy w życie poza
grobowe, którego jakość zależna będzie od sądu Bożego, na którym  liczyć 
się będzie stopień zdobytej za życia miłości Boga i bliźniego oraz czyny 
pochodzące z w iary Boga (niebo), a kara  na oddaleniu człowieka od Bo
ga (piekło)”.

Paragraf ten  także wymagałby 'bliższego specyzowania i wyjaśnienia, 
gdy np. chodzi o problem piekła. PNNK rzadko posługuje się tym term i
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nem. Piekło — według doktryny PNKK — to po prostu kara, a nie po
tępienie wiekuiste.

W § 34 stwierdza się: „Ośrodkiem kultu religijnego jest w Kościele Polsko- 
kaitołickim Trójca Przenajświętsza li Zbawiciel — Jezus Chrystus". Jest 
to sformułowanie, mólwiąc najoględniej, żenujące. Jezus Chrystus jest prze
cież drugą osobą Trójcy Przenajświętszej.

Wreszcie w § 34 czytamy: „Do przyjęcia któregokolwiek sakram entu nie 
wolno nikogo zmuszać, a z p r z y j ę t y c h  p o p r z e z  s a k r a m e n t  obo
w i ą z k ó w  m o ż e  K o ś c i ó ł ,  p o  r o z p a t r z e n i u  s p r a w y ,  z w o l 
n i ć ,  bowiem życie ludzkie w Kościele nie jest niewolą, lecz ochoczym 
i radosnym służeniem Bogu”. Mata wątpliwości, czy rzeczywiście Kościół 
może ,jpo rozpatrzeniu sprawy” zwolnić od wszystkich obowiązków przyję
tych poprzez sakrament. Dalsze wyjaśnienie „bowiem życie ludzkie w  Koście
le nie jest 'niewolą, lecz octoczym i radosnym służeniem Bogu” także nie 
wydaje się dostateczne.

W części drugiej figuruje wiele obiecujące zdanie, stwierdzające miano
wicie, że PPK P „zawiera normy ogólne, kltórych uzupełnieniem są szcze
gółowe regulaminy’1 (kan. 2, § 2). Aliści przeczą tem u dalsze kanony. Ponadto 
zbyt szczegółowe normowanie niektórych m aterii rozibija spójność wew
nętrzną praiwa, doprowadza do zbędnych powtórzeń, a także sprzeczności.

W kan. 3, § 2 jest mowa o tym, że w okresie między synodami wykładnia 
przepisów PPK P należy do Rady Kościoła. To samo .twierdzenie znajduje
my w  kan. 83, § 2, lit. a).

Słuszne rozstrzygnięcie znajdujemy w  kan. 3, § 3, a mianowicie: „Regu
lamin dla Rady Kościoła zatwierdza Synod; pozostałe — Rada Kościoła”. 
Zbędne natomiast jest powtarzanie przyjętej zasady w dalszych kanonach 
np. w kan. 55, lit. d, kan. 86, 98, 129 i 140. Jawnie sprzeczne z zasadą 
zaw artą w  kan. 3, § 3 są postanowienia kan. 102, § 8: „Regulamin pracy 
swojej Komisja Rewizyjna określa we własnym zakresie i przesyca do wia
domości Radzie Kościoła”, oraz kan. 107: „Tryib pracy Sądu Kościelnego 
określa osobny regulamin, który uchwala Sąd i przekazuje Radzie Kościoła 
do wiadomości”. B rak precyzyjności także jw sformułowaniu kan. 8 stw ier
dzającym: „Kościół Polskokatolicki nie m a stanów”, albowiem już w następ
nym zdaniu czytamy: „W szyscy— I t ak d u c h o w n i ! ,  ij-ak i ś w i e c c y
— stanowią równą wobec 'Boga społeczność ludzi wierzących...", zaś w ikan. 
37 § 1 stwierdza się: „Duchowny sefculairyzowany, czyli przeniesiony do 
stanu świeckiego, traci wszystkie praw a i przywileje związane ze sit a n e m  
d u c h o w n y m ”. Brak jasności itakże w  kan. 26, § 1, w  którym czytamy: 
„Nieważność święceń kapłańskich orzeka Sąd Kościelny na wniosek podmio
tu luto Rady Kościoła”. Nie wiadomo, o jaki podmiot chodzi.

W kan. 55 wymienia się zakres działań Synodu Ogólnopolskiego. I tak 
stwierdza Bię tu, że do zakresu 'działań Synodu należy m. in. „autorytatywne 
tłumaczenie zasad wiary, moralności -i dyscypliny kościelnej w  duchu kato
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lickim, zgodnym ze wskazaniami organizatora Kościoła Narodowego ks. 
Franciszka Hodura i podawanie tych zasad wiernym jako oto owiązujące”. 
A contrario moóna by wn i-o skrywać, iż Synod nie może autorytatywnie tłG- 
maczyć zasad wiary, moralności i dyscypliny kościelnej, 'które byłyby nie
zgodne ze wskazaniami ks. bpa F. Hodura. Takie postawienie kwestii budzi 
pewne wątpliwości, zwłaszcza, że Kościoły zrzeszone w  Unii Utreohdkiej 
dość jasno wypowiedziały się w, sprawie nieomylności w dziedzinie nauki 
i moralności, a saim ks. bp F. Hodur zalecał, by zasady te były tłumaczone, 
rozwijane i dostosowywane do ducha czasu.

Kan. 56 postanaw ia że „Uchwały Synodu Ogólnopolskiego zapadają zwykłą 
większością głosów uprawnionych do głosowania członków Synodu, obecnych 
na sesji plenarnej Synodu:

a) w kwestii aprobaty uchwał Synodu Dieoezjalnego co do wyboru biskupa 
lub wyboru biskupów ordynariuszy i pomocniczych przez głosowanie 
tajne;

b) w  ipozostałych sprawach przez głosowanie jawne’‘.
A więc jeat tu  mowa o zwykłetj większości głosów; oo innego w tej m aterii 

■głosi kan. 111: „Synod Ogólnopolski ilub Synod Diecezjalny wybiera kandy
data na biskupa spośród przyjętych kandydatów większością 2/3 głosów 
przy obecności 2/3 członków uprawnionych do głosowania”. Powstaje więc 
pyltanie, który z kanonów ma znaleźć zastosowanie w wypadku wyboru 
kandydata na biskupa. . \

W tym zestawieniu w ainy jesit także kan. 65, § 1, iw którym  stwierdza 
się, że uchwały Synodu Diecezjalnego „zapadają zwykłą większością gło
sów obecnych na 'sesji z w yjątkiem  wyboru biskupa diecezjalnego, gdzie 
wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów”. W § 2 czytamy, że 
„wszystkie głosowania są jawne, z wyjątkiem wyboru biskupa ordynariusza 
diecezj ałneg o”.

Jeszcze inne zagadnienie wyłania się z kan. 114, § 1: „Biskupowi elektowi 
wybranemu na Synodzie Diecezjalnym udziela się sakry biskupiej po pot
wierdzeniu tego wyboru i  wyznaczenia głównego konisekratora przez Synod 
Ogólnopolski”. A więc jest tu  mowa o potwierdzeniu, a nie wyborze.

Kan. 83, § 2, lit. k) stwierdza, że Rada Kościoła decyduje m. in. w spra
wach „nabywania i zbywania nieruchomości maijącyoh wartość powyżej 
100 000 zł", zaś w  kan. 88, § 1, lit. f) jest mowa o tym, że Rada Diecezjalna 
decyduje m. in. „w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości o wartości 
do 50 000 zł. Powstaje pytanie, kto decyduje w sprawach nabywania i zby
wania nieruchomości o wartości ponad 50 000 zł?

Nie najszczęśliwsze jeslt sformułowanie kan. 109, § 1, lit. a); w  którym 
jest mowa o tym, że kandydalt na biskupa „winien posiadać wykształcenie 
średnie i teologiczne”. Po pierwsze, brak tu  precyzji, o jakie wykształcenie 
teologiczne chodzi: wyższe (uniwersyteckie) czy też seminaryjne. Po wtóre, 
dziwnie nieco brzmi § 2 kan. 109, że „Synod może dla słusznych powo
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dów dyspensować kandydata z jednego z warunków formalnych, tj. z punktu
a)...”

Co więcej, kan. 20, § 5 określający w arunki intelektualne i moralne, 
jakim powinni odpowiadać alumni, stwierdza, iż kandydat na alumna po
winien posiadać „określony stopień wiedzy ogólnej (świadectwo dojrzałości)”. 
Tu nie przewiduje się dyspensy — i słusznie!

Tu warto przypomnieć a rt. 12 obowiązującej .Umowy Biskupów Staroka
tolickich Zjednoczonych w  Unii Utrechckiej stwierdzający, że: „Biskupi zo
bowiązują się do udzielania święceń kapłańskich tylko takim kandydatom, 
którzy posiadają konieczne przymioty oraz mogą wykazać się wymaganymi 
przez przepisy ioh Kościoła studiami teologicznymi i egzaminami, oraz 
art.. 3, zgodnie z którym „do Unii mogą być przyjęci tylko ci biskupi, których 
legalność wyboru i konieczność konsekracji zostały uznane przez Między
narodową Konferencję Biskupów” 7.

Bardzo ważkie są słowa przysięgi składanej przez nowo wybranych bisku
pów na Synodzie Ogólnopolskim lub Diecezjalnym. Rota przyisięgi zawarta 
jest w  kan. 124, § 1, w którym  im. in. czytamy: „..^Przyrzekam strzec de
pozytu w iary starokatolickiej’*. Rodzi się <tu obawa, czy w razie utrzy
m ania w dotychczasowej postaci, tj. ibez niezbędnych poprawek, omawianej 
już- na wstępie części pierwszej PPK P nowo wybrany biskup będzie mógł 
należycie wypełniać swoje przyrzeczenie g.

Postanowienia kan. 153—1S1 mówiące o nauczaniu i wychowaniu wiernych 
powinny być wyłączane z -PPKP i  zamieszczone w osobnym dokumencie. 
To samo dotyczy kan. 168—178 traktujących o sprawach kultu.

Kończąc swoje uwagi — referent — w  ‘imieniu Synodalnej Komisji Praw a 
zgłosił dwie propozycje:
1. uchwalenie przez Synod zmian niektórych przepisów PPKP, co umożliwi 

należyte funkcjonowanie wszystkich elementów struktury kościelnej, 
zwłaszcza że — na .wyraźne życzenie całego duchowieństwa polskokato
lickiego — wprowadza się zasadę kolegialności władz w Kościele0 ;

2. zobowiązanie Rady Synodalnej do opracowania w możliwie najkrótszym 
terminie znowelizowanej w ersji praw a i udzielenie delegacji do uchwale
nia jej na swej sesji oraz przedstawienie Urzędowi do Spraw  Wyznań 
do akceptacji (uznania).

W uzasadnieniu podkreślono, że „analogicznie do innych Kościołów uzna
nych w PRL, prawo takie powinno regulować ogólnie całokształt stosunków

7 Dofwołdzai tego  [przecie wiszyistflcim ilCs. p ro f. d r  Enneist G augłeir (U>91—lBGS). TJ. M ury :
cMJcatholbs-óhe Kflincftla..* is. 69.

8 Pratwo Ho zo sta ło  uzzrLame d ecy z ją  dyreOotoora U rzędu  do S p ra w  Wyizmafi z dmia 
6 g ru d n ia  1966 r . (mir NK — 426/5/KB/87/66).
* Zcto. w  te j sp ra w ie  u ch w a ły  p o szerzonych  R ad  IMecszjaJjnych Wsfcyistfldjch trzech  
•diecezja: KłrcdkcwsWieó z  611 -1075 r .  WitocJawskdej z  6111975 r .  i W arszaw skiej 
z 26 II  1975 r .  — A rch iw um  R ady  Synoidainej w  W arszaw ie (dalej lużywam s k ró tu :  ARS).
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ustroljcwyoh panujących w Kościele. Kwestie szczegółowe winny znaleźć 
się w regulaminach. Problemy doktrynalne należy umieścić w osobnych 
dokumentach".

W świetle więc powyższego autor referatu przedstawił Synodowi do rozwa
żenia f uchwalenia dwa opracowane przez niego projekty dokumentów, 
jednogłośnie przyjęte i zaakceptowane na sesji Rady Kościoła w dniu 7 maja 
1975 roku:
1) projekt uchwały VI O g ólnop o lsk i ego Synodu Kościoła PoLsk akatolickiego

o zmianie przepisów „Podstawowego Praw a Kościoła Polskokaitolickie-
go”;

2) projekt uchwały VI Ogólnopolskiego Synodu o upoważnieniu Rady Sy
nodalnej do dokonania nowelizacji „Podstawowego Praw a Kościoła Pol- 
skokatoiickieigo”.

Projekty zostały jednogłośnie przyjęte i uchwalone - przez Synod. Publi
kujemy je w  całości jako aneks do nin. artykułu. Jednocześnie przyjęto de
klarację wiary, kttórą w imieniu Synodalnej Komisji Wiary przedstawił na 
Synodzie ks. dr E. Bałakier. Dokument ten zatytułowany: Zmzmicma i ideolo
gia Kościoła Polskakatolóckiego jest uzupełnioną i poprawioną wersją tekstu 
zamieszczonego w zbiorze Podstawowe Prawo Kościoła Polska/katolickiego 
w PRL. Obowiązująca obecnie wersja w większym stopniu uwzględnia za
sady wiary i moralności, wiążąc je z ideologią PNKK w USA i Kanadzie. 
Akcentuje jedność doktrynalną i ścisłą więź duchową Kościoła Polskokato- 
lickiego z PNKK, podkreślając zarazem niezależność jurysdykcyjną i odrębną 
organizację Kościoła w  Polsce.

Zwróćmy uwagę, że na Synod przygotowano także szereg innych refera
tów, kltóre z powodu ograniczonego czasu nie mogły być wygłoszone w ca
łości. I tak ks. W. Kierzkowski przedstawił najistotniejsze elementy 'obszer
nego dokumentu przygotowanego przez Komisję Liturgiczną, proponując 
jednocześnie zmiany w dotychczasowej liturgii, które m ają być przedmiotem 
obszernej dyskusji na sesjach Rady Synodalnej. Nowo wybrany przewodni
czący Rady Synodalnej ks. bp. T. Majewski przedstawił referat pt. Stosu
nek Kościoła Połskokatolickiego do Narodu i Ojczyzny,ks. B. Sęk — admi
nistrator Diecezji Krakowskiej mówił na tem at Stanowiska Kościoła Pol- 
skakatolickiego wobec m chu  ekumenicznego tw łan&e Kościołów chrześcijań
skich, zaś ks. dziek. A. Pietrzyk referat swóij zatytułował Ojczyznę wolną 
pobłogosław Panie.

VI Ogólnopolski Syndd uchwalił rez-oluęję, w kt6rej, m. in. akcentuje 
się doktrynalną jedność Kościoła Połskokatolickiego z PNKK w USA i K ana
dzie, łączność z Unią Utrecihcką Kościołów Starokatolickich. Podkreśla się 
także, że Kościół 'Polskokatolioki zawsze uwzględniał w swojej działalności 
potrzeby Narodu i Ojczyzny. Stąd też w rezolucji czytamy: „(...) zaangażowa
nie naszego Kościoła przez wiele la t nie było należycie oceniane. Dopiero 
Polska Ludowa — po latach dyskryminacji i prześladowań w okresie mię
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dzywojennym — zalegalizowała nasz Kościół, przez co zrównała go z inny
mi wyznaniami ,(...). W poczuciu naszej -głębokiej wdzięczności względem 
Ludowej Ojczyzny oświadczamy, że wyznawcy Kościoła Polskokatolickiego
— jak zawsze do tej pory — pozostaną w pełni zaangażowanymi i oddanymi 
jej obywatelami. W naszych' kontaktach z zagranicą, postawą naszą przy
czyniać się będziemy do umocnienia wysokiej pozycji naszego Ludowego 
Państwa na arenie międzynarodowej oraz na każdym kroku popierać polską 
rację stanu. W naszej pracy dla kraju — stosowni-e do wskazań Ogólnopol
skiego Komitetu Frontu Jedności Narodu — pracować nadal będziemy nad 
umocnieniem wewnętrznej jedności oraz budową potęgi dobrobytu naszej 
Ojczyzny”. Dokument kończy się stwierdzeniem, że „bieżący rok trzydziesto
lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zaznaczył się wzmożoną aktywnoś
cią wszystkich wyznawców Kościoła Polskokatolickiego, na polu'ideologicz
nym i gospodarczym. Nie poprzestajjąc na dotychczasowych osiągnięciach, 
zobowiązujemy się nadal ofiarnie pracować dla dolbra naszej Ojczyzny i po- 
żyitiku jej obywateli. Na -długie i szczęśliwe lata, Ojczyźnie naszej Polsce 
Ludowej oraz jej Władzom: błogosław Boże!”

Istotne znaczenie ma tu nowela do Podstawowego Prawa Kościoła Polsko
katolickiego, którą wprowadzono m. in. następujące zmiany 10:
— zniesiono w Kościele Polskokatolickim ty tu ł „biskupa naczelnego” 11 

i wprowadzono starokościelną zasadę, że wszyscy biskupi pod wzglądem 
władzy święceń są sdbie równi. Jednocześnie straciły moc prawną wszel
kie prorogaitywy związane z -tytułem „biskupa naczelnego”;

— wprowadzono zasaidę kolegialnego kierownictwa Kościołem.12 Zasada ta 
obowiązuje na wszystkich szczeblach rad: Rady Parafialnej (której prze
wodniczy dsolba świecka), Rady 'Diecezjalnej, Rady Synodalnej oraz P re
zydium Sady Synodalnej (którym przewodniczy biskup);

— określenie „Rada Kościoła" zastąpiono określeniem „Rada Synodalna”, 
zaś określenie „Prezydium Rady Kościoła” — określeniem „Prezydium 
Rady Synodalnej” ;

— wprowaidz,ono do Rady Synodalnej i Prezydium Rady Synodalnej preze
sa Zarządu Głównego STPK,

— zadecydowano, że Synod Ogólnopolski będzie się odbywał co 4 lata, 
zwyczajne sesje Rady Synodalnej 4 razy w roku, zaś posiedzenia P re
zydium Rady Synodalnej 1 raz w miesiącu.

u  Z m ian y  te  zo s ta ły  przyfięte do wAadomnośei p rzez  U rząd  do S p ra w  W yznań (Pism o 
wicgdyneGctoira U rzęd u  do spuaw  W yznań  z  iditia 7 V 1975 r .,  n r  NK—80S/5/9/75 — A S S ). 
11 T am że.
11 Do aaisaldy te j stairotoaltoilicy oid poioząUou p rzy w iązu ją  du żą  w agę. J e s t  o n a  m ocno 
ROidkreSkmja p raaz  wisloletaiieigo sfittnretairza MKBS, b. zrolarzcłmaiGa K ościo ła C hrześci
jań sk ie g o  S zw ajcarii b p a  U . K iLryego (Die a ltka th o lisch e  K irche..., passim , o ra z  
w  liście pastensfldłn aatyftułoiwamyim: „Nalch Kmm&eirt Jaihren ktrcM ickem  Eig&nezAstem  
d e r  Zu-kumfl etn.igegem. H lr te n b rie f zw m  A bscM eć, r a m  btsohófU ctien A m t  aiuf den  
E id g e n o ss isc h m  B ettag  1972, lAHśchiwil 1972, p a ss im ).
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Po przedstawieniu na Synodzie wniosku Rady Kościoła z dnia 7 maja 
1975 roku powołano — na okres między synodalny — Radę Syno-dalną 
i Prezydium Rady Synodalnej w' następującym składzie:
a) Rada Synodalna

bfr T. Majewski — przewodniczący, 
ks. W. Wyso-czański — sekretarz, 
ks. B. Sęk — członek,
p. J . Małuszyński, prezes Zarządu Głównego STPK — członek,
wszyscy 'księża dzieikani — członkowie,
itrzech przedstawicieli świeckich (po 1 z każdej diecezji)
— członkowie.

b) 'Prezydium Rady Synodalnej
'bp T. Majewski — przewodniczący, 
ks. W. Wysoczański — sekretarz, 
ks. B. Sąk — Ozłonek 
p. J. Małuszyński — członek.

Nowo wybrany przewodniczący Rady Synodalnej Wp T. Mtaijewski przedsta
w ił Synodowi trzy wnioski Rady Kościoła z dnia 7 m aja 1975 r.otou, które 
zostały przez Synod jednogłośnie przyjęte i zaakceptowane ŁS, a mianowicie:
1. o udzielenie Radzie Synodalnej delegacji w sprawie elekcji k s .W . Wy- 

soczańskiego na urząd biskupi, w następującym brzmieniu-: „Rada Kośbio- 
ła bioirąc pod uwagę to, że 'ks. mgr W. Wysoczański chwilowo wycofuje 
swają kandydaturę na biskupa koadiutora — motywując swoje stano
wisko tym, że pragnie dokończyć i obronić zaawansowaną rozprawę 
doktorską — prosi VI Ogólnopolski Synod o udzielenie uprawnień Radzie 
Synodalnej w przedmiocie dokonania elekcji w.w. na .biskupa na Sesji 
Rady Synodalnej, po .ofbronie przez niego 'pracy doktorskiej”;

2. o powołanie na okres międzysynodalny Komisji Rewizyjnej w składzie: 
ks. profo. A. Bielec — przewodniczący
ks. prob. J. Zieliński — sekretarz 
ks. dziek. S. Muchewicz — członek, 
p. C. Gawińska — członek;

3. o powołanie na okres międzysynodalny Sądu Kościelnego, w składzie: 
ks. dziek. M. Lewandowski — przewodniczący
ks. dziek. T. Wojtowicz — sekretarz 
ks. prob. J. Kuczek — sędzia, 
ks. prob. Z. Gnyp — sędzia.

Po akcesptacji przez Synod wymienionych wniosków przystąpiono do ta jne
go głosowania.

A oto wyniki tego głosowania. Z liczby 180 delegatów obecnych na Syno

13 D o kum en ty  ran.aljtłuiją się w ARS.
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dzie i uprawnionych do’głosowania na bpa T. Majewskiego oddano 158 gło- 
śów i wprowadzono go na stanowisko przewodniczącego Rady Synodalnej 
i Prezydium Rady- Synodalnej z pozostawieniem na stanowisku ordynariu
sza Diecezji Warszawskiej; na ks, W. Wysoczańskiego — 126 głosów i wpro
wadzono go na stanowisko sekretarza Rady Synodalnej i Prezyidium Rady 
Synodalnej; na Iks. B. Sęka — 142 głosy i wprowadzono go na stanowisko 
członka Rady Synodalnej i Prezydium Rady Synodalnej oraz administratora 
Diecezji Krakowskiej. Wybór zrwierzch-niika Diecezji Wrocławskiej oraz 
skarbnika Rady Synodalnej i Prezydiom Rady Synodalnej nie doszedł do 
sk-uffcku14.

Na zijeździe duchowieństwa Diecezji Wrocławskiej w dniu 27 VI 1975 
roku postanowiono obowiązki ordynariusza tej Diecezji dodatkowo powierzyć 
bpowi T. Majewskiemu, który w  tymże dniu dokonał -instalacji ks. dziek. 
A. Piatrzyka na stanowisko wikariusza generalnego Diecezji Wrocławskiej. 
Ks. A. Pietrzyk, jako wikariusz generalny wszedł w  skład Prezydium Rady 
Synodalnej i powierzono mu funkcję p.o. skarbnika Rady Synodalnej do 
■czasu dokonania formalnego wyboru na to stanowisko, co zostało przyjęte 
do akceptującej wialdomości na sesji Rady Synodalnej w dniu 23 VII 1975 
roku.

Nawiązując do ustaleń synodalnych Prezydium Rady Synodalnej odbyło 
kilka rozmów z bpem prof. M. Rodem, w wyniku których został on powo
łany w skład Kolegium Wydawniczego Z. W. „Odrodzenie11 oraz w skład 
Rady Pedagocznej przy Radzie Synodalnej.

Uwagi i  wnioski

Przedstawione wyżej niektóre postanowienia i dyrektywy W  Ogólnopol
skiego Synodu świadczą m. in. o tym, że duchowieństwo Kościoła Polsko
katolickiego widzi potrzebę intelektualnego zaangażowania się w sprawę 
bliższej konkretyzacji ideologii Kościoła na podstawie wspólnych sta 
rokatolikom zasad wiary, moralności i kultu, Doktryna polskokatolicka 
ma wyrażać Wspólnotę wiary naszego Kościoła z PNKK w USA i Kanadzie, 
gdyż jesteśmy bowiem w istocie jednym Kościołem ,,pod względem nauki 
i ideologii” — jak (to dobitnie . podkreślali na  Synodzie delegaci PNKK
— mimo istnienia dwóch odrębnych adm inistracjils. Podjęte na Synodzie 
uchwały wymagają realizacji. Obowiązek ten spoozyrwa na aktualnym kie
rownictwie Kościoła.

Wśród licznych postanowień synodalnych, szybkiej realizacji wymaga

lł Wyniflci g&®ołwiam!a poldafę na- podstaiwiie prołboflcóiu KomSsJti Majndiaitoiwe!) — AES.
15 H s. W. Wysoiceajijsflsi: Z  obrad  V I  O gólnopolskiego S yn o d u , (1Rod2m&“ 1975, n r  
27 (776). s. 5.
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m. to. uchwała o upoważnieniu Rady Synodalnej do dokonania nowelizacji 
Podstawowego Praw a Kościoła Połskokatolickiego w PRL oraz zobowiąza
nie do opracowania regulaminu Rady Synodalnej. Uchwalona na Synodzie 
nowela do tego pra,wa była niezbędna w  związku z większą demokra
tyzacją Kościoła, będącą niejako następstwem bliższego uświadomienia so
bie starokatolickich zasad ustrojowych. Nowela ta oczywiście jest rozwią
zaniem cząsitkowym. Wprowadza bowliem zmiany w istniejącym stanie praw 
nym niezbędne do funkcjonowania organizmu kościelnego do czasu realizacji 
odnośnej uchwały synodalnej.

Wykonanie wymienionych zadań wymaga m. in. gruntownych studiów 
historycznych i porównawczych nad doktryną starokatalicyzmu, na różnych 
obszarach geograficznych, przy równoczesnym uwzględniieniu zasad współ
czesnego ekumenizmu. W czasie pisania tego artykułu  .trwają w PNKK 
w USA i Kanadzie przygotowania do XIV Synodu Powszechnego tego 
Kościoła, k tóry  obradować będme w Buffalo w  dniach 30 IX—3 X 1975 r. 
Spodziewamy się, że Synod PNKK -wnliesie tu  -istotny wfcłajd intelektualny.

Czas, jaki upłynął od VI Syin-odu Kościoła Połskokatolickiego potwierdza 
słuszność obranego kierunku ,w Kościele oraz zasadność rozwiązań ustrojo
wych, będących następstwem uchwał synodalnych. Konkludując pod
kreślmy, że Synod zadetraonsitrawał odwagę myśli teologów ,i kanonistów 
starokatolickich, znajdującą oparcie w świetnych ekumenicznych tradycjach 
Kościoła i jego perspektywach w świecie współczesnym.

Załącznik nr 1

U c h w a ł a

VI Ogólnopolskiego Synodu Kościoła Połskokatolickiego o zmianie przepisów 
„Podstawowego Praw a Kościoła Połskokatolickiego w PRL”.

Art. 1. W „Podstawowym Prawie Kościoła Polskokatołickiego w PRL” 
(skrót: PPKP) — uchwalonym przez V Ogólnopolski Synod Kościoła w dniu 
5 lip ca 1966 roku i uznanym decyzją dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań 
z dnia 6 grudnia 1966 roku (Nr NK — 426/5/KB/87/66), z uwzględnieniem 
poprawek przyjętych uchwałą Rady Kościoła z dnia 20 Września 1966 roku
— wprowadza się następujące zmiany:
1) znosi się w Kościele Polskokatolickim tytuł „biskupa naczelnego” i wpro

wadza się starokośdiełną zasadę, że wszyscy biskupi pod względem władzy 
święceń są sobie równi. Jednocześnie tracą moc prawną wszelkie p re
rogatywy związane z tytułem ,.biskupa naczelnego”;

2) wprowadza -się zasadę kolegialnego kierownictwa Kościołem. Zasada ta 
■obowiązuje na wszystkich szczeblach Rad: Rady Parafialnej, której prze-
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wodnliczy osoba świecka, Bady Diecezjalnej, Rady Synodalnej oraz P re 
zydium Rady Synodalnej, którym  przewodniczy biskup;

3) określenie „Rada Kościoła” zastępuje się określeniem „Rada Synodalna”, 
zaś określenie „Prezydium Rady Kościoła” — określeniem „Prezydium 
Rady Synodalnej”;

Ad. Rozdział I — Zasady ogólne (PPKP)
1) Zgodnie z kan. 3, § 3 PPK P stwierdza się, że regulamin Rady Synodalnej 

zatwierdza Synod, a wszystkie inne — Rada Synodalna. Przepisy PPKP 
sprzeczne z tą  zasadą tracą moc prawną;

A<ł. Rozdział II _ W ł a d z a  p r a w o d a w c z a
1) Kan. 50, § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2 Synod Ogólnopolski udziela władzy 

jurysdykcyjnej:
a) Radzie Synodalnej w Całym Kościele,
fo) Radom Diecezjalnym, biskulpom: ordynariuszom, koadiutorom, sufraga- 

nom i administratorom diecezji w obrębie poszczególnych diecezji”;
2) Kan. 51, § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Synod Ogólnopolski odbywa się co cztery la ta”;
3) W kan. 65, § 1 skreśla się słowa: „z wyjątkiem wyboru biskupa diecezjal

nego, gdzie wymagana jest 'kwalifikowana większość 2/3 głosów”.
Ad. Rozdział III — W ł a d z a  w y k o n a w c z a
1) Tytuł art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Rada Synodalna d Prezydium Rady Synodalnej”;
2) Kan. 82, § 1—2 'Oitrzymują brzmienie:

„§ 1' Radę Synodalną powołuje Synod Ogólnopolski na okres między- 
synOdalny.
§ 1 W skład Rady Synodalnej wchodzą:
a) wszyscy biskupi ordynariusze, koadiutorzy, sufragani i adm inistra

torzy diecezji,
b) delegat Sekcji Teologii Starokatolickiej ChAT,
c) wszyscy daiekatni,
d) prezes Zarządu Głónwnego STPK,
e) po jednym delegacie świeckim z każdej diecezji.

3) Postanowienia art. 1, kan. 82, § 5 zostają odpowiednio włączone do 
nowego kan. 83, a, po dotychczasowym § 3;

4) W kan. 83, § 2, lit. k  — otrzym-uje brzmienie:
,jk) nabywania i 'zbywania nieriudhomości mających wartość powyżej 
50 000 zł”;

5) Po § 3 kan. 83 umieszcza się nowy kanon 83 a, a w nim  dotychczaso
wy § 5, kam. 82 w brzmieniu:
a) „Kainon 83, a

§ 1. Rada Synodalna wybiera sptośród siebie lub powołuje spoza swe-
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go grona Prezydium Rady Synodalnej, w skład którego wchodzą 
(przewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz dwaj członkowie.
Obowiązuje 'tu zasada kolegialnego kierownictwa Kościołem. Prze
wodniczący i sekretarz urzędują permanentnie i odpowiadają osobiście 
za powierzone sofoie odcinki pracy przed Radą Synodalną”; 

ł>) Dodaje się § 2 w brzmieniu:
„Wszelkie decyzje Prezyidium Rady Synodalnej podejmuje kolegialnie 
na posiedzeniach, które odbywają się raz w miesiącu";

•c) Dotychczasowy § 4 kan. 83 otrzymuje w nowym kanonie num e
racją 3;

Ad. Rlozdzi&l IV  — Hierarchia kościelna i kler
1) Uchyla się kan. 111, gdyż jest on sprzeczny z kan. 56, § 2;
2) Uchyla się § 2, ikan. 115;
3) Tracą moc prawną § 2—4, kan. 116 oraz § 2, kan. 120;
Art. 2. Prezydium Rady Synodalnej powieli jednolity tekst PPKP i roześle 

■wszystkim duchownym Kościoła Polskokatolickiego.
Art. 3. Uchwała wchodzi w  życie po jej akceptacji ptrzez Urząd do Spraw 

Wyzmań.

Ks. W. Wysfaiczański Bp T. Majewski
Sekretarz Rady Synodalnej Przewodniczący Rady Synodalnej

Załącznik Nr 2

U c h w a ł a

VI Ogólnopolskiego Synodu Kościoła Polskokatolickiego o upoważnieniu 
Rady Synodalnej do dokonania nowelizacji „Podstawowego Praw a Kościo
ła Polskokatolickiego w PRL”

VI Ogólnopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego po stwierdzeniu, że 
PPKP zawiera szereg przepisów sprzecznych i wykluczających się nawzajem, 
co sprawia trudności iw ich stosowaniu, upoważnia Radę Synodalną do opra
cowania znoweilizowaneij w ersji prawa, uchwalenia jej na sesji Rady Syno
dalnej i przedłożeniu Urzędowi dó Spraw Wyznań do akceptacji.

Synod aobolwtiąziuje także Radę Synodalną do opracowania regulaminu 
Rady Synodalnej i jego uchwalenia na swej sesji — zgodnie z przepisa
m i PPK P i obowiąizującymi przepisami państwowymi.

Ks. W. Wysoczański 
Sekretarz Rady SynodaJjnej

Bp T. Majewski 
Przewodniczący Rady Synodalnej



Ks. Werner Kuppers

Posłannictwo 
Nr 3—4 1975

Druga teza Kongresu Lucerneńskiego 
w 1892 roku w świetle obecnego dialogu 
prawosławno-starokatolickiego

I. Sytuacja ekumeniczna starokatolików w  czasach 
Kongresu Lucerneńskiego

Drugi Międzynarodowy Kongres Starokatolików, który odbył się w Lu
cernie od 13 do 15 września 1892 roku, miał nie tyfflko szczególne znaczenie 
dla wewnętrznego rozwoju wspólnoty kościelnej Unii Utrechckiej oraz roz
woju jej ekumenicznego świadectwa. Wtedy również po raz pierwszy prze
jawiło się na forum szerokiej opinii publicznej międzynarodowe znaczenie 
berneńskiego wydziału teologii starokatolickiej. Jego szczególny wkład po
legał na przedstawieniu 9 tez. Dzięki nim, zapoczątkowane na pierwszym 
Kongresie Międzynarodowym w  Kolonii w 1890 roku umiędzynarodowie
nie powstałego w 1871 roku w Monachium starokatolickiego ruchu kongre
sowego, uitrzymało aż do pierwszej wojny światowej, pod względem me
todycznym swoją strukturę, a pod względem treści swoje ukierunkowa
nie na ponadnarodowe starokatolickie życie kościelne z perspektywą na 
przejęte od DoIIingera cele ekumeniczne. W ciągu pierwszych dwudziestu 
lat wymuszonej koniecznością budowy kościelnej w różnych krajach często 
brak było niezbędnej łączności duchowej i współpracy organizacyjnej. Bo 
i jakże zróżnicowane były istniejące ukła'dy i  waminfci zewnętrzne! W Ho
landii już 250 la t własnego żyda, a z drugiiej strony zupełnie nowa struk
tura organizacyjna. W nowej Rzeszy Bismarcka ciężar K ulturkam pfu i bez
duszne tłumienie przez nią zagadnień religijnych. W Szwajcarii również 
nie tylko pozytywna hipoteka intensywnych powiązań z politycznym libe
ralizmem. W wielonarodowym państwie austriackim dotkliwe ograniczenia 
administracyjnymi zarządzeniami centralnego rządu wiedeńskiego. We Wło
szech, Francji i innych krajach zupełny brak, z różnych względów, warun
ków dla dalszego rozszerzania się pierwszych nielicznych gmin. W żadnym 
przypadku nie doszło do, choćby tylko regionalnego, ruchu masowego. Przy 
tym od początku z oczekiwaniem na taki ruch łączyła się i to naw et znacz
na uwaga, jaką zwracano na szerszy protest przeciw dogmatowi o papie-
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stwie, a zwłaszcza w  Kościołach Wschodnich. Zainteresowanie to jednak 
z różnych a częściowo również politycznie uwarunkowanych przyczyn wy
raźnie zmniejszyło się od połowy lat siedemdziesiątych. I dlatego, na przy
kład, od początku wyróżniający się wśród rosy jsfco-ortod Oksy jnych przy
jaciół starokatolików, protojerej Janiszew z Petersburga, mógł oświadczyć 
w  1890 roku na pierwszym Międzynarodowym Kongresie w Kolonii, że od 
14 la t nie miał żadnych kontaktów ze starokatolikam ił. Tymczasem je
dnak, zwłaszcza w latach osiemdziesiątych, nastąpiła wewnętrzna, duchowa 
i organizacyjna konsolidacja starokatolickiego ruchu sprzeciwu wobec Rzy
mu w postaci mniejszościowych, o ustroju synodalnym, episkopalnych koś
ciołów narodowych. Kościoły te nawiązały kontakty z duchowo pokrewny
mi kręgami kościołów anglikańskich w USA i Wielkiej Brytanii. W 1887 
szwajcarski biskup Edward Herzog gościł w Północnej Ameryce, spotyka
jąc się z serdecznym przyjęciem. Jesienią tegoż samego roku, dwaj przy
jaciele na stolicach biskupich, Edward Herzog i Józef H ubert Reinkens 
z Bonn odwiedzili kilku biskupów Kościoła Anglikańskiego i byli przyj
mowani z wielkimi honorami. W 1888 roku Konferencja biskupów angli
kańskich w Lamibe'th wypowiedziała się za gościnnym dopuszczenieim sta 
rokatolików do sakramentów. W znacznym stopniu dzięki presji tych sto
sunków ekumenicznych oraz na skutek umacniających się wewnętrznych 
kontaktów między starokatolikami doszło wreszcie 24 września 1889 roku 
w  Utrechcie do „Unii” biskupów starokatolickich, 'których wspólna „De
klaracja” urosła do rangi klasycznego dokumentu ponadnarodowej staroka
tolickiej wspólnoty kościelnej- Z drugiej strony jednak właśnie ta dekla
racja wywołała przede wszystkim w Rosji nowe zainteresowanie staroka- 
tolicyzanem, w  głównej mierze dzięki przyjęciu w niej za podstawę po
jęcia katolickości kanonu Wincentego z Lerynu i sformułowaniu wynika
jących z teigo wniosków w 1 artykule: „Dlatego trzymym się mocno wia
ry  ś  tar ego Kościoła, wyrażonej w  symbolach ekumenicznych i w powszech
nie uznanych orzeczeniach dogmatycznych soborów ekumenicznych nie po
dzielonego Kościoła z pierwszego tysiąclecia”. W ten sposób doszło do powo
łania w 1892 roku w Petersburgu i Rotterdamie komisji teologicznych zaj
mujących się stosunkami prawosławno-starokatolictóimi. Równocześnie je 
dnak na gruncie utrechckiego zjednoczenia biskupów starokatolickich pow
stała koncepcja, aby 10 Kongres (staro-) katolików niemieckich w 1890 
roku w Kolonii odbyć jako pierwszy Międzynarodowy Kongres starokato
lików. Koncepcja 'ta spotkała się z szerokim poparciem w gminach i dla
tego Kongres L/ucerneński w 1892 roku, aczkolwiek formalnie był już dru
gim, to jednak faktycznie stał się właściwym prototypem trwającego od 
tego czasu oiągu 21 Kongresów jako najbardziej widocznego wyrazu staro

1 JrMnigrGsgbetrichst, Kttfn 1995, s . X ; po r. Jajiisch& w ; UOer VerfiH ltnis d e r  A ltk a th c -  
likern \Z\u-r Qnthiotdoxvej iWiićiahadesi is. 30.
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katolickiej świadomości kościelnej i ekumenicznej. Wśród uczestników tego 
Kongresu znajdował się również jako 21 letni pełen entuzjazmu student 
teologii mój ojciec, W alter Johann Kiippers, z którego opowiadań pozo
stała żywa w mej pamięci ufna atmosfera tamtych wrześniowych dni 1892 
roku w Lucernie.

W sposób istotny przyczynił się jednak do tego berneński wydział teologii 
katolickiej — gdyż tak  się jeszcze wtedy nazywał — przez sformułowanie 
swoich tez w ram ach — powierzonego mu przez chrzęści jańskakatolicki 
szwajcarski synod narodowy w 1891 roku — naukowego przygotowania 
Kongresu. Dzięki nim Kongres zrozumiał, że ibez przypisywania sobie „pra
wa i zadania rozstrzygania kwestii dogmatycznych" lub dążenia do „wtrą
cania się w odrębne stosunki poszczególnych Kościołów” powinien „okre
ślić podstawową deklarację stanowiska Kościoła Starokatolickiego i dopro
wadzić do zgody z innymi Kościołami” s.

Tezy te dotyczyły praktycznej treści „katolickiego ruchu reformistyczne- 
gti1’, centralnego znaczenia „nauki Chrystusa” dla pojmowania wiary 
w Kościele, funkcji „kościołów -narodowych", „ultramointanistycznego” wią
zanie religii z polityką, ponadwyzmaniowego charakteru „katolickości”. po
wołania ,.międzynarodowego instytutu starokatolickiego” na berneńskim wy
dziale teologicznym ©raz wydawanie w Bernie międzynarodowego czasopi
sma teologicznego, aktywizacji „życda wiernych i służby bożej” oraz „mię
dzykościelnej tolerancji” jak na przykład przez Wspólne użytkowanie świą
tyń i kaplic s.

Już ten pobieżny przegląd ukazuje, jak szczególne znaczenie teologiczne 
miała druga teza, której autorem był przede wszystkim Eugeniusz Mdchaud. 
Poza tym, to właśnie omawianie tej tezy wywołało najwięcej kontrowersji 
na Kongresie. W pewnym sensie tylko ona w  swojej niezałatwdonej do 
końca problematyce na długo przeżyła Kongres. Irytujące 'jest przy tym 
to, że ta długotrwała aktualność 'drugiej tezy miała właśnie w  jej autorze, 
Eugeniuszu Mdchaud, szczególnego szermierza prawosławn o -starokatolickie
go zjednoczenia a przy tym  polegała na trudno uchwytnej, niezrozumiałej 
nieufności prawosławnych, nieufności, która wydawała sią 'Ciągle na nowo 
■podsycać lub potwierdzać ćnugą tezę lucerneńsJcą. Skoro związane z tą te
zą zagadnienia nie zostały dotychczas odrębnie opracowane przez staroka
tolików, to wydaje się wskazane wypełnienie tego obowiązku dla uczcze
nia z okazji uroczystości stulecia Wydziału Chrześcijańsko-Katolickiego 
w  Bernie pamięci dwóch jego członków — Eugeniusza Michaud i Filipa 
Wokera — w szczególny sposób związanych z drugą tezą lucerneńską.

5 K.onsgressberichit, Liu-z-em 1892, s. 4 ms.
1 T am że, s . 4—*10.
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II. Druga teza lucerncńska i kongresowa dyskusja nad nią

Teza ta, jak i pozostałe, ibyia sformułowana w  języku niemieckim. J e 
dnak 'Uzasadniający i wyjaśniający ją referat był wygłoszony przez Euge
niusza Miehaud, wówczals rektora Uniwersytetu Berneńskiego, w języku 
francuskim l. W sprawozdaniu z Kongresu nie można stwierdzić, czy nie
miecka wersja tego referatu była dostarczona stanowiącym większość słu
chaczom używającym tego języka lub fteż czy został — co wydaje się wiel
ce nieprawdopodobne — dokonany jego przekład na język niemiecki. W  p ier
wotnym, przedstawionym przez referenta tekście, teza ta brzmi: „Obowiązu
jącą dla chrześcijan jest tylko nauka Chrystusa, a nie spekulacja teologi
czna, z której mogą wynikać ludzkie tylko poglądy, które są dowolne i nie- 
obowiązujące. Jako naukę Chrystusa, a więc jako dogmat chrześcijański, 
przyjmujemy to, co za takie zostało uzharte przez powszechną, stałą jedno
myślną tradycję poszczególnych Kościołów chrześcijańskich, w  zgodności 
z dokumentem starokatolickich biskupów Holandii, Niemiec i Szwajcarii, da
towanym w Utrechcie, dnia 24 września 1889 roku”.

'Nie ma tu potrzelby szczegółowego omawiania wywodów Miehaud. Pod
kreślił on, że chodzi mu o przedstawienie odpowiedniej metody starokato
lickiej reformy religijnej, teologicznej i kościelnej i że widzń ją w zasad
niczej różnicy między dogmatem a samą tylko spekulacją teologiczną: 
„Obiektywina wiara czyli dogmat nie jest teologią a teologia nie jest rów
nież dogmatem. Teologia chrześcijańska jest ludzką umiejętnością, której 
przedmiotem jest dogmat chrześcijański, a celem — wyjaśnienie tego dog
matu. Dlatego teologia jest wytworem umysłu teologów, podczas gdy dog
m at pochodzi od Jezusa Chrystusa. Jak  każda ludzka nauka teologia może 
ulegać błędom, podczas gdy dogmat, prawdziwy dogmat, nauka samego 
Chrystusa w oczach chrześcijanina może być tylko saimą praw dą” “. Przy 
tym Miehaud zwracał szczególną uwagę na wskazanie, że właśnie w zasto
sowaniu tej metody i połączeniu ze sobą klasycznej zasady „In necessariis 
uraitas — in dulbiis litoertais — in omnibus Caritas” i zasady Wincentego 
z Lerynu „q,uOd u!bique, quod semper, guod ab omnibus” tkwi dla staro- 
katoiicyzmu możliwość stania się „Kościołem jedności i różnorodności, auto
rytetu i wolności, trwałości i zmienności”. Jednocześnie podkreślał, że pod 
względem treści zgadza się w pełni z Utrechcką Deklaracją biskupów sta
rokatolickich.

W dyskusji zabrało głos czterech .mówców, których wypowiedzi zacho
wały się w  sitenogiramie obrad i  zositały wydrukowane w sprawozdaniu 
i  Kongresu, a mianowicie: profesor van Thiel, profesor Friedrich, biskup 
Beinkens i profesor Weber. O wypowiedzi referenta w  dyskusji jest tylko

4 Taimże( s. 43—57. 
3 T am że, is. 46.
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wzmianka, ale bez podania jej tekstu w sprawozdaniu. Bez żadnych za
strzeżeń opowiedział się za tezą tylko biskup Reinkens. Rozumiał on ją prze
de wszystkim jako skierowaną przeciw roli spekulacji teologicznej w Ko
ściele Rzymsko-Katolickim, gdzie z prywatnych poglądów tworzy się seriten- 
tia communis, a ta przez wzniosłą stylizację maże być podniesiona do ran 
gi senterttia communissima, do rangi dogmatu. Najbardziej godną uwagi 
była wypowiedź van Thiela, prezydenta seminarium w Amersfoort. Uzna- 
jąc tezę aa „zibyt nieokreśloną” wpnowadził on rozróżnienie między speku
lacją ludzką li teologiczną, wskazując na realizację tej ostatniej w  społecz
ności kościoła. Swoją wypowiedź van Thiel zakończył wnioskiem: „Można 
by zbędną drugą tezę raczej pominąć albo wprowadzić do niej następujące 
wyrażenie: Nauką Chrystusa jest to, czego wszędzie i  wszyscy nauczają 
w powszechnym Kościele, a następnie dodać: Naukę poznaje się przez wol
ne, jednomyślne wyrażenie samego Kościoła”. Jiohainn Friedrich, pierwszy 
organizator berneńskiego wydziału teologicznego i monachijski historyk ko
ścioła, przyłączył się do zdania van Thiela, że „zasadniczo biorąc tez'a jest 
zbędna’’. Zaproponował więc, ażefby w duchu wypowiedzi biskupa Remiken- 
sa powołać komisję dla dokonania w niej zmian albo jeszcze lepiej cał
kiem z niej zrezygnować. Po nie zanotowanej interwencji Michaud zabrał 
głos Teodor Weber, który również oświadczył, że teza nie zawiera niczego 
zdecydowanie nowego, jest „'Całkiem zbędna” i dlatego należy z nieij „zre
zygnować”. Dokonano tego większością dwóch trzecich głosów w  przepro
wadzonym później głosowaniu. Ze strony ośmiu prawosławnych uczestni
ków Kongresu nie padła oczywiście przedtem żadna wypowiedź.

Można scbie wyobrazić konsternację Eugeniusza Michaud jak i to, że 
dyskutowano o tym w kręgu jego kolegów z wydziału teologicznego, zwła
szcza gdy się uwzględni przebieg najbliższego przedpołudnia, przy czym je
dnak nie można stwierdzić ażeby to miało związek z Edwardem Horzo- 
giem. W każdym bądź razie drugiego dnia Kongresu na sesji przedpołud
niowej, w zrwiązikru z wygłoszonym przez K lipa Wokera — kolegę Michaud 
z berneńskiego wydziału teologicznego — referatem  do trzeciej tezy o ko
ściołach narodowych jako elementach budowy kościoła akiimenieznego, spot
kała delegatów ,nieSpodaianka. Na podstawie drukowanego sprawozdania 
z Kongresu nie można ustalić, w jaMm stopniu lub czy w ogóle była ona 
przygotowana. W sprawozdaniu mówi się tylko: „Niezwykłe oklaski, jakami 
nagrodzono referat pana profesora Wokera, dodały mu «io!dwagi» do po
stawienia wniosku o ponowne rozpatrzenie drugiej tezy. Zaproponował on 
przyjęcie drugiej tezy jako wprowadzenia do tezy trzeciej i to w  następu
jącej zmienionej postaci: «olbo'wuą2ującą dla chrześcijan jest nauka Chry
stusa, a nie teofogiozne scholastyiczine opinie»*'.

Wniosek spotkał się z poparciem. Prof. dr Thiirlings (oczywiście rów
nież członek berneńskiego wydziału teologicznego) oświadczył, że najpro
stsze byłoby postawienie tej tezy na nowo jako drugiej, a wtedy zostałby
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znowu przywrócony naruszony związek między tezami; byłoby również nie
słuszne odrzucenie zakończenia drugiej tezy. Wreszcie prof. Friedrich rów
nież opowiedział się za powtórnym przyjęciem tezy, jednak zaproponował 
własne nt>we sformułowanie kwestionowanego pierwszego zdania: „Obowią
zującą dla chrześcijan jest nauka Chrystusa, a nie teologiczne lub tak zwa
ne pobieżne opinie”. Tym samym zostały uwzględniane uwagi Reinkensa
0 referacie a odrz-ucona systematyczna specyfika Michaud. Następnie 
w sprawozdaniu mówi się tylko: „Głosowanie przyniosło jednomyślne przy
jęcie1’. Ostateczny tekst tezy miał więc następujące brzmienie: „Obowiązu
jącą dla chrześcijan jest nauka Chrystusa, a nie teologiczne lub tak zwane 
pobożne opinie. Ale jako naukę Chrystusa, a więc jako dogmat chrześcijań
ski, przyjmujemy to, co za takie zostało uznane przez powszechną, stałą
1 jednomyślną tradycję poszczególnych kościołów chrześcijańskich, w zgod
ności z dokumentem bislmfpćhW starokatolickich Holandii, Niemiec i Szwaj
carii, datowanym w Utrechcie dnia 24 września 1889 rolku”.

W prost na pikanterię zakrawa fakt, że w sprawozdaniu Kongresu, tuż 
przed zdaniem o przeprowadzonym głosowaniu, znajduje się krótki „kore- 
ferait” znanego, wielce poważanego rosy jsko-prawosławn ego proboszcza Mal- 
cewa, kapelana ambasady rosyjskiej w Berlinie, który później ze szczegól
ną zaciętością przyłączył się do krytyków  starokatolicyzmu. Wypowiedź 
Maleewa nde zawiera krytyki wywodów Woikera, natom iast wyraża „nadzie
ję, że Kościół Starokatolicki również i we wszystkich innych ważnych kwe
stiach dojdzie do pożądanej jedności z prawosławiem”.

I to jest wszystko, co zawiera sprawozdanie z Kongresu w związku z dru
gą tezą. Zresztą, dwa lata później, na trzecim Międzynarodowym Kongre
sie Starokatolików w  Rotterdamie w ramach przeglądu stosunków prawo- 
sławno-starokatolickich, Eugeniusz Michaud zapewniał, że w 1892 roku 
prawosławni uczelstnicy Kongresu „formalnie zgadzali się z tezami Kongre
su Lucerneńskiego a zwłaszcza z tymi, w których była mowa o koniecz
ności rozróżnienia między dogmatem w ścisłym znaczeniu a teologicznymi 
spekulacjami” 6.

III. Prawosławny odzew

Oparte na źródłach przedstawienie reakcji prawosławia — która sama 
w sobie nie była jednoznaczna — na tezę lucerneńską, musi obejmować roz
wój tej reakcji na terenie Kościoła rosyjskiego i greckiego. Ale o tym 
można dowiedzieć się tydko z bardzo skąpy.oh sporadycznych odgłosów
o wydarzeniach we Wschodnich Kościołach, zamieszczonych w pierwszym 
okresie po Kongresie na łamach „Bevue Internationale de Theologie", któ
ry  na skutek zgłoszonej na Kongresie przez Kireeva inicjatywy i dzięki ro-

9 B evue In te rn a tio n a le ; Oe T heologie , n r  2 (1894), s. ^ 5 ,
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syjskiej pomocy finansowej ze wzglądu na dużą ilość abonentów, wychodził 
w Bemie od 1893 roku pod redakcją Eugeniusza Miehaud.

Pieirwszy bezpośredni i to bardzio pozytywny odzew na tezy lueerneńskie 
zawiera opublikowany przez Miehaud już w pierwszym roczniku „Reveu” 
szki-c profesora Swietłowa z Petersburskiej Akademii Duchownej zatytuło
wany: „Dogmat a spekulacja teologiczna” 7. Rzuca się przy tym w oczy, 
że autor powołuje się nie tylko na pierwsze zdanie drugiej tezy ale na
wet na jej pierwotną, przedstawioną ' przez Miehaud początkowo Kongre
sowi wersję. O dokonanych w Lucernie zmianach, które właśnie dla tych 
wywodów m ają chyba znaczenie, SwSetłowa w  „Revue", która mogła po
chodzić tylko od Miehaud, także nie porusza tej kwestii. Dlatego, same 
w  sobie ważne i pomocne wywody Swietłowa, do których powrócimy je
szcze przy omawianiu teologicznej problematyki drugiej tezy, można słu
sznie uważać tylko za „echo tezy Kongresu”.

Naiwiązując bezpośrednio do przywrócenia tekstu tezy Swietłow zapew
nia: „W tym doskonałym postawieniu zagadnienia zawarte jest już wła
ściwe rozwiązanie i bezwzględnie zgadzamy sią z referatem  pana Miohaud”. 
Następnie Swietłow podaje szereg cytatów z powszechnie uznawanych 
w owym czasie rosyjsko-prawosławnyoh dogmatyk metropolity M akare
go, rektora Akademii w Kijowie — B. Sylwestra i arcybiskupa Filareta 
z Czerniłiowa, potwierdzających przeciwstawienie przez Miehaud niezmien
nego, prawdziwego dogmatu — zmiennym, ulegającym błędom opiniom. Je 
dnak Swietłow inaczej niż Miehaud przedstawia rolą kościoła w  tym. Na
wiązując wyraźnie do B. Sylwestra, Swietłow mówi o „przyswojeniu dog
m atu przez w iarę” i w oparciu o to  snuje rozważania o „względnej w ar
tości i powadze twierdzeń teologicznych”, które to rozważania przez odwo
ływanie się do aktualnego życia kościoła wykraczają wyraźnie poza „god- 
matyczny klasycyzm” Miehaud, aczkolwiek nie są jawnie sprzeczne z jego 
poglądami. Tak więc Swietłow zgadza się z Miichaud tylko dojpóty, do
póki nie dochodzi do głosu problematyka eklezjologiczna.

Ostrożne ogólnikowe wzmianki o krytyce Kongresu Lucerneńskiego ze 
strony prawiosławia zawiera późniejsze wystąpienie generała Kireeva na 
trzecim Międzynarodowym Kongresie Starokatolików w 1894 rok-u w Rot
terdamie: „Nasz ostatni Kongres w  Lucernie był szeroko dyskutowany, ko
mentowany i krytykowany, i wprawdzie z bardzo różniących się punktów 
widzenia, ale zafóWruo przez naszych przyjaciół jak  i przez naszych prze
ciwników. W pewnej relacji, która ukazała się wkrótce po zakończeniu 
Kongresu, zarzuca się nam, żeśmy poprzestali na wzajemnym pokadzeniu 
sobie i nie podkre&ili, co nas dzieli i różni” 8. Trudno stwierdzać, czy do
tyczyło to również ogólnej sytuacji w Kościele rosyjskim, ale na pewno uwa

1 Revaie mibemnataioraale fle Theojogie , n r  1<1893) , s . 632—642. 
! R ąvue IntemartaotnMe d e  T hso log ie , m i 2(01894), s  761.
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ga Kireeva odruosila się do zarzutów podniesionych w  Kościele greckim. 
Tam bowiem, w czasopiśmie „Hieros Syndesmos", organie arcybiskupa ateń
skiego Germanosa, ukazała się po Kongresie relacja o nim jego prawosła
wnego uczestnika, profesora Zykosa Rhosisa z seminarium ateńskiego9. 
Rhosis uczestniczył już w  bońskidh Konferencjach Unijnych odbytych pod 
przewodnictwem Dollingera, utrzymywał jednak również osobiste kontak
ty z coraz bardziej odsuwającym się od starokatolików konwecrtytą na p ra
wosławie, Julianem  Józefem Overlbeckem 10. W siwojej relacji Rhosis uznał 
drugą tezę Kongresu za niebezpieczną, ponieważ z użycia w niej poję- 
cfia „poszczególne Kościoły chrześcijańskie” wynika, że dla starokatolików 
te, a więc historyczne, oddzielone kościoły wyznaniowe są m iarodajne dla 
ustalenia prawdy dogmatycznej, a nie „'kościół ekumeniczny”. Twierdzenie 
to Rhosis powtórzył jeszcze raz w  tym samym czasopiśmie w sierpniu 1895 
roku: „Starokatolicy uważają za dogmatycznie istotne to, co najmniej wię
cej, jest wspólne -prawosławnym, rzymskim katolikom i protestantom i na 
tej podstaiwie chcą budować ogólne zjednoczenie, nie utrzymując przy tym 
wspólnej nauki dogmatycznej ale pozostawiając ją  odrąfbną w poszczegól
nych kościołach do swobodnego ich. uznania” 11.

W ostatnim zeszycie „Revue” z 1895 roku Michaud jeszcze raz podjął 
polemikę z poglądami Rhosisa w artykule zatytułowanym „Odpowiedź pa
nu I.E. M-esoiarasowi, redaktorowi «Hieros SymJdesmos®1’ w Atenach oraz 
w artykule Kireeva zatytułowanym „Odpowiedź teologom ateńskim w spra
wie Mesołaras-Rłiosis” 12.

O zdenerwowaniu starokatolików, a przynajmniej samego Eugeniusza 
Michaud -mogą świadczyć dwa zdania pochodzące z artykułu zamieszczone
go w berneńskim piśmie „Katholik” z 13 lipca 1895 roku, s. 222, a podpi
sanego literam i E.M.: „Powtórnie budzi się w nas obawa, że pierwszy im 
puls daliby się sprowadzić n-ie do nieporozumienia, lecz do rzymskiej inspi
racji... To, co obecnie wywołuje w  Atenach zgorszenie, należy do elemen
tów średniowiecznej nauki Kościoła’1.

Tak ostre tony przenikały do spokojnego salonu rredakoji „Revue”. J e 
dnak przy analizie krytyki prawosławnej ukazują się nam bardziej wyraź
nie istotne i węzłowe punkty ówczesnej prawosławnej krytyki tezy lucer- 
neńskiej. K rytykę tę wznieciło użycie pojęcia „poszczególne kościoły chrze
ścijańskie" na płaszczyźnie metodycznej a nie historycznej, uwzględnionej 
dopiero przez Filipa W.okera, i to bez zabezpieczenia przez pierwszeństwo 
„powszechnego kościoła ekumenicznego”, który dla strony prawosławnej 
mógł wydawać się aiie jako wielkość minionej przeszłości lecz raczej jego 
bliżej nieokreślona możliwość w przyszłości. Można także dostrzec wyraźnie,

5 Rewue Jteterjiaftioinale de .Thebtofiiiei, ar 4(1896, s. 625.
,s WiHieim K aM e, WeKtllcłie Cmt!i<}do:xtte, 1S6S, s. 250.
11 R evue In te rn a tio n a le  de  T helo log ie, n r  3(1895), s. 831—835.
,a Tamie, s. 770—777.
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jak  w tej krytyce prawosławnej w całej pełni potwierdziły się również sło
wa biskupa Reinkensa wypowiedziane przezeń na pierwszej jawnej sesji 
Kongresu: „Kościoły, jakie są zbudowane na niej (to znaczy religii chrze
ścijańskiej) nie mogą istnieć bez współdziałania podatnych na błędy i grze
sznych ludzi... tóórzy duchowość religii przeplatają czymś dla miej otocym 
i błędnym” 13.

W następstwie tej krytyki pojawiło się wtedy zagadnienie ograniczenia 
czasowego w stosowaniu przez starokatolików kryterium  Wincentego z Le- 
rynu do ustalania zgody dogmatycznej starego Kościoła w odniesieniu do 
powszechnego Kościoła ekumenicznego. „Święty ten um arł około 450 roku. 
A więc czy jego kryterium  obejmuje tylko naukę do tej daty, o ile była 
wtedy uznawana® (chodzi o to, że była już przedmiotem sformuło
wanego wyzmania wiary), «czy też całą naukę uznawaną przez stary Ko
ściół, o ile ten Kościół pozostał nie podzielony# (chodzi zapewne o cały)?” 14.

Już w 1895 roku w  artykule generała Kireeva zastały ujęte trzy n a j
ważniejsze oskarżenia, które ciągle występowały’ w  dalszym wysuwaniu 
przez prawosławnych swoich wątpliwości eo do drugiej tezy lucemeńskiej, 
a mianowicie: minimalizm dogmatyczny, uznanie niewidzialności jednego 
prawdziwego Kościoła oraz opowiedzenie się za teorią kościołów filialnych, 
co . więcej, oskarżenia te  przede wszystkim spowodowały konserwatywne 
a częściowo nawet według ujęcia prawosławnego „łiiiperkonserwatywne” 
trudności hamujące rozwój stosunków prawo sławno-starokatolickich.

Jednak w skutek ich treściwego związku z większym obszarem zagad
nień eklezjologicznych były one powoli coraz jawniej i pozytywniej włącza
ne do tematyki dalszego dialogu prawosławno-starokatolicfciego. I nie ma 
potrzetoy szczegółowego przedstawiania .tu tego procesu. Ale jeszcze pod
czas prawosławne-łstarofcatolickiego spotkania w październiku 1931 roku te
m at eklezjologiczny stanowił tylko margines dyskusji. Arcybiskup Ken- 
ninćk z Utrechtu na pytanie o „sens słowa «Kiościói»‘’ mógł odpowiedzieć 
oświadczeniem: „Kościół jest autorytatywny dla wiernych jako stróż w ia
ry i moralności... synod ekumeniczny orzeka autorytatywnie o prawdziwej 
nauce Kościoła. Kościół jednak nigdy nie miał obowiązku głoszenia nowej 
nauki, która nie jest uzasadniona Pismem świętym i Tradycją. Pod tym 
względem istnieje również całkowita zgodność między Kościołem praw osła
wnym i starokatolickim” 15. Nie przeszkodziło to jednak profesorowi Jano
wi Kaimirisowii jako sekretarzowi „miądzyprawosławnej komisji teologicz
nej do spraw dialogu ze starokatolikami”, aby w  swoim podstawowym re 
feracie wygłoszonym w 1966 roku w Belgradzie oświadczyć: „W eklezjolo
gii mamy bardzo mało deklaracji starokatolików w ich dialogu ze starofca-

13 TiamtSe, e. 775; p o r . Kangr&ssibeiricM, Łupselnn 1832, s . 100 ms.
14 R c « e  Itofcematiiiomjaie de  TheŁoloigiiie, o r  3(5895), s . T7S.
Is U rs K tiry ; D ie  AMfon»fooM|scfee KftrotK, S tu ttg a r t  1366, s .  450; A . K u ry ;  Beroclit, 

■a;: Hrtsmartacmiaie KttreWiidhe ZełteteW St, rur 22(1932); S. 18—27.
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tolikami, a i te są mało znaczące... Dlatego jest rzeczą kohieczną, ażeby 
nasza komisja została zaznajomiona przez stronę starokatolicką o jej po
glądach na tajemnicę Kościoła, jego nieomylność, miejsce duchownych 
i świeckich w Kościele oraz jego ogólną strukturę” 1S. Nawiązując do tego, 
Karmiris poruszył problem uzgodnionej oficjalnie wspólnoty sakram ental
nej między Utrechcką Wspólnotą Kościołów a Kościołem Anglikańskim 
i innymi Kościołami. „Wyd-aje się, że Kościół Starokatolicki w swojej teorii 
i praktyce wspólnoty sakram entalnej opiera się na uznawanej przez niego 
znanej protestanckiej a zwłaszcza anglikańskiej „teorii kościołów filialnych’' 
(Bra;nch Church Theory), którą Kościół Prawosławny odrzuca, ponieważ te 
oria ta zakłada, że obecnie żaden kościół nie może być traktowany, jako 
ten, który jedynie reprezentuje jeden, święty, katolicki i apostolski Koś
ciół, który teraz przejawia się jako rozszczepiony na trzy odgałęzienia — 
wschodnie, rzymsko-katolickie i anglikańskie, a do którego niektórzy 
zaliczają również posiadający episkopat luteranizm. Zwolennicy „Branch 
Chiurch Theory”, a w tym i starokatolicy, zapewniają więc, że jeśli w y
mienione powyżej odgałęzienia jednego Kościoła pozostają w schizmie 
i błędach, to tylko przez ponowne zjednoczenie i współuczestnictwo we wza
jemnym bogactwie urzeczywistni się ideał U na Sancta” 17.

Ale naw et jeszcze po nowej, zawierającej kategoryczne oficjalne wypo
wiedzi o Kościele, deklaracji starokatolickiej Międzynarodowej Konferen
cji Biskupów z 1969 roku, przekazanej 21 czerwca 1970 roku jako „posła
nie wiary" ekumenicznemu patriarsze Athenaigorasowi, metropolita Jako- 
bos oświadczył w październiku 1970 roku w Chambesy zebranej tam pod 
jegio przewodnictwem „Stałej Międzyiprawosławnej Komisji do Spraw Dia
logu ze Starokatolikami” (po „stwierdzeniu przez nią z zadowoleniem 
w sprawie nauki o Kościele, że to, co Starokatolicka Konferencja Biskupów 
wyraziła w przekazanym wyznaniu wiary, w zasadzie jest zgodne z doktry
ną prawosławną, jednakże nie wyczerpuje tem atu’’): „Ponieważ jednak 
w szczegółach nie zostało określone, jaki to Kościół jest tym, który po
siada -cechy jedności, świętości, toatolickości i  a postoi skoś cj, i skoro w od
noszących się do tego poglądach niektórych teologów starokatolickich do
chodzi do głosu Branch Theory... Komisja uważa za wskazane dalsze bada
nie tematu oraz w przyszłej realizacji dialogu domaganie się od starokato
lików oficjalnych i odpowiedzialnych wyjaśnień” 18.

IV. Problematyka teologiczna tezy i jej kontekst starokatolicki
Druga teza lucerneńlska, rozpatrywana sama w sobie, w swoim niedosta

tecznie pod względem teologicznym sprecyzowanym i  nie zabezpieczonym 
przed nasuwającymi się nieporozumieniami brzmieniu, była niewątpliwie,

ia Im<terina!tiianalŁe tKftrchUcihe Zedjtsohm it, mr 57(1967), J . K a rm a ris , s . 83—109, 95.
17 TamżĄ s. IM.

13 In te rn a tio n a le  K irch lich e  Z e itsch rift, n r  61 (1971), s. 72.
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jak  to stwierdzono w dyskusji, częściowo „za obszerna”, częściowo „zbyt 
niejasna’* lub naw et „trochę dwuznaczna”. Przede wszystkim jednak była 
ona również za bandzo związana z charakterem  twórczości Eugeniusza Mi
chaud, omówieniu której, jako próby usystematyzowania historycznej teolo
gii Dollingera za pomocą późnego klasycyzmu dogmatycznego, nie możemy 
tu poświęcić więcej miejsca. Granice tych założeń teologicznych i filozofi
cznych łatwo można określić, jeśli z referatem  Michaud wygłoszonym na 
Kongresie, zestawi się jego wykład inauguracyjny, wygłoszony 26 listo
pada tegoż roku, na tem at „Teologia a czasy obecne” la. Krytyka praw o
sławna nie poruszała jednak tego punktu, a zresztą ostateczna w ersja tezy 
została pozbawiona osobistego charakteru jej pierwszej redakcji przez 
Michaud. W każdym bądź razie, jeśli chce się uniknąć zbędnych niepo
rozumień, to należy drugą tezę rozpatrywać w  kontekście wszystkich dzie
więciu. Jak  to zostało powiedziane we wstępie do tez, właśnie razem z n i
mi druga teza miała „przez podstawowe deklaracje określić stanowisko Ko
ściołów Starokatolickich i doprowadzić do zgodności z innymi Kościołami, 
aby umożliwić połączenie ostateczne”. Przy tym w pierwszej tezie w yra
źnie został podany cel poszczególnych Kościołów „powrót do prawdziwego 
katolicyzmu starego nie podzielonego Kościoła”, jako przesłanka „zjednocze
nia na starokościelnym gruncie”. Według tezy trzeciej, której obrona przez 
Filipa W orkera umoaliSwiła dopiero przyjęcie przez Kongres drugiej tezy, 
droga do zjednoczenia powinna prowadzić „w oparciu o starą praktykę 
chrześcijańskich Kościołów narodowych, które przy całkowitym uznawa
niu powszechnych porządków całego Kościoła zachowały swoją niezależność 
i odrębność”.

Dla powiązania drugiej tezy z kontekstem powszechnej świadomości sta
rokatolickiej nie bez znaczenia jest i to, żę niektóre jej sformułowania, 
a .nawet w pewnym sensie budowę jej toku myśli, można wywieść z fo r
muły starokatolickiego programu ekumenicznego przyjętego przez synod 
narodowy Chrzęści jsńsko-Kaboliokiego Kościoła Szwajcarii dnia 8 czerwca 
1876 roku, pierwszy synod, w którym uczestniczył Eugeniusz Michaud tuż 
po powołaniu go na profesora teologii systematycznej na berneńskim w y
dziale teologicznym, a więc z całym splendorem tego stanow iska2(l.

W programie tym, w nawiązaniu do dalej idącej tezy o „moralności kato
lickiej" mówi się, że może nią być „tylko moralność ewangelii, jak ją poj
muje się według powszechnego, stałego i jednomyślnego świadectwa po
szczególnych Kościołów”. W rozdziale drugim deklaracji synodu mówi się 
ze współbrzmieniem z tezą lucemeńską o treści tego świadectwa co jednak 
w tezie nie zostało tak daleko rozwinięte: „Uznajemy, że do tego zjednocze
nia należy przyczyniać się w  zgodności z zasadami nie podzielonego Koś

'* Revue Imtermaittaiiale de Tiieoilo®ie, nr 1(1893), s. 83—<1112.
20 Ujts Ktiry, jdz, >cyt+, S. 429.
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cioła, a za jedynego Pana Kościoła uznajemy tylko Jezusa Chrystusa”. Na
stępnie jako podstawy zjednoczenia wymienia się obok katolickiej m oral
ności — potrójny urząd, siedem soborów ekumenicznych na zasadzie uzna
nia ich przez nie podzielony Kościół oraz jego dyscyplinę i liturgię. W za
kończeniu 'deklaracji synodu znajduje się anologiczne do tezy zwrócenie się 
do powszechnej, ponadnarodowej wspólnoty starokatolickiej: „Rada Syno
dalna jest upoważniona do przekazania tej deklaracji do wiadomości sy
nodalnej reprezentacji Starokatolickiego Kościoła Niemiec oraz do dalszego 
jej rozpowszechniania”.

Jeśli uwzględni się ito wszystko, to na pewno trzeba zgocfczić się przede 
wszystkim z ogólnym sądem Ursa Kury, kiedy w  odniesieniu do drugiej te 
zy lucerneńskiej mówi, iż profesor Rhosis błędnie zrozumiał tę uchwałę 
twierdząc: „że starokatolicy uważają za dogmatycznie istotne to, co mniej 
więcej jest wspólne prawosławnym, rzymskim katolikom i protestantom, 
a więc że na podstawie pewnego wmiminalizrau dogmatycznego* chcie
liby oni osiągnąć ponowne zjednoczenie Kościołów” 21.

Ale czy w  tym  wywołanym faktycznie przede wszystkim przez Rhosisa 
a tak długo utrzymującym się „zamęcie” chodziło rzeczywiście tylko o ten 
jawnie niesłuszny pogląd pewnej grupy teologów prawosławnych? Czy ra 
czej w sam!ej tezie nie tkwiła podstawa dla takiego „nieporozumienia”?

Już van Thiel zwrócił uwagę na to, że wprawdzie przy pierwszym czy
taniu lub słuchaniu teza wydaje się jasna i prosta, to jednak przy dal
szym zastanowieniu się nad nią mogą nasuwać się wątpliwości. I wątpli
wości van Thiela pokrywają się dokładnie z kierunkiem  prawosławnej 
krytyki: „Tak, my również uznajemy, że to, co jest tylko ludzką speku
lacja... nie !jest wyrazem nauki chrześcijańskiej... Jak  wiadomo nauką Ko
ścioła jest to, czego nauczał Chrystus i kazał przepowiadać swoim apo
stołom;... Ale nie wolno jednak izapominać, że ten zdeponowany w Kościele 
kompleks objawionych prawd i instytucji nie może być m artwą literą, 
ale duiohem i życiem, które bez zmiany swej pierwotnej istoty zdolne są 
z biegiem czasu rozwijać organiczną naturę całego życia kościelnego ku 
pełni zawartej w nim treści” 22. Ale tym samym została d-okładnie zakre
ślona granica myśli Michaud, która w szerszym  sensie stanowi problem aty
kę tezy lucerneńskiej w dialogu prawosławno-sbarokatolickim: Żywe rozu
mienie tajemnicy Kościoła jako rzeczywistości boskoludzkiej (teandrycz- 
nej). To również stanowiło we wspomnianym już szkicu Swietłowa pozy
tywny przyczynek do tezy lucerneńskiej. Swietłow, podobnie jak van Thiel, 
patrząc na dialektykę boskiej prawdziwości dogmatu i ludzkiej niepewno
ści teologicznego twierdizenia uwaględnia tajemnicę boskoludzkiej rzeczy
wistości Kościoła: „Przyswojenie dogmatu” — tak  on -to nazywa — „przez

51 T am że, s. 112.
-2 K o n g ressb eric h t L u zem  1892, s. 62.
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wiarę, przez świadomość wierzącego, jest tajemniczym procesem psychicz
nym, który rozwija się w głębi naszej duszy... W procesie tym  dogmat osią
ga swoje przeznaczenie, staje się tym, czym właśnie powinien być dla 
człowieka, staje się dla niego prawdziwą światłością, która rozjaśnia głębi
ny jego mrocznej duszy, staje się zasadą życiową całej jego moralnej 
egzystencji” 23. W każdym razie uderza tu  ton wyznaczony biciem serca 
wschodnio-kościelnej refleksji nad Kościołem, prawdą i życiem, a czego 
brak u starokatolików tak beztrosko stwierdzili prawosławni partnerzy. 
I to ukazuje się nam w starokatolickim kontekście jego trw ała problematy
ka drugiej tezy lucerneóskiej, jak również i to, że tak  lekkomyślnie zosta
ła ona przez prawosławnych „błędnie zrozumiana". Dlatego również właśnie 
prawosławna krytyka musiała' stać się impulsem dla procesu wyjaśnienia 
starokatolickiego rozumienia Kościoła.

V. Rozwój problematyki drugiej tezy w  miarę postępu 
dialogu prawosławno-starokatolickiego

W procesie wyjaśniania starokatolickiego rozumienia Kościoła szczególne 
znaczenie posiada Posłanie Wiary Biskupów24 z 1969 roku, jako że w nim 
po raz pierwszy zostały sformułowane w  oficjalny sposób -wypowiedzi 
eklezjologiazne w  szerszym znaczeniu, które, jak to oceniła strona praw o
sławna „w zasadzie są 2godne z doktryną prawosławną”, chociaż „nie wy
czerpują tem atu”. W 'dokumencie tym mówi Isię: „O 'jednym, świętym Koś
ciele — wierzymy i wyznajemy, że został on wybrany przez Boga przed stwo
rzeniem świata, przygotowany w  świętym ludzie bożym Starego Przymierza, 
założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i aż do Jego powtórnego 
przyjścia jako /widzialna wspólnota wiary, apostolskiego urzędu, sakram en
tów i służby bożej, przepowiadania ewangelii i służebnej miłości ku wszy
stkim ludziom, szczególnie jednak ku towarzyszom w  wierze, przez Ducha 
Świętego — mimo wszystkich ludzkich słabości i grzechów — łaskawie bę
dzie utrzymywana i prowadzona dla uwielbienia Jego Imienia. We wspól
nocie tej zwracamy oczy ze stałą, pełną uwielbienia czcią na Marię, dziewi
czą Matkę Pana naszego i Boga, Jezusa Chrystusa, a następnie na wszy
stkich Apostołów, Męczenników, Świętych i Nauczycieli wiary.. W jedności 
tej w iary musimy wam dawać niezłomne świadectwo, nie jes'teśmy jednak 
w stanie naszym osądem określać granicy działania łaski w różnych Ko
ściołach i Wspólnotach Chrześcijańskich, które przez grzech rozłamu utraciły 
widzialną łączność z pełnią prawdy w jędrnym Kościele. Droga Kościoła 
poprzez wieki i ku różnym narodom iwymagała teologicznego wyjaśnienia 
oraz rozwoju dogmatu i doktryn kościelnych, które jednak tylko dopóty

"  Beviue ImłetnniafcliOtnalle de Tłieoilo.glet itr !!(1893), E. 636.
24 Internaiianiailje KfitrohiLclie Ze&tschlrrft, nr 61(1371), s. 65—68.
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pozostają prawomocne, dopóki nie sprzeciwiają się jedności i peini^boskie
go objawienia w tradycji Kościoła, utrzymywanych mocą kierującego Ko
ściołem Ducha Świętego. Duch Święty jest 'tym, który spraw ia uświęcenie 
wszystkich członków Kościoła i prowadzi dzieło teologiczne popmzez pokusy 
i ibłędy ludzkiego umysłu 'ku ciągle nowemu świadectwu przekazanej praw 
dy. Duch .Święty jest również tym, który we wspólnocie Kościoła zapewnia 
poczucie w iary wszystkim jego członkom i  jednoczy ich ku zgodności ich 
wyzm-ań ze świadectwem Apostołów, Męczenników, Świętych i Nauczycieli. 
Wspólnota ta jest dostrzegalna przede wszystkim w  sprawowaniu świętej 
Eucharystii, gdy jest sprawowana w różnych miejscach Kościoła w łączności 
z prawowitym biskupem”.

Toteż, gdy w lipcu 2973 roku w imiędzyprawosławnym ośrodku Pente- 
li koło Aten spotkali się oficjalnie przedstawiciele Obydwu Komisji do 
Spraw Dialogu w celu przygotowania większej sesji plenarnej analogicznej 
Mieszanej Prawosławmo-Starokatolickiej Komisji do Spraw Dialogu — któ
rej to sesji należy oczekiwać w leoie 1975 roku — istniała całkowita zgo
dność co do decydującego znaczenia zagadnienia eklezjologii dla pomyślne
go postępu dialogu. Dlatego zagadnienia eklezjologiczne stanowiły obok 
zagadnień nauki o Bogu i chrystologii główny punkt spotkania zawodowych 
teologów prawosławnych i starokatolickich we wrześniu 1974 iroku w Mor- 
schach koło Brurunen w Szwajcarii. W systematycznej dyskusji prowadzo
nej na podstawie szkiców tekstów obu stron chodziło przy tym  iw zasadzie
0 zagadnienia, które już w Lucernie w  1892 roku stanowiły podłoże dru
giej tezy Kongresu, a mianowicie — jedność Kościoła w prawdzie i wyraz 
tego w dogmacie, doktrynie teologicznej i życiu Kościoła. Przy tym  punkt 
szczytowy dyskusji stanowiły rozważania nad pojęciem nieomylności
— „alatheton’1 — Kościoła. W tej 'kwestii uznano i  wyrażono daleko ddącą
1 owocną wspólność poglądów co do nie iwyjaśnionyoh dotychczas szczegó
łowych punktów  widzenia. Ustalenia te również według życzeń strony p ra 
wosławnej należy utrzym ać a przede wszystkim pogłębić świadectwami 
patrystycznymi,- aby to, co zostało osiągnięte w Morschach, można było 
zamieścić w  tekście mającym być przedłożonym na plenarnej sesji Komi
sji do Spraw  Dialogu.

Dopiero jednak po wspólnej deklaracji w kwestii Kościoła Komisji Mie
szanej 'i przyjęciu jej przez oba Kościoły problem atyka drugiej tezy lucer- 
neńskiej stanie isię zarówno dla prawosławnych jak  i starokatolików tylko 
czysto historycznym wspomnieniem.



Posłannictwo 
Nr 3—4 1975

Ekumenizm w ujęciu starokatolickim*
A. Trzy rodzaje ekumenizmu

Ruch ekumeniczny naszych czasów jest przede wszystkim ruchem poboż
ności, który obejmując najlepszych członków Kościołów historycznych, prze
kroczył ich granice i stworzył wśród podzielonych Kościołów nową atm o
sferę wzajemnego poszanowania i zrozumienia, wspólnych badań i poszu
kiwań oraz braterską łączność i gotowość niesienia pomocy. Oczywiście 
nie brakuje głosów, które nie uznają tego ruchu albo widzą w nim nawet 
odejście od Sprawy Chrystusa. Biorąc całość pod uwagę należy stwierdzić, 
że ruch ekumeniczny posiada — jako ruch pobożności — najrozmaitsze 
źródła, reprezentuje najrozmaitsze wyobrażenia celu, który ma być osiągnię
ty i objawia się w najróżnorodniejszy sposób. Nie zawsze jest jasne, na ja 
kiej podstawie m a być osiągnięta oczekiwana jedność. Często w sprawach 
zasadniczych łączy się z nią coś nieokreślonego i nieistotnego.

Od tego „ekumenizmu” jako ruchu pobożności należy odróżnić ekume
nizm kościelny, który nie jest tylko ruchem, lecz zobowiązaniem nałożo
nym na poszczególne Kościoły, a które nie zawsze było wypełniane z jed
nakową dokładnością. Zobowiązanie to zostało odkryte na nowo i dostrze
żone w swojej całej doniosłości dla współczesnego świata, gdzieś około ro
ku 1910, gdy w różnych Kościołach nastąpił właściwy przełom w kościel
nym ekumenizmie, a przede wszystkim na terenie misji wśród pogan (por. 
Rouse-Neill: Geschichte der okumenischen Bewegung). W celu zrozumie
nia sensu i znaczenia ekumenizmu Kościołów należy krótko uprzytomnić 
sobie rzeczy następujące.

Jak  wiadomo przez słowo „ekumeniczny” rozumiemy — zgodnie z jego 
pierwotnym znaczeniem — „obejmujący całą zamieszkałą ziemię”. Ekume
niczny jest więc Kościół, który obejmuje chrześcijan całego świata nie tylko 
w teraźniejszości, lecz również — na co nie zawsze zwraca się uwagę — 
w  przeszłości. Tym samym pojęcie ekumeniczności obejmuje to, co określa
my w  naszej nauce o Kościele jako jego katolickość i apostolskość, a co

» SSudiiuim m inlelsae je s t  storaszozetniiem jed n eg o  z  ro ad a ia lćw  p ra c y  Ks. 'apa ppol. 
Kita !Uv9a K u ry c jg o : iDte <MhatłwMsche K irche , U trę Ge&chicMe, <\Jvre Leitire, Iłer 
Aml&etgem. (Ote Kirohan Klar Wielt, tam  3, StmUtgairt 1966) i  dtyedTWuje idame «to 1966 
■roikju.
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z kolei jest następstwem jego jedności i świętości *. Ekumeniczny zatem 
jest ten Kościół, który przedstawia się w swojej przestrzennej i czasowej 
ekspansji jako Jedyny, Święty Kościół Jezusa Chrystusa. Tak rozumiana 
ekumeniezność Kościoła jest jednak1 różnie interpretowana przez obecnie 
rozdzielone Kościoły, a wynikające z niej zobowiązania w różny sposób 
odnoszone są do własnego Kościoła. Dlatego ekumenizm przyjmuje różne 
formy, z których obecnie trzy są zasadnicze.

Według najstarszego określenia, o którym świadczy jeszcze dzisiaj tytuł 
głowy Kościoła ortodoksyjnego, patriarchy „ekumenicznego.” Konstantyno
pola, Kościołem ekumenicznym jest ten Kościół, w którym  całość prze
strzenna i czasowa była faktyczną rzeczywistością historyczną, i takim był 
nie podzielony „Kościół pierwszego tysiąclecia”. Posiada on swoją kontynua
cję i reprezentację w Kościołach ortodoksyjnych, w anglikańskiej i staroka
tolickiej wspólnocie kościelnej. Kościoły te — ogólnie biorąc — nie uważa
ją się bezpośrednio za Kościoły ekumeniczne, lecz za ich prawdziwą kon
tynuację i reprezentację we współczesności. Kładą one główny nacisk — 
aby spełnić swój obowiązek ekumeniczny — na związek czasowy historii 
zbawienia, łączący je ze starym  Kościołem. Ten rodzaj ekumenizmu nazy
wamy starokościelnym.

Od niego należy odróżnić ruch ekumeniczny Kościołów, który posiada 
swój centralny organ w postaci Ekumenicznej Rady Kościołów, a swój se
kretaria t w Genewie. Ruch ten nazywamy ekumenizmem genewskim. Obej
m uje on zasadniczo wszystkie Kościoły nierzymskokatolickie, a liczba ich 
wynosi w przybliżeniu ponad 220. Jego głównym celem jest wezwanie do 
jedności wszystkich Kościołów rozproszonych obecnie po całym świecie, 
to znaczy przywrócenie przede wszystkim przestrzennej całości Kościoła, 
aby w ten sposób stał się on w odchrześcijanionym świecie świadectwem 
Chrystusa bardziej jednolitym i przez to bardziej wiarygodnym i przekonują
cym. Równocześnie spodziewa się on, że przez wspólne oddziaływanie roz
dzielonych Kościołów na świat osiągnie się wewnętrzne ich zbliżenie w za
kresie doktryny, ustroju i liturgii. Upragniony przez ten ruch ekumenizm 
jest raczej celem, który przez ekumeniczną aktywność może być osiągnię
ty obecnie lub w przyszłości.

Inaczej natomiast ekumenizm rozumie Kościół rzymskokatolicki. Według 
nauki Kościoła rzymskokatolickiego, ekumenicznym może być nazwany ty l
ko taki sobór, który został zwołany, prowadzony i zatwierdzony przez pa
pieża, jako widoczną głowę całego Kościoła, a ekumeniczny jest tylko taki 
Kościół, którego „członkowie zjednoczeni są przez to samo wyznanie wia
ry  i udział w tych samych sakramentach, pod kierunkiem prawowitych 
pasterzy, a w szczególności jedynego zastępcy Chrystusa, papieża rzymskie
go” (wg definicji Kościoła sformułowanej przez Bellarmina f  1621). Zgod

1 FiOir. U . K u r y : T>ie (Mk&tfiofósche Ksimche, 'Sti&tgart 1&6€, s. 260 n s .
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nie z tym ekumenicznym jest tylko Kościół rzymski pozostający pod 
zwierzchnictwem papieża, który rości sobie pretensje, aby na podstawie 
swojej przestrzennej i czasowej ekspansji być jednym, świętym Kościołem 
Chrystusa w całej jego pełni. Kościół rzymski wskazuje przy tym na swo
ją  historyczną potęgę, na rozprzestrzenienie się po całej ziemi, na liczbę 
wiernych, dzięki którym stal się największym ze wszystkich Kościołów 
chrześcijańskich. Poza tym twierdzi on, że nie tylko przedstawia on Koś
ciół ekumeniczny, lub do niego dąży, ale — według swojego przekonania
— jest Kościołem ekumenicznym jako takim. Kto do niego chce należeć, 
musi się podporządkować jedynemu namiestnikowi Chrystusa w Watykanie. 
Ten rodzaj ekumenizmu nazywamy watykańskim.

Taką troistość ekumenizmu uznaje również Visser’t Hooft, były sekrę- 
tarz generalny Rady Ekumenicznej Kościołów, w deklaracji zatytułowanej 
„Czy Genewa jest równorzędna Konstantynopolowi i Rzymowi”, w której 
podkreśla „Genewa nie jest takim ośrodkiem jak Konstantynopol i Rzym, 
Genewa bowiem nie jest centrum kościelnym, ale międzykościelnym”. Na 
tę zasadniczą różnicę należy zwrócić uwagę w następujących wywodach.

Obecnie istnieją nie jeden, lecz trzy rodzaje ekumenizmu, które w mniej
szym lub większym stopniu konkurują ze sobą w roszczeniach do repre
zentowania całego Kościoła. To, że często są one sprzeczne w rozumieniu 
swoich zobowiązań ekumenicznych można wprawdzie wytłumaczyć na pod
stawie historii oddzielonych Kościołów, ale pozostaje głęboka anomalia, mo
że nawet głębsza, aniżeli różnorodność samych Kościołów. Nasuwa się rów
nież pytanie, czy i w jaki sposób można sprowadzić do wspólnego mianowni
ka te trzy koncepcje ekumenizmu, i w jaki sposób dadzą się one pogo
dzić ze sobą. Na to pytanie chcemy odpowiedzieć w ten sposób, że nawią
zując do powyższego przedstawienia sytuacji, będziemy próbowali ukazać; 
jakie stanowisko zajmuje Kościół Starokatolicki — który przyznaje się do 
ekumenizmu starokościelnego — w stosunku do dwóch pozostałych rodza
jów ekumenizmu.

I. Ekumenizm starokościelny

Kościół starokatolicki przyznawał się — jak już wspomnieliśmy — do 
ekumenizmu jeszcze przed zaistnieniem ekumenizmu współczesnego, tzn. 
przed wystąpieniem w chrześcijańskiej opinii publicznej dwóch pozostałych 
jego rodzajów, które stały się punktem wyjściowym rozmów obejmujących 
cały świat i pertraktacji na konferencjach. To czasowe wyprzedzenie ma 
swoją przyczynę w tym, że dla starokatolików zasady ich ekumenizmu 
były takie same jak zasady powstawania ich Kościoła. Według tych zasad 
może dojść do połączenia ekumenicznego Kościołów tylko w taki sposób, 
że będą one poszukiwać zgodności w podporządkowaniu się Jezusowi Chry
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stusowi, jedynemu Panu Kościoła, w posłuszeństwie dla Jego Słowa prze
kazanego w  Piśmie Świętym, w utrzymywaniu zgodności z wiarą i ustro
jem starego, niepodzielonego Kościoła, a przez Niego z Kościołem jednym 
i całym. Tylko na tej ściśle określonej, ale daleko idącej podstawie, może 
być — w przekonaniu starokatolików — osiągnięta jedność Kościoła. Eku
menizm winien być chrystocentryczny oraz — przez swoje powiązanie ze 
starym  i jednym Kościołem — katolicki i apostolski.

Co do punktu pierwszego istnieje dzisiaj między rozdzielonymi Kościoła
mi daleko idąca zgodność, większa aniżeli się na ogół uważa i jakby to 
miało wynikać z ducha litery. Ogólnie uznaje się, że Pismo Święte, przez 
które Chrystus przemawia do Kościoła — prima reguła fidei — winno być 
najwyższą wytyczną wiary. Tę tezę — która w szczegółach może być bar
dzo różnie interpretowana pod względem teologicznym — uznają nie ty l
ko odnośne Kościoły reformowane, ale i ortodoksyjne (por. teza 9 bońskich 
pertraktacji unijnych z 1874 r.) a ostatnio w sposób wprost zaskakujący 
również teolodzy rzymskokatoliccy, którzy mówią wręcz o katolickiej „za
sadzie sola scriptura” (Kiing). Ważniejszą jednak rzeczą, niż formalna zgod
ność co do zasad sformułowanych w ten czy inny sposób, jest to, że zaczy
na się nawiązywać faktyczna daleko idąca zgodna współpraca między ka
tolickimi, ortodoksyjnymi i protestanckimi teologami w egzegezie Słowa, 
zarówno w stosowaniu metody tej egzegezy, jak i w konkretnych bada
niach.

Trudniej jednak jest uzyskać ogólną akceptację dla obowiązku katolic
kiego i apostolskiego ekumenizmu rozumianego tak, jak on się historycz
nie ukształtował w starym, nie podzielonym Kościele. Jak Kościół staroka
tolicki pojmuje ten obowiązek, nie musi być tu taj ponownie przedstawia
n e 2. Chcemy tylko zwrócić uwagę na jeden zasadniczy punkt: Nie chodzi 
przecież o to, aby oczekiwać, że obecne Kościoły częściowe przyjmują bez 
zastrzeżeń wiarę, ustrój i instytucje starego Kościoła albo będą go naśla
dować, lecz o to, aby przyjęły do wiadomości podstawowe decyzje i reali
zowały je w  wierze. Realizacja ta winna odbywać się przy zastrzeżeniu 
pełnej wolności, w dokonywaniu — w oparciu o Słowo Boże — uzupeł
nień i korektur w decyzjach starego Kościoła, respektując oczywiście ich 
zasadniczą nieodwracalność. Eealizacja ta powinna również obejmować pró
bę uzgodnienia decyzji późniejszych Kościołów częściowych z wielkimi za
sadniczymi decyzjami starego nie podzielonego Kościoła.

Tak więc — biorąc pod uwagę to, co już wyżej powiedziano o ogólnej 
sytuacji ekumenicznej — tylko w tym nie podzielonym w sensie historycz
nym ekumenicznym Kościele pierwszego tysiąclecia, usłyszeliśmy już kie
dyś głos jednego i całego Kościoła, którego poszukujemy dzisiaj. I ten głos 
przeszłości nie może być nie dosłyszany, jeśli ma dojść w przyszłości do eku-

r Zofo. u. Kury, <dz. "cyt., s. 125.
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menizmu, który będzie reprezentował w swoich wymiarach przestrzennych
i czasowych una sancta, jeden święty Kościół Jezusa Chrystusa. I tu  nasu
w a się pytanie, czy i w jakim stopniu może mieć swoje miejsce w dzisiej
szej Radzie Ekumenicznej Kościołów tak zrozumiany starokościelny eku
menizm, do którego przyznaje się Kościół starokatolicki.

U . Ekumenizm genewski

Kościół starokatolicki od dawna popierał, współpracował i uznawał za
sady ruchu ekumenicznego, który posiada od roku 3948 swój najwyższy  
organ w postaci Ekumenicznej Rady Kościołów.

W celu zrozumienia tego pozytywnego stanowiska wobec ekumenizmu 
genewskiego, należy przede wszystkim — ze względu na różnorodność za
dań i celów, jakie on obejmuje — zapoznać się z najważniejszymi datami 
jego historii oraz podstawowymi deklaracjami.

Ekumenizm genewski wyrósł z dwóch, początkowo odrębnych ruchów, 
a przede wszystkim z ruchu „Faith and Order” („Wiary i Ustroju”) który 
zainicjowany przez Międzynarodową Konferencję Misyjną w  Edynburgu 
w 1910 roku rozwinął się pod kompetentnym kierownictwem Biskupa Bren- 
ta (Episkopalny Kościół Ameryki) w celu — jak  wskazuje jego nazwa — 
zbliżenia Kościołów w  dziedzinie w iary i ustroju kościelnego,- aby następ
nie dążyć do zbliżenia i w życiu liturgicznym. Pierwsza Konferencja Świa
towa tego ruchu odbyła się w 1927 roku w Lozannie, druga — w 1937 
w Edynburgu, trzecia — w 1952 w Lund (już po wcieleniu do Rady Eku
menicznej) oraz czwarta — w 1963 w Montrealu. Obok tego ruchu powstał 
szerszy ruch „Praktycznego chrześcijaństwa” (Life and Work), który pod 
przewodnictwem arcybiskupa Sóderbloma z Uppsali — nie zwracając uw a
gi na istniejące jeszcze różnice wyznaniowe — wzywał Kościoły do prak
tycznej współpracy w dziedzinie społecznej, gospodarczej, politycznej i wy
chowawczej. Ruch ten zorganizował swoją pierwszą Konferencję Świato
wą w roku 1925 w Sztokholmie i drugą w roku 1937 w  Oksfordzie. Różne 
były pierwotne cele tych dwóch ruchów, ale od początku wspólna była im 
sprawa umożliwienia Kościołom, aby w ich świadczeniu o Chrystusie tak 
na wewnątrz (Wiara i Ustrój) jak i na zewnątrz (Praktyczne Chrześcijań
stwo) „mogły występować przed światem jako jedna społeczność” dla prze
ciwdziałania postępującej dechrystianizacji. Głównie pod wpływem myśli 
przewodniej, aby jak najbardziej uniwersalne było oddziaływanie chrześci
jańskiego świadectwa wiary, oba te ruchy połączyły się w roku 1948 na 
Konferencji Światowej w Amsterdamie, której tematem było hasło: „Nie
ład świata a Boski plan zbawienia”. Według przyjętej w Amsterdamie kon
stytucji najwyższym organem „Ekumenicznej Rady Kościołów” jest zbiera
jące się periodycznie zgromadzenie ogólne, natom iast funkcje wykonawcze
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spraw uje zbierający się co roku komitet centralny oraz komitet wykonaw
czy i sekretariat generalny w Genewie. Dotychczas odbyły się trzy zgro
madzenia ogólne: W roku 1954 w Evanston na tem at „Jezus Chrystus na
dzieją św iata”, w roku 1961 w New Delhi na tem at „Jezus Chrystus świa
tłością świata” oraz w roku 1968 w Uppsali na tem at „Oto wszystko czy
nię nowym”.

Na ostatnim zgromadzeniu nastąpiła integracja z Radą Ekumeniczną Mię
dzynarodowej Rady Misyjnej oraz przyjęcie Kościołów ortodoksyjnych, któ
re dotychczas w większości nie należały do Rady Ekumenicznej. Wymie
nione tematy główne oraz sprawozdania z działalności różnych sekcji i ko
misji Rady (najważniejsze: dla pracy wśród osób świeckich i młodzieży, 
ewangelizacji i misji, dla spraw międzynarodowych, wolności religii itd.) 
wykazują, że Rada Ekumeniczna chce w pierwszym rządzie przez „ekume
niczną aktywność” doprowadzić oddzielone Kościoły do jednolitego działa
nia w świecie, na różnych płaszczyznach, natomiast sekcja „Wiary i Ustro
ju ” chce służyć wewnętrznemu zbliżeniu Kościołów poprzez refleksję teo
logiczną. Tym samym Rada wypełnia podwójne zadanie. Z jednej strony 
stwarza Kościołom — tam gdzie są już zjednoczone — możliwość wspól
nych rozmów i wspólnego działania w tym świecie, a z drugiej strony po
zwala na zbliżenie się tych Kościołów, które nie są jeszcze zjednoczone. Ra
da Ekumeniczna winna być narzędziem jedności, którą Kościoły już po
siadają między sobą oraz jednością, która dopiero jest poszukiwana przez 
Kościoły.

Jak  jednak Rada Ekumeniczna wykonując te dwie główne funkcje oce
nia sama siebie? Zgodnie ze swoim instrum entalnym  charakterem  nie jest 
ona i nie chce być „Światową Radą Kościołów”, jak ją  się często w sposób 
niewłaściwy nazywa, To znaczy: nie jest ona władzą nadrzędną z upraw
nieniami kościelno-administracyjnymi, ustanowioną nad poszczególnymi Ko
ściołami. Nie posiada ona autorytetu prawodawczego, ale na pewno autory
tet moralny odpowiedni do jej światowego oddziaływania. Nie jest ona rów
nież tymczasową władzą administracyjną jakiegoś super-kościoła, który 
miałby powstać w przyszłości, ale tylko zjednoczeniem różnych Kościołów, 
które chcą zachować swoją odrębność. Kościoły te nie- chcą zrezygnować 
z czegoś, co jest dla nich istotnie ważne, zgodnie z ich odrębną tradycją. 
Rada Ekumeniczna nie jest „związkiem Kościołów”, lecz zwykłym zjedno
czeniem Kościołów. Według słów Visser’t Hoofta nie jest ona centrum ko
ścielnym, lecz międzykościelnym. Z drugiej strony nie jest ona również 
organizacją czysto świecką, zwykłym związkiem funkcjonalnym czy radą, 
jedną z wielu „rad” tego świata, lecz jest ona Radą Kościołów, które 
wierzą, że przez nie działa Chrystus, i które pragną jedności Kościoła wy
nikającej z ich związania z Chrystusem. Przez to jednak wzrasta szczegól
nie odpowiedzialność duchowa Rady — zgodnie z jej własną oceną — gdyż 
dzięki temu staje się ona organem Kościoła w Kościołach, środkiem i me
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todą wyrażającymi jedność Kościoła, która jako taka jest'dziełem  Pana. 
Rada staje się organem, który — jeśli Bóg zechce — może uzyskać przez 
wspólne świadectwo Chrystusowe zjednoczonych w niej Kościołów olbrzymi 
autorytet organu Ducha Świętego. Ostatnio — ze względu na spodziewa
ny dialog z Rzymem — próbowano bliżej określić „eklezjologiczną rzeczy
wistość” zawartą w charakterze rady, rzeczywiście na razie bez formalnej 
definicji takowej. Próby te jednak napotkały również na sprzeciw.

Sprawę należy postawić jasno: jeśli sens i znaczenie Rady Ekumenicznej 
Kościołów polegać ma na pełnieniu przez nią funkcji organu Kościoła wśród 
Kościołów, to odnośne zobowiązania kościelne Kościołów członkowskich nie 
mogą być zbyt daleko idące dlatego zasadniczo wymaga się od nich tylko:

1. Uznawania — według tekstu tzw. formuły podstawowej Ekumenicznej 
Rady Kościołów — Jezusa Chrystusa jako „Boga i  Zbawiciela”.

2. Gotowości uznania istnienia Chrystusa również w innych Kościołach oraz 
dostrzegania, rozumienia i poważnego traktow ania świadczenia o Chry
stusie przez Kościoły.

3. Wzajemnego udzielania pomocy w ' koniecznej potrzebie i wstrzymania 
się od wszelkich rozmów i działań, które byłyby sprzeczne z braterski
mi stosunkami między nimi.

Podstawowa formuła, przyjęta w 1948 roku w Amsterdamie, brzmi na
stępująco: „Ekumeniczna Rada Kościołów jest wspólnotą Kościołów, które 
uznają naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela”. Formuła 
ta  została rozszerzona na trzecim zgromadzeniu ogólnym w New Delhi 
w 1961 r. w następującym brzmieniu: „Ekumeniczna Rada Kościołów jest 
wspólnotą Kościołów, które zgodnie z Pismem Świętym wyznają Jezusa 
Chrystusa jako Boga i Zbawiciela i wspólnie starają się spełniać to, do 
czego- są powołane ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego”. Rów
nież w tym nowym ujęciu nie należy formuły podstawowej uważać za właś
ciwe wyznanie wiary, ale zarazem za coś więcej niż zwykłą formułę zjed
noczeniową. Jest ona „podstawą” w tym sensie, że na niej opierają się ży
cie i działalność Rady Ekumenicznej. Przyjęcie tej formuły nie oznacza, 
że Kościoły członkowskie są ponadto zobowiązane do określonej nauki
o Chrystusie, o Kościele albo o jedności Kościoła, do uznawania innego 
dogmatu, innego ustroju albo formy służby bożej. Przeciwnie, komitet cen
tralny Rady oświadczył na naradzie w Toronto w czerwcu 1950 r.: „Rada 
ekumeniczna nie stoi na gruncie specjalnego pojmowania istoty Kościoła 
czy jedności Kościoła. Natomiast Rada Ekumeniczna Kościołów jest m iej
scem, gdzie spotkać się mogą w rzeczywistej konfrontacji różne poglądy 
na Kościół i na jedność Kościoła”.

Tych kilka wymienionych powyżej ilustracji powinno wystarczyć dla 
wykazania, że ekumenizm — tak  jak jest rozumiany i praktykowany w tej

39



Radzie Kościołów — jest w istocie czymś innym aniżeli <to, co pod tym poję
ciem rozumieją przywódcy starokatoliccy. To nowoczesne pojęcie ekumeniz
mu jest obszerniejsze, bardziej uniwersalne, aniżeli starokatolickie, a także 
niewątpliwie bardziej dynamiczne, aktywne, raczej wybiegające w  przyszłość 
aniżeli oglądające się na przeszłość, ukierunkowane na rzeczywiste działa
nie Chrystusa i Ducha Świętego w  świecie i historii. Ale zarazem pojęcie 
to jest znacznie uboższe pod względem treści kościelnej- i teologicznej, czę
sto niejasne w swoim świadectwie Chrystusa i Ducha Świętego, mistycznie 
niewyraźne ulegające dialektyce historii i ogólnie biorąc narażane na nie
bezpieczeństwo relatywizmu i iluzjonizmu. Genewski ekumenizm w praw 
dzie nie neguje kontynuacji przeszłości — co było tak  ważne dla ojców 
starokatolickich — oraz zgodności ze starym, nie podzielonym Kościołem, 
słowem, pod względem treści określonego chrystocentryczno-katolickiego 
ekumenizmu, ale dla ruchu genewskiego nie jest ten ekumenizm jedyną 
możliwością — jak  dla starokatolików — lecz możliwością jedną wśród 
wielu, obrazem, pojęciem jedności z którym zawsze może konkurować każde 
inne.

Dlatego postawione na początku pytanie można by teraz sformułować 
następująco: czy Kościół starokatolicki może — jeśli chce pozostać wier
nym sobie i spełnić swoje specjalne ekumeniczne zadanie — przyjąć ocze
kiwane od niego połączenie z innymi Kościołami i przez nie reprezento
wane inne pojęcia o jednym Kościele? Czy starokościelny ekumenizm, na 
który powołuje się Kościół starokatolicki, nie zostanie faktycznie zrela- 
tywizowany i pozbawiony treści przez włączenie go do „zbiorowego” eku
menizmu?

Jesteśmy zdania, że to nie musi nastąpić, ponieważ w luźnych ramach 
Rady Ekumenicznej, nie tylko zezwala się Kościołowi starokatolickiemu 
na dialog, lecz właśnie oczekuje się, że w dialogu z innymi Kościołami 
zwróci on ich uwagę na znaczenie jego szczególnych zainteresowań eku
menicznych. Jest to uzasadnione tym, że Kościół starokatolicki nie jest 
jedynym ze swoim starokościelnym rozumieniem ekumenizmu. Na tym sa
mym bowiem gruncie stoją również Kościoły ortodoksyjne i Anglikańska 
Wspólnota Kościelna oraz liczni luteranie. Należy wprawdzie dodać, że te 
dwa wielkie Kościoły nie uświadomiły sobie dotychczas w sposób dosta
teczny swego szczególnego posłannictwa w Radzie Kościołów i nie repre
zentowały z wystarczającym naciskiem ekumenizmu starokościelnego, tak 
jak  to należałoby sobie życzyć i co odpowiadałoby ich szczególnym trady
cjom. Miało to i swoje dobre strony, ponieważ w  ten sposób uniemożli
wiono tworzenie niepożądanych „bloków”. Ale pozostaje problem, że istnie
ją  w Radzie Ekumenicznej Kościoły, które poczuwają się do starokościel
nego ekumenizmu oraz takie, które nie uznają tego rodzaju obowiązku. 
Jest to odzwierciedlenie faktu często nie docenianego — że w Radzie Eku
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menicznej istnieje od początku jej powstania tzw. skrzydło katolickie i skrzy
dło protestanckie. Do pierwszego należą Kościoły anglikańskie i starokato
lickie wraz z Kościołami ortodoksyjnymi, których ilość poważnie wzrosła 
od zgromadzenia ogólnego w  New Delhi. Do drugiego skrzydła, oprócz wy
rosłych z Reformacji Kościołów luterańskich i reformowanych, należą rów
nież niezależne Kościoły Nowego św iata, często pozbawione tradycji. Już 
od dawna wiadomo, że właśnie te dwie wielkie grupy Kościołów znajdują 
się wobec siebie w wyraźnej opozycji w zasadniczych i ważnych kwe
stiach. Już na konferencji w Amsterdamie w roku 1948 zastało to przeci
wieństwo katolicko-protestanckie określone jako „nasza najgłębsza różni
ca”. Jeśli w okresie późniejszym unikano — słusznie czy niesłusznie — for
muły o przeciwieństwie katolicko-protestanckim, to jednak wyraźnie jest 
widoczne — w zależności od spraw — że odgrywają one w dalszym ciągu 
znaczną rolę i będą ją odgrywać również w przyszłości. Na czym jednak po
lega to przeciwieństwo i jak należy je przezwyciężyć?

Powyżej celowo mówiliśmy o „tak zwanym” skrzydle katolickim i pro
testanckim. Uczyniliśmy to ze względu na to, że obydwie strony próbowały 
w  Amsterdamie dokładniej sprecyzować, co rozumieją pod pojęciem „kato
licki i protestancki”, ale jakoś dziwnie nie mogły się porozumieć w tej 
sprawie. „W żaden sposób nie było możliwe zdefiniowanie punktu widze
nia strony przeciwnej, aby ona uznała go za trafny". Poradzono sobie w ten 
sposób, że pisano „katolicki” i „protestancki” w cudzysłowie i ograniczono 
się do tego, aby różnicę obydwóch postaw określić w sposób następujący: 
„Jedna strona nazywana zazwyczaj „katolicką” odznacza się mocno akcen
towaną, widzialną kontynuacją sukcesji apostolskiej urzędu biskupiego, tzn. 
widzialnego trwania Kościoła za pomocą nieprzerwanej sukcesji wywodzą
cego się od apostołów urzędu biskupiego. Druga strona, którą nazywa się 
zwykle „protestancką”, akcentuje w nauce o usprawiedliwieniu tylko przez 
w iarę przede wszystkim inicjatywę słowa Bożego i odpowiedź w iary”.

Biorąc pod uwagę sens dyskusji amsterdamskich można by ściślej po
wiedzieć, że Kościoły katolickie kładą największy nacisk na „poziomy” sto
sunek do Chrystusa i przez niego powołanych Apostołów, w tym znaczeniu, 
iż na Kościół obecny spływa strumień łaski od Chrystusa i Apostołów ze 
pośrednictwem urzędu, nauki i sakramentów. Natomiast dla Kościołów pro
testanckich decydującym jest stosunek „pionowy", tzn. ciągle nowe działa
nie Boga „pionowo z nieba”, ciągle nowa ingerencja Pana za pomocą ży
wego słowa poprzez wszystkie czasy i przyjmowanie tego słowa w swobod
nej decyzji wiary.

Oczywiście, że takie zdefiniowanie pojęć „katolicki” i „protestancki” nie 
jest ani wyczerpujące, ani całkiem poprawne, ale z drugiej strony wystar
czające, aby wskazać, w jakim kierunku winien przedstawić w Radzie Ko
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ściołów swoje propozycje ekumeniczne Kościołów starokatolickich i współ
pracować nad pokonywaniem przeciwieństw.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że Kościół starokatolicki nigdy nie 
rozumiał słowa „katolicki” w sensie dzielącego odgraniczenia od protestan
tyzmu, lecz zawsze w sensie przyznawania się do starego i nie podzielo
nego Kościoła, przez co słowo to straciło znaczenie podziału Kościołów.

Kościół starokatolicki przyznaje się przede wszystkim — niezależnie od 
swego katolickiego przywiązania do poziomej kontynuacji z całym Kościo
łem — w pełni do owej ciągłości pionowej, prostopadłej z góry, która we
dług formuły amsterdamskiej jest charakterystyczna dla zasad specyficz
nie protestanckich. Zgodnie ze swoją zasadą chrystocentrycznej katolickoś- 
ci stawia on ową ciągłość pionową na pierwszym miejscu przed poziomą, 
uznając twierdzenie, że Słowo Pana w Piśmie Świętym jest pierwszym
i decydującym autorytetem wszystkich kościelnych wypowiedzi i przedsię
wzięć, oraz że należy je przyjmować ciągle na nowo w swobodnej decyzji 
wiary (nie tylko jednostek, ale całego Kościoła, który dlatego musi być 
wolny). Ale czyni on to w świadomym, dobrowolnie podjętym związku 
z wielkimi decyzjami wiary i apostolskimi podstawowymi zasadami stare
go i jednego Kościoła. W ten sposób w Kościele starokatolickim — po
cząwszy od jego podstaw eklezjologicznych — spotykają się i krzyżują kie
runki: pionowo-protestancki i poziomo-katolicki, które ciągle na nowo roz
chodzą się w ekumenizmie genewskim. Chrystocentryczna katolickość Ko
ścioła starokatolickiego umożliwia mu okazanie podstawowej otwartości, 
tak dla zasadniczych' intencji Kościołów reformowanych, jak i dla katoli
cyzmu zorientowanego w kierunku starego Kościoła oraz pozwala mu na 
zajmowanie niezależnego i samodzielnego stanowiska wobec przeciwieństw 
wewnątrzekumenicznych i przyczynienia się swoim wkładem do pokona
nia ich w Radzie Kościołów.

III. Ekumenizm watykański

Już w czasie powstawania ruchu ekumenicznego w Kościołach nierzymsko- 
katolickich papież Pius IX  zarządził w roku 1909 tydzień modlitw o jed
ność Kościoła chrześcijańskiego, ale zarazem podał do wiadomości, że do 
tej jedności jest tylko jedna droga — powrót wszystkich innych Kościo
łów do Stolicy Apostolskiej w Rzymie. To stanowisko papieża wynikało 
bezpośrednio z tradycyjnego rzymskokatolickiego, prawnohierarchicznego 
pojęcia Kościoła. Według niego jeden święty, katolicki i apostolski Kościół 
jest identyczny z Kościołem podlegającym rzymskiemu papieżowi, jako je
dynemu namiestnikowi Chrystusa. Dlatego tylko przejawem konsekwencji 
było to, że kuria rzymska od samego początku była negatywnie nastawio
na do ruchu ekumenicznego innych Kościołów i odrzucała wszystkie zapro
szenia do wzięcia udziału w światowych konferencjach ekumenicznych. To
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negatywne stanowisko doszło wyraźnie do głosu w encyklice Mortalium 
Animos „O poparciu prawdziwego zjednoczenia religijnego”, którą ogłosił 
Pius XI po konferencji „Wiary i Ustroju” w Lozannie w 1928 roku, a któ
ra  kończy się zdaniami: „Więc jest sprawą jasną, przewielebni bracia, dla
czego Stolica Apostolska nigdy nie zezwalała swoim wiernym brać udziału 
w naradach niekatolików. Dla jedności chrześcijan nie można pracować 
inaczej, jak przez działanie na rzecz powrotu oddzielonych na łono jedyne
go, prawdziwego Kościoła Chrystusa, od którego odpadli oni nieszczęśliwi 
w  swoim czasie”.

To sztywne stanowisko uległo z czasem rozluźnieniu. Według papieskiej 
instrukcji z 20 grudnia 1949 roku zezwolono rzymskokatolickim teologom 
na branie nieoficjalnego udziału w „mieszanych zebraniach” jednak pod 
warunkiem uzyskania zezwolenia swoich biskupów. Coraz liczniejsze i inten
sywniejsze stały się również kontakty osobiste i dyskusyjne grupowe (np. 
w  Kręgu Una Sancta) między rzymskokatolickimi zwolennikami ekumeniz
mu a członkami innych Kościołów. Coraz bardziej rozwijała się również 
dyskusja na łamach czasopism i w publikacjach książkowych, zasadnicze 
zmiany nastąpiły jednak dopiero wtedy, gdy na stolicy Apostolskiej zasiadł 
Jan  XXIII i zapowiedział zwołanie soboru ekumenicznego, powołał stały 
sekretariat dla jedności chrześcijaństwa oraz zaprosił inne Kościoły do wy
słania obserwatorów na sobór, tak jak sam ze swej strony wydelegował 
pięciu oficjalnych obserwatorów na zgromadzenie ogólne Rady Ekumenicz
nej w New Delhi w 1961 roku. Niespodziewana zapowiedź „soboru ekume
nicznego" wzbudziła ogromne nadzieje w całym świecie chrześcijańskim. 
Początkowo myślano nawet, że planowany jest prawdziwy sobór zjednocze
niowy, wspólny z innymi Kościołami episkopalnymi, a przede wszystkim 
z ortodoksyjnymi. Sprawa została wyjaśniona dopiero po ogłoszeniu ency
kliki „Ad Petro cathedram ”, w której papież określił cel soboru w sposób 
następujący: „Głównym celem soboru będzie przyczynienie się do rozwoju 
wiary katolickiej, do odnowy chrześcijańskiego życia wiernych i dostoso
wania dyscypliny kościelnej do warunków naszej epoki. Sobór stanie się 
z pewnością wspaniałym przejawem prawdy, jedności i miłości, a jego wi
dok będzie dla tych — którzy oddzieleni są od Stolicy Apostolskiej — 
łagodnym zaproszeniem do wzięcia udziału w poszukiwaniu i znalezieniu 
tej jedności”. To znaczy, że sobór winien być „ekumeniczny” w myśl ko
deksu prawa kościelnego (CIC 222-230), tzn. wewnętrznym soborem gene
ralnym. Sobór nie będzie miał za zadanie — jak podkreślono — wydawa
nia decyzji w sprawach wiary i rzucania anatem na herezje. Został on 
zwołany raczej w celach duszpasterskich i powinien służyć odnowie życia 
wewnątrzkościelnego i adaptacji go do współczesności. Jego celem ubocz
nym powinno było być to, ażeby podczas' jego przebiegu zaproszone nań 
Kościoły oddzielone — i w tym przejawiło się stare rzymskokatolickie poj
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mowanie ekumenizmu, w sposób co prawda złagodzony, ale niedwuznacz
ny — „znalazły i szukały” wspólnoty z Kościołem Rzymu.

Wszystko to należy wziąć pod uwagą; jeśli chce się zrozumieć głębszy 
sens watykańskiego ekumenizmu, szczególnie dekretu „O ekumenizmie”, 
tego najbardziej pocieszającego owocu II watykańskiego soboru. Nie tutaj 
miejsce, na dokładne przeanalizowanie tego ważnego dekretu. Musi nam 
wystarczyć wydobycie tych najważniejszych dla postawionego przez nas 
pytania momentów. Przede wszystkim zwraca uwagę nowy .ton, w którym 
mówi się „o niekatolikach”. Nie określa się ich więcej mianem heretyków
i schizmatyków, lecz nazywa się „braćmi odłączonymi”. Mówi się o nich, 
że są „usprawiedliwieni z wiary przez chrzest i włączeni do Ciała Chry
stusa (tzn. do Kościoła rzymskokatolickiego chociaż jako członkowie nie 
pełnoprawni)”. Oddzielonym braciom nie odmawia się już prawa do bytu 
kościelnego, lecz mówi się wyraźnie o „Kościołach i Wspólnotach kościel
nych”. Ostatnie różnią się od pierwszych tym, że brak im sakramentalnych 
warunków bytu kościelnego (ważne święcenia i sakramenty). Następnie przy
znaje się, że te Kościoły i Wspólnoty kościelne „nie są pozbawione zna
czenia i wagi w tajemnicy zbawienia. Duch Chrystusa nie wzbrania się 
przecież posługiwać nimi jako środkami zbawienia, których moc — jak 
wprawdzie po tym dodano — pochodzi z samej pełni łaski i prawdy, po
wierzonej Kościołowi katolickiemu”. W ten sposób uznaje się, że również 
w innych Kościołach istnieją prawdziwie chrześcijańskie wartości. Zaprasza 
się nawet katolików, aby „pierwsi wychodzili naprzeciw braci odłączo
nych... oraz z radością uznali i ocenili dobra naprawdę chrześcijańskie pły
nące ze wspólnej ojcowizny, które znajdują się u braci od nas odłączo
nych”.

Odpowiadając na pytanie, jak należy zgodnie z postulatami dekretu kształ
tować stosunki z odłączonymi braćmi, w  pierwszym rzędzie podkreśla się 
znaczenie orędownictwa i wspólnej modlitwy. Jest „dopuszczalne, a nawet 
pożądane zespolenie katolików z braćmi odłączonymi w  modlitwie”.

Następnie zaleca się „usunięcie słów, opinii i  czynów, które mogłyby 
utrudniać wzajemne stosunki z braćmi odłączonymi”. I wreszcie zasadnicze 
znaczenie ma to, co mówi się w dekrecie o dialogu doktrynalnym i prak
tycznej współpracy z odłączonymi braćmi. Mimo pretensji kościoła rzymsko
katolickiego, że on jedynie jest prawdziwym Kościołem Chrystusa i bracia 
odłączeni nie mogą być właściwie uznawani jako równorzędni partnerzy, 
to dialog z nimi winien odbywać się na bazie równości. W dialogu eku
menicznym obydwaj partnerzy powinni w jednakowy sposób być zobo
wiązani do prawdy. Z dekretu wynika również, że w tym dialogu inicja
tywa powinna wyjść ze strony Kościoła rzymskokatolickiego. Dialog z brać
mi odłączonymi, z których najlbiżsi są chrześcijanie nierzymscy, a dalszy
mi również żydzi i poganie, powinien oczywiście obracać się w „kręgach
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koncentrycznych” (L. Vischer), w których środek stanowi nieomylny urząd 
nauczycielski Kościoła —papież, jako „bezpieczny biegun”, gwarantujący 
jedność Kościoła.

Patrząc na całość, należy stwierdzić, że na dekrecie ciąży w sposób wi
doczny rozdwojenie, które można sprowadzić do tego, że z jednej strony 
Kościół rzymskokatolicki chce bez zmiany utrzymać stare roszczenia, iż 
jest po prostu jedynym Kościołem Jezusa Chrystusa a  z drugiej strony 
próbuje wyjść na przeciw Kościołom nierzymskokatolickim przez uznanie 
w szerokim zakresie ich prawdziwych elementów kościelnych. Obydwie ten
dencje są wyraźnie widoczne, stara rzymsko-nieprzejednana i ireniczna, 
która jest gotowa do prawdziwego ekumenicznego spotkania z innymi Ko
ściołami. Która z tych tendencji zwycięży pokaże dopiero przyszłość.

Jest oczywiste, że zajęcie stanowiska przez Kościół starokatolicki w spra
wie tak rozumianego ekumenizmu Kościoła rzymskokatolickiego nie może 
być zagadnieniem łatwym. Znajduje się on bowiem w całkiem innej sytua
cji w stosunku do Kościoła rzymskokatolickiego, aniżeli do Rady Ekume
nicznej Kościołów. Rzym występuje nie jako „Centrum międzykościelne”, 
które dopuszcza wszystkie możliwości co do pojęcia Kościoła i jego jed
ności, lecz jako silne i pewne siebie centrum kościelne, które żąda przy
jęcia ściśle określonych pojęć, dotyczących Kościoła i jego jedności. A prze
cież właśnie opór przeciw specyficznemu rzymskokatolickiemu pojęciu Ko
ścioła i jego jedności doprowadził starokatolików do stworzenia własnego 
Kościoła. Kościół starokatolicki sprzeniewierzyłby się sam sobie, gdyby miał 
zrezygnować z oporu przeciw temu pojęciu Kościoła, które zostało zacho
wane również w  dekrecie „o ekumenizmie”. Z drugiej jednek strony iro
niczny ton dekretu jak również fakt, że Kościół starokatolicki — bez wy
mienienia nazwy — zaliczony został w jawny sposób do Kościołów (a nie 
do Wspólnot kościelnych), następnie zaproszenie go do wysłania na sobór 
obserwatorów, którzy figurując w porządku hierarchicznym bezpośrednio 
po ortodoksach — mieli pełną swobodę wystąpienia w  Sekretariacie dla 
jedności chrześcijan z zastrzeżeniami odnośnie przedłożonych projektów de
kretu  wszystko to na pewno wyraża szczerą i wspaniałomyślną wolę Rzy
mu, aby prowadzić rozmowy z Kościołem starokatolickim na bazie rów
ności. Pierwszy krok w tym kierunku został zrobiony przez przeprowadze
nie rozmów — za zgodą kompetentnych arcybiskupów — między rzymsko- 
katolikami i starokatolickimi teologami w Holandii, a na płaszczyźnie mię
dzynarodowej przez wysłanie oficjalnego obserwatora Rzymu na kongres 
starokatolików w Wiedniu w roku 1965. Na kongresie tym dr V. Conzemius
— który już przedtem starał się słowem i na piśmie doprowadzić do lep
szego zrozumienia problemów starokatolickich — i w  swoim godnym uw a
gi referacie wystąpił z postulatem dalszych „rozmów między katolikami” 
(tzn. między rzymskokatolikami i starokatolikami).
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Kościół starokatolicki może być tylko bardzo wdzięczny za ten nieoczeki
wany zwrot spraw i zupełnie nowy stosunek, który zaistniał obecnie mię
dzy nim a Kościołem rzymskokatolickim. Ale nie można ukrywać, że Ko
ściół starokatolicki będzie staw iał również wobec niego zasadę starokościel- 
nego, chrystocentryczno-katolickiego ekumenizmu, a zwłaszcza w odniesie
niu do kwestii, która nas głównie dzieli od Rzymu, mianowicie do kwestii 
papieża.

Przede wszystkim w dalszym ciągu aktualne jest nasze pytanie, czy 
wprawdzie teoretycznie uznawany w Kościele rzymskokatolickim chrysto- 
centryzm, który jednak może się rozwijać tylko w wolnym — opierającym 
się bezpośrednio i niejagraniczenie na Słowie Pisma Świętego — Kościele, 
nie został faktycznie przyćmiony przez dogmaty papieskie pierwszego sobo
ru watykańskiego (i przez papieskie dogmaty maryjne) a zwłaszcza czy nie 
został definitywnie zniszczony przez ów sobór związek z ustrojem starego
i jednego Kościoła.

Nie chcemy powtarzać tego, co już powiedzieliśmy przeciw watykańskie
m u papiestwu. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby z naciskiem 
zwrócić uwagę naszych rzymskokatolickich partnerów w dialogu na fakt, 
że watykańskie papiestwo jest dla wszystkich Kościołów nierzymskokato- 
lickich istotną przeszkodą na drodze do porozumienia z Rzymem i to 
w stopniu znacznie większym, aniżeli on to sobie w ogóle wyobraża i przy
znaje się do tego. Wprawdzie w ostatnich latach dokonano ogromnego wy
siłku w  celu nadania dogmatom o papiestwie najbardziej liberalnej in ter
pretacji teologicznej. Również na drugim soborze watykańskim starano się 
„dowartościować” urząd biskupów w stosunku do papieża. Dokonano tego 
w ten sposób, że wydano oświadczenie, iż do kolegium biskupów należy 
najwyższa i pełna władza kościelna. Ale przy tym nie można przeoczyć 
następującego sformułowania: „Również papież sam jeden posiada tę na j
wyższą i pełną władzę kościelną. Kolegium biskupów nie może jednak spra
wować swojej władzy bez papieża, natomiast papież może swoją wykony
wać bez kolegium biskupów”. Analogicznie przedstawia się również w ła
dza przewidzianego synodu papieskiego oraz regionalnych konferencji bi
skupów, którym przyznane ma być większe prawo współdecydowania. Tak 
więc pozostaje się na całej linii przy fatalnym  „ex sese, non ex consensu 
ecclesiae” pierwszego soboru watykańskiego. Wszystkie nowe próby złago
dzenia tego nie mogą zmienić faktu, że papież posiada władzę na podsta
wie swego boskiego, uniwersalnego prymatu prawnego, który przysługuje 
tylko jemu i w który należy wierzyć pod sankcją utraty  wiecznego uba
wienia. Takiej władzy nie mogą posiadać inni biskupi, nawet jako kole
gium.

Jesteśmy zdania, że nie uczynimy dalszych postępów w dialogu z na
szymi rzymskokatolickimi partneram i na temat kwestii papiestwa, jeśli tyl
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ko kontynuować będziemy zwykłą interpretację tekstów, starych polemik. 
Ważniejszym wydaje się, aby spróbować przyjrzeć się dokładnie ogólnym 
przesłankom teologicznym tych dwóch dogmatów papieskich, które zawar
te są przede wszystkim w specyficznie rzymskokatolickich pojęciach obja
wienia i Kościoła. Obiecujący początek do tego został dokonany na drugim 
soborze watykańskim. Przede wszystkim należy uwzględnić nową wersję 
pojęcia objawienia w konstytucji „O objawieniu”, gdzie dotychczasowy inte- 
lektualno-spekulatywny sposób mówienia i myślenia ustąpił miejsca spo
sobowi bardziej osobowemu i historycznemu. Objawienie nie jest już ro 
zumiane jako przekaz, składający się z abstrakcyjnych dogmatów, które 
zostały przedłożone Kościołowi przez urząd nauczycielski do przyjęcia przez 
wiarę, lecz jako rozwój historii zbawienia: „Objawienie dokonuje się za 
pomocą czynów i słów, które są powiązane ze sobą wewnętrznie”, a ośrod
kiem ich jest Wcielenie Syna Bożego. Należy również zwrócić uwagę na 
konstytucję: „O Kościele”, w której już nie mówi się o nim jako o zamknię
tej w sobie, praw nej wielkości, jako o doskonałej społeczności, lecz rozumie 
się go biblijnie jako wędrujący lud boży (i ciało Chrystusa). Jeśli nowy spo
sób myślenia, zapowiadający się w tych zmianach pojęć objawienia i Ko
ścioła, potrafi się rozwinąć i doprowadzić do dynamicznego i biblijnego 
ich pojmowania, wtedy również zmienią się całkowicie i staną bardziej 
obiecujące podstawy dialogu o Kościele i papiestwie.

Powody do takiej nadziei daje nam również dekret: „o ekumenizmie”. 
W dekrecie tym mówi się mianowicie, że do podziału doszło nie bez winy 
ludzi po obu stronach, a następnie wyraża się skromną, ale wymowną proś
bę: „Z pokorną więc prośbą zwracamy się do Boga i do odłączonych bra
ci o wybaczenie, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeśli to w y
znanie winy ma jakieś znaczenie i będzie poważnie potraktowane przez 
obydwie strony, wtedy również będzie możliwy nieuprzedzony dialog w  kwe
stii papieskiej. Nasze pierwsze pytanie musi więc dotyczyć wyjaśnienia, 
czy w tym wyznaniu winy nie powinno być zawarte przyznanie się do po
pełnionych pomyłek i fałszywych uzasadnień historycznych”. Albo czy nie 
należy uważać faktycznie za winę, popełnionych pomyłek oraz przede wszy
stkim ich świadomą kontynuację aż do czasów obecnych? To pytanie po
stawił jeden ze starokatolickich obserwatorów, prof. W. Kiippers, w swoim 
przemówieniu w dniu 19 listopada 1963 r. w  Sekretariacie dla jedności 
chrześcijan. Przypominając na wstępie J. Dollingera, następnie zwrócił uwa
gę, że nie ma innego Kościoła, który może mówić w tym samym sensie
o Kościele rzymskokatolickim jako „Kościele macierzystym”, jak  Kościół 
starokatolicki. W dalszym ciągu stwierdził on krytycznie, że w dekrecie
0 ekumenizmie za mało zaakcentowano autorytet Pisma Św., ale również
1 znaczenie wiedzy historycznej dla poszukiwania prawdy i ustalenia auten
tycznej tradycji kościelnej. Ponadto stwierdził on w  odniesieniu do oma
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wianej powyżej formuły przebaczenia: „Chyba nie należy mówić tylko
o przebaczeniu i zapomnieniu. Istnieje również powolne, a niezbędne dzieło 
pojednania przez ustalenie faktów i prawd historycznych. Dobry cel nasze
go pojednania wzywa nas nie tylko do zapomnienia, lecz również do po
znania i przebaczenia”. Wiadomo o co tu chodziło: należy przynajmniej 
wspólnie zastanowić się nad „historycznymi fikcjami i literackimi fałszer
stwam i” (I. Dóllinger), które są historyczną podstawą dzisiejszego kształtu 
papiestwa. Żądania starokatolickiego obserwatora w Rzymie wydają nam 
się tym bardziej uzasadnione i obiecujące, ponieważ — jak stwierdza ten 
sam autor na podstawie dyskusji soborowej nad schematem ekumenizmu 
(Okumenische Rundschau 1964, str. 166) — „Na soborze zaczęła się budzić 
historycznie wyjaśniona samoświadomość. Kościół zaczął siebie rozumieć 
nie tylko pod względem prawnym albo politycznym, dogmatycznym albo 
mistycznym, lecz zaczął on poznawać całą problematykę swej historycz- 
ności”.

Nawiązując do tych słów jesteśmy zdania, że torujący sobie drogę w Ko
ściele rzymskokatolickim historyczny i biblijny sposób myślenia rzeczywiś
cie rzuci nowe światło na najważniejsze różnice doktrynalne, które dzielą 
Kościół starokatolicki (i wszystkie inne Kościoły) od Rzymu, i że ten spo
sób myślenia może doprowadzić obydwu partnerów dialogu do nowego, 
również pogłębionego pojmowania papiestwa. Jeśli bowiem już słusznie 
można powiedzieć o ekumenizmie nierzymskokatolickim, że objęte nim Ko
ścioły, mimo dalej między nimi istniejących różnic, osiągnęły daleko posu
niętą wspólnotę w Chrystusie z uświadomieniem sobie jedności historii zba
wienia, obejmującej je wszystkie, oraz ze świadomości wspólnego pocho
dzenia z tych samych źródeł i zdążania do tego samego celu, to to samo 
odnosi się do Kościoła rzymskokatolickiego w jego nowym stosunku do 
innych Kościołów. Z tego zaś nasuwałby się wniosek, że zjednoczenie albo 
obustronne zbliżenie między Rzymem a innymi Kościołami mogłoby być 
możliwe, gdyby obydwie strony zechciały zrozumieć, że obejmuje je jeden 
wielki proces historii zbawienia. Co więcej, że w tym procesie historii zba
wienia musiał nastąpić spowodowany względnie ustalony przez w atykań
skie papiestwo pozornie ostateczny podział Kościoła, aby ten najgłębszy 
podział chrześcijaństwa mógł w przyszłości przygotować drogę do prawdzi
wej jego jedności, podobnie jak niegdyś podział starotestamentalnego ludu 
bożego na Izrael i Judę miał służyć przyjściu Zbawiciela.

Formalnie, dogmatycznie i prawnie mogłoby dojść do tej jedności — 
patrząc z punktu widzenia ekumenizmu starokościelnego — obejmującej 
Rzym i inne Kościoły tylko wtedy, gdyby wszystkie inne Kościoły uznały 
historyczny prym at rzymskiego biskupa jako prim us inter pares i by się 
przyłączyli do niego jako do centrum unitatis. Natomiast Kościół rzymsko
katolicki winien uznać fakt, że zebrania kościelne, które zwołane zostały
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przez papieża od chwili podziału Kościoła w roku 1054, nie były soborami 
ekumenicznymi, lecz zachodniorzymskimi synodami generalnymi. Równo
cześnie winien on wyrazić gotowość podporządkowania się prawdziwie eku
menicznemu soborowi przyszłości, jak to już było postulowane w deklara
cji norymberskiej 3. Na tym soborze winna zapaść decyzja, czy orzeczenia 
uchwalone na soborach zachodnio-rzymskich, w szczególności chodzi tu
0 obydwa dogmaty o papiestwie z roku 1870, są prawne albo bezprawne. 
Takie podporządkowanie się Rzymu soborowi ekumenicznemu — w któ
rym uczestniczyłyby wszystkie Kościoły episkopalne, przede wszystkim zaś 
Kościoły ortodoksyjne i pod pewnymi warunkami również Kościoły refor
mowane — nie byłoby utopijne z punktu widzenia w iary starego Kościo
ła i jego prawa soborowego, lecz możliwe i rozsądne. Mogłoby to nastąpić 
bez naruszenia nieomylności nauczania Kościoła. Wiemy przecież, że w  sta
rym Kościele uważano za nieobowiązujące decyzje soborowe, które zostały 
później uznane za niesłuszne albo nieistotne i nie były akceptowane przez 
Kościół powszechny (np. orzeczenia soboru ekumenicznego z roku 449). To 
możnaby odnieść i do pierwszego Soboru Watykańskiego. W arunkiem ta 
kiego zwrotu — do którego być może doprowadzi w przyszłości jakiś „papa 
angelicus” — byłby oczywiście fakt, gdyby Rzym zaczął stopniowo odcho
dzić od swego specyficznie prawno-hierarchicznego pojmowania Kościoła
1 swojej pretensji do wyłączności.

Że nie jest to wykluczone, pokazuje nie tylko przebieg drugiego Soboru 
Watykańskiego ze swoim zwrotem do historyczno-biblijnej egzegezy Kościo
ła  i ekumenizmu, lecz również fakt', że słynne słowa- wypowiedziane przez 
ojca Co.uturier są nie tylko tolerowane w Kościele rzymskokatolickim, lecz 
wyraźnie afirmowane i zostały użyte przez kardynała Bea w rozmowie 
z jednym z obserwatorów protestanckich, właśnie w odniesieniu do tej 
hierarchicznej pretensji Kościoła rzymskiego o wyłączność,, a mianowicie 
słowa dotyczące modlitwy o jedność, „której sam Chrystus pragnie, jakiej 
pragnie i kiedy jej pragnie”.

Hasłem Kościoła starokatolickiego, jak i innych Kościołów, które wyzna
ją ekumenizm starokościelny wobec ekumenizmu genewskiego jak i wa
tykańskiego może być tylko: PowTót do źródeł! Trwać przy tym, co „było 
na początku”! Nie chodzi oczywiście tylko o czasowy początek Kościoła, 
lecz o ten jego początek, który jest w Jezusie Chrystusie, w jego Słowie
i w podstawach ustroju założonych przez Niego wśród apostołów. Kiedy 
ojcowie starokatoliccy użyli dla oświadczenia sw o je j eklezjologicznej i eku
menicznej woli właśnie tego słowa „trwać”, nie było to tylko — jak się 
wciąż podkreśla — wyrazem konserwatywnego, ku  przeszłości skierowane
go stanowiska, które dzisiaj jest już przestarzałe i w świetle dynamiki ge
newskiego, jak i watykańskiego ekumenizmu raczej nie miałoby perspek-

3 Por. U. Kiiry, idz. cyt., s. 43/7.
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ty w w przyszłości. Przeciwnie, ich „trwanie mocno” było całkowicie skie
rowane ku przyszłości. Kierowali się oni wezwaniem, które List do He
brajczyków 10,23 wyraża słowami: „Trwajmy niezachwianie przy wyzna
niu nadziei naszej. Bo wierny jest ten, który obiecał”. W ten sposób chcieli 
oni wyrazić, że Kościół — który w Liście do Hebrajczyków przedstawio
ny jest przede wszystkim jako pielgrzymujący lud boży, który zmierza ku 
przyszłemu Królestwu szczęśliwości — może swój cel osiągnąć tylko 
wtedy, jeśli pozostanie wierny swoim źródłom, pozycji wyjściowej swojej 
pielgrzymki i ustrojowi, z którym rozpoczął on swoją pielgrzymkę. Kościół 
starokatolicki może stanowić tylko mały oddział szturmowy w tym pielgrzy
mującym ludzie bożym, ale jest zdania, że winien być bardziej uważnie 
wysłuchany i bardziej serio potraktowany nie tylko przez inne Kościoły, 
ale i przez genewski i watykański ekumenizm, jego głos w sprawie za
chowania wierności dla źródeł i trw ania przy wyznawaniu nadziei we wszy
stkich epokach. Wkażdym razie Kościół starokatolicki będzie niezachwia
nie wysuwał swoje propozycje eklezjologiczne i ekumeniczne. „Bo wierny 
jest ten, który obiecał”.

B. Stosunek Kościoła starokatolickiego 
do innych Kościołów

W ramach naszego starokatolickiego ekumenicznego zobowiązania chce
my spróbować określić w krótkiej charakterystyce stosunki, w jakich po
zostaje Kościół starokatolicki w swojej świadomości do innych bratnich 
Kościołów. Uwzględnimy tu Kościół rzymskokatolicki, protestanckorefor- 
mowany, ortodoksyjny i anglikański. Ponieważ w trakcie naszych poprzed
nich wywodów pokazaliśmy na przykładzie poszczególnych problemów, co 
nas łączy z dwoma Kościołami — wymienionymi na początku — i co nas 
od nich dzieli, to obecnie możemy te sprawy omówić stosunkowo krótko. 
Dokładniej natomiast chcemy omówić nasz stosunek do Kościołów ortodok
syjnych i anglikańskiego oraz wynikające z tego problemy.

I. Stosunek do Kościoła rzymskokatolickiego

W celu określenia stosunku Kościoła starokatolickiego do rzymskokato
lickiego najlepiej wyjść z trzech apostolskich podstawowych elementów 
Kościoła: wyznania wiary, ustroju i kultu. Krótko mówiąc: W uznawaniu 
powyższych elementów jesteśmy — poza kwestią papiestwa zasadniczo zgod
ni z Kościołem rzymskokatolickim. Wspólnie z nim przyjmujemy ekume
niczne symbole wiary i główne orzeczenia starego i jednego Kościoła do
tyczące kanonu Pisma św., zasad wiary, urzędu apostolsko-biskupiego, dog
m atu Świętej Trójcy i chrystologicznego. Jesteśmy jednak zdania, że póź
niejsze orzeczenia Kościoła rzymskokatolickiego w sprawach wiary, które
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dotychczas w głównej mierze problemom działania łaski — nie odpowia
dają we wszystkich elementach tym orzeczeniom podstawowym oraz że 
nie zawierają one całej katolickiej prawdy (np. orzeczenia trydenckie do
tyczące usprawiedliwienia). Szczególnie dotyczy to — jak to pokazał już 
kryzys jansenistyczny — nauki o zbawieniu i łasce, która musi budzić 
poważne wątpliwości. Ponadto pod wzglądem formalnym wydaje się nam 
wątpliwe, że — jak stało się to na czwartym soborze laterańskim  w roku 
1215 — starokościelne orzeczenia podstawowe, takie jak dogmaty o Trójcy 
Św. i chrystologiczne, stają się względne przez zrównanie ich z dogmatami
o mniejszej randze i znaczeniu, które mogą mieć tylko wartość teologicz
nych prób wyjaśnienia (np. nauka o transsubstancjacji jak wyjaśnienie 
realnej obecności Chrystusa w Eucharystii) albo nawet tylko zarządzeń 
dyscyplinarnych (np. przepis o rocznej spowiedzi usznej). Pomimo że na 
drugim soborze watykańskim zwyciężyła na szczęście tendencja, iż dogmaty 
Kościoła należy oceniać według ich ważności i rozróżniać zasadnicze od 
niezasadniczych, to jednak w Kościele rzymskokatolickim istnieje w dal
szym ciągu niebezpieczeństwo — przed którym świadomie uchronił się 
Kościół wschodni •— tworzenia obowiązujących dogmatów możliwie we 
wszystkich, nawet w stosunkowo drugorzędnych kwestiach, często opraco
wanych w najdrobniejszych szczegółach i narzucania ich wiernym — bo 
inaczej być nie może — jako zasad wiary. W takiej sytuacji jest nie do 
uniknięcia, że mogą być sankcjonowane takie stany faktyczne, które są 
niezbicie fałszywe względnie nieudowodnione albo tylko częściowo udowod
nione pod względem historycznym i biblijnym. Prowadzi to do tego, że 
dogmaty, które zostały od dawna uznane jako nieuzasadnione, w dalszym 
ciągu są ważne, a teolodzy usiłują je usprawiedliwiać często przez bardzo 
sztuczne tłumaczenia w innym sensie i łagodzenie twierdzeń. Jako przykład 
jeden z wielu może służyć zasada dekretu pro Armenis (1439), wg której 
tzw. m ateria święceń kapłańskich stanowi przekazanie kielicha i pateny, 
bez wymienienia — jak powinno być właściwie —• nakładania rąk. Do
prowadziło io do tego, że zamiast przyznać się do pomyłki, w różnych 
podręcznikach dogmatyki starano się wszelkimi sposobami usprawiedliwiać 
albo osłabiać ten passus, aż Pius X II w roku 1947 jednym swoim rozkazem 
sprostował ten błąd. Podobnie można by powiedzieć o niektórych postano
wieniach soboru trydenckiego, a przede wszystkim dotyczących pokuty, 
namaszczenia chorych, małżeństwa. W inny sposób odnosi się to również 
do oświadczeń rzymskiej Kurii w sporach o łasce, które miały miejsce 
w XVII i XVIII wieku (np. bulla Unigenitus z roku 1713), które dzisiaj 
częstokroć są już nieaktualne, ale formalnie ciągle jeszcze ważne.

Do tego dochodzi fakt, że rzymskokatolicka teologia scholastyczna zwią
zana jest ze ściśle określonymi pojęciami i schematami, których niewiele 
pochodzi z języka i pojęć Biblii, a większość ze scholastycznego aTystote-
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lizmu ugruntowanego przez Tomasza z Akwinu (zm. 1274) i który jeszcze 
w roku 1879 był urzędowo zalecony przez papieża Leona XIII. Dlatego 
doktor angelicus uchodzi nie tylko — jak to winno być przy całej jego 
wielkości — za nauczyciela między innymi, lecz po prostu za nauczyciela 
Kościoła. W ten sposób myśl katolicka jest ograniczona nie tylko określoną 
teologią, lecz również określoną filozofią, arystotelizmem — jak go poj
mował Aąuinata — i który wywiera swoje piętno do dnia dzisiejszego na 
specyficznie rzymskokatolickim sposobie myślenia. Następnie wydaje się 
nam fatalne, że przy całej otwartości i rozległości — właściwym myśli 
katolickiej w granicach tego arystotelizmu — pozostanie ona w praktyce 
kościelnej pod hegemonią prawa. W ten sposób często dochodzi do tego, 
że prawdy dogmatyczne, które uchodzą za bezsporne, są przekreślone przez 
prawo kanoniczne i faktycznie nie obowiązują (przykład: postanowienia 
dotyczące chrztu heretyków).

Pomimo wszystkich tych braków, na które tutaj musieliśmy wskazać, 
należy przyznać, że Kościół rzymskokatolicki jako Kościół macierzysty 
wszystkich zachodnich Kościołów, na szczęście dla Zachodu zachował wiel
kie katolickie prawdy zbawienia, i dlatego zajmuje — tak w ekumenizmie, 
jak również wśród wszystkich innych Kościołów Zachodu — takie stano
wisko w nauczaniu, które po dzień dzisiejszy zmusza wszystkie inne 
Kościoły do ciągłego — pozytywnego lub negatywnego — konfrontowania 
się z nim.

Powyżej już mówiliśmy o najważniejszych problemach dotyczących ro
zumienia urzędu w Kościele rzymskokatolickim i jego ustroju. Również
i w tej dziedzinie Kościół rzymskokatolicki trw a przy podstawowych praw
dach, pomimo deformacji urzędu kapłańskiego przez ponowne wprowadze
nie starotestamentalnego pojęcia ofiary, urzędu biskupiego przez jedno
stronne, prawno-hierarchiczne wywyższenie go, a papiestwa przez pierwszy 
sobór watykański. Zasadniczo słuszne jest to, że ustrój Kościoła opiera się 
na trzystopniowym urzędzie, pomimo że został wielokrotnie zniekształcony 
starokościelny system urzędów przez wspomniane już deformacje. S taro- 
kościelne urzędy — pierwotnie bardzo skromne — zostały zdeformowane 
przez ludzkie normy prawne, często zewnętrzne formy ceremonii i przez 
świeckiego pochodzenia przepych.

Co nas w nauce o sakram entach i w służbie Bożej ostatecznie łączy 
z Kościołem rzymskokatolickim i co nas od niego dzieli zostało już przed
stawione gdzie indziej4. Dotyczy to przede wszystkim — chcemy to tutaj 
uzupełnić — ogólnej nauki o sakramentach, rozbudowanej dopiero w śred
niowieczu, która nas dzieli od Rzymu. W szczególności chodzi o leżące 
U jej podstaw „rzeczowe” pojęcie łaski, ale również i o bardziej spekula-

1 P o r. U. K ury , dz. cyt.., s . ISO.
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tywne, aniżeli biblijnn-patrystyczne, uzasadnienie poszczególnych sakra
mentów. Na przykład twierdzenie, sformułowane na soborze trydenckim, 
sesja VIII, że wszystkie siedem sakramentów zostały „ustanowione” (insti- 
tuta) przez Chrystusa jest nie do utrzymania, jeśli chce się go interpreto
wać w duchu Biblii i historii zbawienia. Odnośnie praktyki mamy też 
nasze zastrzeżenia, zwłaszcza gdy chodzi o sprawowanie spowiedzi. Komu
nii, namaszczenia chorych i małżeństwa, które przyjęło w szerokim za
kresie charakter prawny. Ale Kościół rzymskokatolicki ma rację, jeśli 
przyznaje sakramentom takie centralne znaczenie dla wiary chrześcijań
skiej. Dotyczy to w szczególności ich liturgii, której centrum stanowi 
sprawowanie świętej Eucharystii. Jeśli rzymska msza nie jest dla nas 
do przyjęcia z powodu leżącej u jej podstaw nauki o bezkrwawo odna
wianej krzyżowej ofierze Chrystusa i transsubstancjacji elementów, to 
jednak trzeba przyznać, że Kościół rzymskokatolicki jest zgodny z Biblią
i pierwotnym chrześcijaństwem, udzielając regularnie, a nie ty2ko w yjąt
kowo, Komunii, oraz — po reformie liturgii na drugim soborze w atykań
skim — sprawując Eucharystię nie tylko dla gminy, lecz razem z nią.

Pomimo, że niejedno wydaje się nam wątpliwe w nauce i praktyce 
Kościoła rzymskokatolickiego odnośnie wszystkich trzech elementów skła
dowych, to musimy akceptować ich słuszną treść. Kościół rzymskokatolic
ki — co poważnie utrudnia sprawiedliwe ustosunkowanie się do niego — 
jest sam w sobie rozdwojony, jest on według słów F. Heilera „complexio 
oppositorum”. Połączone są w nim w jedną, niepodzielną całość przeci
wieństwa, elementy biblijne i pozabiblijrie, praw da i fałsz, rzetelność i nad
użycia. To naturalnie zdarza się również w każdym innym Kościele. Ale 
to, co jest tak charakterystyczne dla Kościoła rzymskokatolickiego i trudne 
do zniesienia, to fakt, że on nie tylko toleruje rzeczy mniej dobre, w ątpli
we, nieuczciwe, ale i popiera je, jeśli odpowiada to potrzebom szerokich 
mas. Dzieje się to — jak wiemy z przeprowadzonych licznych rozmów 
z rzymskokatolickimi duchownymi i osobami świeckimi — kosztem i przy 
ubolewaniu i żalu poważnych, szlachetnych i wykształconych katolików. 
Dla nich są zgorszeniem — i dla nas również — niektóre noworzymskie 
nabożeństwa i obrzędy, przerosty nieprzemyślanego kultu świętych i reli
kwii, kwitnący handel odpustami, zrutynizowanie i zbiurokratyzowanie po
bożności, często spotykana nietolerancja, surowość i wyłączność prawa 
kościelnego i wreszcie często przejawiające się rozpolitykowanie i imperia- 
lizacja życia kościelnego. Od kiedy jednak w związku z drugim soborem 
watykańskim nastąpiły głębokie przeobrażenia w sposobie myślenia rzym
skokatolickiego, a na soborze uwidoczniło się całe wewnętrzne poruszenie
i duchowa otwartość rzymskiego Kościoła oraz ogłoszone zostało reforma- 
cyjnego pochodzenia hasło „ecclesia semper reform anda”, można mieć na
dzieję, że stopniowo zostaną przezwyciężone i te nieprzyjemne strony 
rzymskiego Kościoła.
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Oprócz tego, co nas łączy i dzieli w  stosunku do istoty Kościoła, do 
jego „bytu” , istnieje jeszcze trzecia sprawa, na którą należy zwrócić uwagą, 
a mianowicie Kościół realizujący się. Nie wahamy się wyrazić naszą ra
dość, że Kościół realizujący się w  obrębie rzymskokatolickim jest całko
wicie dziełem łaski Bożej i żyjącą rzeczywistością. Sądzimy, że można to 
poznać po jego licznych świętych (na pewno nie po wszystkich, którzy 
uznani zostali za świętych), po jego wyznawcach i męczennikach, po jego 
wielkich myślicielach i teologach, po jego dziełach miłosierdzia i skiero
wanej ku światu miłości bliźniego, po przykładnym poświęceniu się jego 
kapłanów, mnichów, zakonnic i sióstr, po natchnieniu i błogosławieństwie 
spływających z jego służby bożej na rzesze 'Wiernych. Mimo od
stępstw i wypaczeń, kióre w ciągu wieków naruszyły jego istotę, jest on
i pozostanie dla Zachodu zawsze Kościołem macierzystym, a jako taki 
jest przedmiotem naszej wiary, nadziei i naszego wstawiennictwa w modli
twie.

II. Stosunek do Kościołów protestancko-reformowanych

Całkiem inny, aniżeli do rzymskiego katolicyzmu jest nasz stosunek do 
Kościołów protestancko-reformowanych. Stosunek ten został kiedyś okre
ślony formułą: „Narodzony z prawicy, użyźniony przez lewicę” (O. Gilg). 
Rzeczywiście, zawdzięczamy bardzo dużo naszym protestanckim braciom, 
którzy udzielali nam pomocy w  ciężkich latach początkowych, okazali nam 
swoją sympatię (Nippold, Beyschlag i inni) i w razie potrzeby stawiali do 
naszej dyspozycji swoje świątynie. Uznajemy przede wszystkim również, 
że z protestanckich badań, z ich krytyki Biblii i dogmatów i od ich czo
łowych teologów nauczyliśmy się krytycyzmu i zdecydowania.

Początkowo bliskie nam były krągi liberalne Kościoła protestanckiego, 
ale później zbliżyliśmy się również do ich skrzydła konserwatywnego. Naj
bardziej łączą nas z naszymi braćmi protestanckimi — jak to wynika już 
z naszej prezentacji nauki starokatolickiej — dwie „zasady” reformacji: 
zasada Pisma jako zasada „formalna” i usprawiedliwienie wyłącznie z w ia
ry (z łaski) jako zasada „materialna”, tak jak są one rozumiane dzisiaj 
(np. przez K. Bartha) — nawet jeśli na niektóre sprawy musimy w szczegó
łach patrzeć inaczej.

Zasada Pisma Świętego oznacza w świetle wypowiedzi reformacyjnych, 
że Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu 
jest w swojej funkcji konstytutywnej i regulacyjnej jedynym źródłem 
wiary. Oznacza to również, że aspostolska pratradycja zakończona została 
ogłoszeniem kanonu Pisma Św., a tradycja kościelna jest w  swojej funkcji 
depozycyjnej „najwyższą instancją interpretacyjną Biblii, ale nie drugim
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obok Pisma św. samodzielnym źródłem objawienia” 5. Dla życia Kościoła 
zasada Pisma Świętego oznacza, że Kościół — jako całość jak i każdy 
jego członek z osobna — posiada i musi posiadać wolność podejmowania 
ostatecznej decyzji w sprawach wiary na własną odpowiedzialność, w bez
pośredniej konfrontacji ze Słowem Bożym. Dla badaczy teologicznych ozna
cza to, że posiadają oni pełną swobodą w poszukiwaniu prawdy bez jakich
kolwiek nakazów instancji kościelnych, związani jedynie kanonem Pisma 
Św. i wynikającym z tego autorytetem. Metoda tych swobodnych badań 
winna mieć wyłącznie charakter historyczno-krytyczny, jaki pod wpływem 
oświecenia i liberalizmu zastosowany został w teologii protestanckiej i od 
pewnego czasu również w rzymskokatolickiej. Moralność teologa powinna 
polegać na sumienności i intelektualnej uczciwości w ustalaniu prawdy 
historycznej tkwiącej u podstaw tekstów biblijnych. Jednak ważne również 
jest to, aby te swobodne badania były przeprowadzane w  ścisłym uzależ
nieniu od kanonu Pisma dokonanego przez Boga, a potwierdzonego i przy
jętego przez Kościół. Oznacza to, że teksty biblijne mogą być interpreto
wane tylko przy uwzględnieniu poglądu — który reprezentuje Biblia — 
że sam Bóg przemawia do swoich poprzez historycznie stwierdzalne fakty, 
czyny i słowa ludzkich świadków Objawienia oraz że dopiero przez Jego 
słowa, udostępniane przez Ducha Św., może być wyjaśniony właściwy, 
zbawczy sens objawienia właśnie tych wydarzeń, czynów i słów. Jeśli 
tak bardzo podziwiamy sumienność i intelektualną uczciwość protestanc
kich badaczy Biblii, to jednak nie możemy się z nimi zgodzić, kiedy nie 
doceniając kanoniczności Pisma Św. i jego boskiego autorytetu, bez po
trzeby, często tylko na podstawie nieuzasadnionych domysłów historycz
nych lub przyjętych uprzednio poglądów i przesłanek światopoglądowo- 
-filozoficznych, usiłują „wyłączać”, korygować lub odrzucać jako „poza- 
biblijne” jednoznacznie poświadczone fakty i wypowiedzi biblijne (takie 
na przykład, jak cuda, zstąpienie do piekieł, zmartwychwstanie, wniebo
wstąpienie i powtórne przyjście Chrystusa, słowem wszystkie tak zwane 
„ mitologiczne” elementy, bez których Ewangelia nie byłaby tym, czym 
jest i co ostatecznie ma przekazać) albo nawet dyskwalifikować całe utwo
ry, jak Listy Pastoralne, jako „wczesnokatolickie” i lekceważyć ich treść 
kerygmatyczną. W  związku z tym daje się zauważyć w  egzegezie prote
stanckiej — charakterystyczną przede wszystkim dla reformowano-zwin- 
gliańskiego sposobu myślenia — skłonność do spirytualizacji wydarzeń
i związana z tym pewna uległość w  interpretacji tekstów, co nie odpowiada 
realizmowi biblijnemu, który jest realizmem samego Boga, tak samo jak 
nie odpowiada mu często „zmaterializowany” realizm rzymskokatolickiego 
sposobu myślenia. Jesteśmy więc zdania, że możemy bezwzględnie przyjąć 
historyczną krytykę Biblii, jaka została rozwinięta w sposób mistrzowski

s Zob. TJ. Kury, dz. cyt., s. 131 ras.
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przez protestantyzm w  granicach nauki empirycznej, ale musimy się sta
nowczo odciąć od obecnie zbyt daleko posuniętego wśród badaczy prote
stanckich naruszenia i relatywizowania wywodzącej się z protestantyzmu 
zasady Pisma Św.

Co się tyczy zasady materialnej reformacji — twierdzenia o usprawiedli
wieniu grzesznika przez wiarę (łaskę) — to odsyłamy do tego, co już 
powiedzieliśmy o „realizacji zbawienia” 6. Tę zasadę również uznajemy 
chociaż z pewnymi uzupełnieniami i w  szerszym zakresie. Przede wszystkim 
wymagamy, aby wyraźniej i mocniej — niż to zwykle czyni się w prote
stantyzmie — fakt usprawiedliwienia i uświęcenia był odnoszony do sa
kramentów chrztu i Eucharystii, a przez nie do Kościoła, jako wybranego 
i uświęconego ludu bożego. Tylko w  ten sposób można zapobiec temu, 
aby usprawiedliwienie i uświęcenie były rozumiane jako fakty indywidual
nej świadomości, które właściwie czynią zbędnym przyjmowanie sakramen
tów, a do czego istnieją dość silne tendencje w protestantyzmie. Tendencje 
te między innymi tłumaczą się tym, że protestantyzm od czasu swego 
historycznego powstania zwraca całe swoje zainteresowanie teologiczne 
i kościelne ■— jak to na swój sposób czyni również trydentyński katoli
cyzm — głównie na problemy realizacji zbawienia, traktując drugorzędnie 
problemy objawienia zbawienia (Św. Trójca, chrystologia, pneumatologia) 
i przyjmując założenie, że łaska działa przede wszystkim przez słowo obja
wione, a nie przez sakrament i działanie kościelno-sakramentalne. Prawdo
podobnie właśnie w tym jednostronnym akcentowaniu słowa objawionego 
najczęściej interpretowanego spirytualistycznie tkwi przyczyna poglądu, że 
katolikowi zawsze ciężko przychodzi zrozumienie tego, co protestant wyobra
ża sobie pod pojęciem Słowa Bożego i objawienia go. Natomiast protestant 
będzie miał trudności w zrozumieniu tego, co katolik wyobraża sobie pod 
mianem sakramentu (i Kościoła). Pomimo istnienia tu pewnych ograniczeń 
należy z drugiej strony zwrócić jak największą uwagę na to, że przez refor- 
macyjne odkrycie na nowo biblijno-paulińskiego posłannictwa w sensie 
sądowego wymierzenia usprawiedliwienia grzesznikowi oraz w inny sposób 
przez zasadę Pisma f>w. została stworzona w protestanckich Kościołach 
wielka jednolita podstawa wiary, obejmująca w  podobny sposób tak osoby 
duchowne, jak i świeckie i wyrażająca się w  świadomości, że przez łaskę 
można zawsze i w  każdej sytuacji zetknąć się bezpośrednio z Bogiem, 
że ma się w Nim wszechmogącego i miłosiernego Ojca, który każdemu 
osobiście przekazuje swoje słowo „pionowo z góry” , sądzi osobiście każdego 
grzesznika i przyjmuje go jako swoje dziecko. Myślimy, że możemy być 
zgodni z naszymi braćmi z Kościoła reformowanego w  tej podstawie wiary, 
która w każdym razie właściwa jest świadomym protestantom.

Ta podstawa wiary w  swojej bezpośredniości wobec Boga — co chcemy

" Zob. U. Kury, .dz. cyt., s. 1B5 ms.
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tutaj jeszcze dodać — znalazła najwyższy kultowy wyraz w  specyficznie 
protestanckiej muzyce kościelnej, w jej hymnach, chorałach, pieśniach re
ligijnych od M. Lutra po J. S. Bacha, które uzyskały od dawna prawo 
obywatelstwa w  Kościele starokatolickim, a obecnie również w  nabożeń
stwach rzymskokatolickich, służąc godnie uwielbieniu i sławieniu Boga. 
Tak więc — reasumując to wszystko cośmy powyżej powiedzieli — czujemy 
się jak najściślej związani z naszymi braćmi protestanckimi w wolności 
Ewangelii i w swobodzie jej badania, w  bezpośredniości postawy wiary, 
wynikającej ze Słowa i usprawiedliwienia i w chwaleniu wspaniałości 
Boga, wyrażanej przez prostancką muzyką kościelną.

Sprawa staje się trudniejsza, jeśli spróbujemy określić nasz stosunek 
do protestanckich braci z punktu widzenia istoty Kościoła. Na samym 
początku chcemy stwierdzić — pomimo że protestanckie rozumienie Ko
ścioła w dalszym ciągu jest sprawą otwartą —• iż dalecy jesteśmy od tego, 
aby nie przyznawać naszym braciom ewangelickim prawa do własnego 
Kościoła. Są oni naszymi prawdziwymi braćmi nie tylko w Chrystusie, 
lecz również w Jego Kościele. Jednak bliższe określenie tego stosunku 
jest o tyle trudne, że sami protestanci interpretują siebie w  różny sposób, 
jeśli chodzi o stosunek eklezjologiczny, a przede wszystkim o trzy kościelne 
zasady podstawowe. Tutaj również możemy zwrócić uwagę tylko na naj
ważniejsze z tych interpretacji.

Co się tyczy wyznania wiary to oczywiście uważamy, że jesteśmy naj
bliżsi tym Kościołom protestanckim, które zachowały starokatolickie zasady 
wyznaniowe jako obowiązujące wyznanie wiary. Nie mogą natomiast mieć 
dla nas mocy obowiązującej specjalne reformowane wyznania wiary, nawet 
jeśli zawierają one— jak np. Wyznanie Augsburskie z 1530 roku — dużo 
elementów, które byłyby dla nas do przyjęcia. Ekumeniczne symbole wiary 
(z wyjaśniającymi je podstawowymi dogmatami) są dla nas wystarczają
cym obrazem wiary chrześcijańskiej (E. Herzog). Sądzimy jednak, że nie 
można nałożyć na wiernych, jako prawa wiary, wyznania i dogmatów 
starego Kościoła, lecz muszą oni przyjąć je w  wolnej decyzji na podstawie 
pracy wyjaśniającej i nauczania, prowadzonego przez duchownych. Właści
wy przymus wiary należy odrzucić, alę nie —  co jest zupełnie czymś 
innym — przywiązania do wiary, przyjętej dobrowolnie przez jednostki. 
Wydaje się nam, że to nie jest właściwa droga, iż odrzuca się każde 
przywiązanie do wiary, żądając czystej wiary w  Jezusa Chrystusa bez 
bliższego określenia. Tolerowanie w Kościele zasady całkowitej wolności 
wiary i wyznania — zagwarantowanej państwowo-prawnie — wydaje się 
nam również sprawą niewłaściwą, jako że wtedy może się tworzyć nie
bezpieczna próżnia, którą z reguły natychmiast zapełnia niezliczona ilość 
bardzo osobistych dogmatów, utrudniających, a nawet uniemożliwiających 
jednolite i ciągłe wyznawanie „magnalia Dei” .
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Największa chyba różnica między Kościołem starokatolickim i protestanc
kim, a zwłaszcza reformowanym, występuje w  pojmowaniu urzędu i ustroju. 
Sprawa ta była już omawiana przez nas i nie zachodzi potrzeba, aby 
tutaj powracać do n ie j7. Należy tylko podkreślić, że teologia starokatolicka 
starała się od samego początku uwzględnić biblijnie uzasadnione propozy
cje protestanckiej nauki o urzędzie i np. przyjęła od niej naukę o po
wszechnym kapłaństwie wiernych, o urzędzie jako organie gminy i zasad
nicze uznanie samodzielności dobrowolnego posługiwania. Pod tym wzglę
dem można powołać się na słowa biskupa E. Herzoga: „Gdyby protestan
tyzm wyszedł naprzeciw starokatolicyzmowi tak daleko, jak on zbliżył się 
do protestantyzmu, to nie bylibyśmy tak bardzo oddaleni od siebie. Zresztą 
Pan Bóg podsunie odpowiednią myśl, kiedy nadejdzie właściwa godzina” .

W sprawie sakramentów zostało już powiedziane, co nas łączy z Kościo
łem protestanckim i co nas od niego dzieli. Również i w tej dziedzinie 
istnieją różnice. Wprawdzie nastąpiło pewne zbliżenie między starokatoli
kami a niektórymi kręgami (głównie luterańskimi, ale także i reformowa
nymi) Kościoła protestanckiego w  sprawach nauki o sakramentach, a zwłasz
cza dwóch głównych sakramentów — chrztu i Wieczerzy Pańskiej oraz 
pokuty. Ale w  praktyce jest ono ciągle pomijane i nieskuteczne przez fakt 
trzymania się — szczególnie wśród reformowanych — w zasadzie tylko 
liturgii Słowa, podczas gdy liturgia wczesnego Kościoła była w istocie 
liturgią Eucharystii. Byłoby z pewnością bardzo korzystne dla sprawy 
jedności, gdyby Kościoły protestanckie mogły stopniowo pokonać „synago- 
galny charakter” swojej liturgii Słowa i nauczania i z powrotem wprowa
dzić nie tylko udzielanie chrztu, lecz również niedzielne sprawowanie 
Eucharystii dla całej gminy, tak jak to było powszechnie praktykowane 
w  Kościele pierwotnym.

Aby doprowadzić do porozumienia z protestantami w sprawach uznania 
urzędu duchownego i sakramentów, na co od samego początku zwracali 
uwagę starokatolicy, trzeba będzie zapewne przeprowadzić długotrwałe 
i szczegółowe rozmowy, które jednak chyba nie będą beznadziejne „kiedy 
nadejdzie właściwa godzina”.

Pomimo głębokich różnic, które nas dzielą od protestantów co do istoty 
Kościoła, jego istnienia we wszystkich trzech podstawowych zasadach, po
mimo wielkiej „redukcji” do tego jednego, co jest niezbędne, której do
konały Kościoły reformowane w  przeciwieństwie do owej „complexio oppo- 
sitorum” Kościoła rzymskiego (F. Heiler), a która doprowadziła do tego, 
że protestanci skłonni są mówić za mało tam, gdzie katolicy mówią za 
wiele (O. Cullmann). Sądzimy, że Kościół protestancko-reformowany można 
również uznać za Kościół realizujący się, a zwłaszcza ze względu na: dwie

'  Zob. u. Kury, dz. cyt., s. 332.
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jego wielkie zasady podstawowe — zasadę Pisma Św. i usprawiedliwienia — 
które razem stanowią o jego proroczym posłannictwie w  świecie, ale również 
i w  całym pozostałym chrześcijaństwie jego hasło o ecclesia semper refor- 
manda, jego żądające biblijnej czystości przepowiadanie Słowa, intelektual
ną uczciwość i umysłową aktywność jego dociekań teologicznych, jego 
wielkie świadectwa wiary, jego rozumienie społeczności wiernych, jego 
pełnienie urzędu strażnika opinii publicznej, jego służebne posługiwanie. 
Jest on dla nas przez swoje szczególne posłannictwo żywą, niezbędną 
częścią una sancta catholica et apostolica ecclesia, starszym i większym 
bratem, z którym jesteśmy związani wspólnotą wewnętrznej podstawy 
wiary w modlitwie i nadziei na przyszłe zjednoczenie.

III. Stosunek do ortodoksyjnego Kościoła Wschodu

Dla czołowych teologów obydwóch Kościołów jest sprawą pewną już 
od dziesięcioleci, że między nimi istnieje zgodność w  zasadniczych kwe
stiach wiary, ustroju i kultu. Zostało to stwierdzone w  sposób wyraźny 
na ortodoksyjno-starokatolickiej konferencji w  Bonn jesienią 1931 roku8. 
Dlatego tym bardziej nasuwa się pytanie, dlaczego do dnia dzisiejszego 
nie doszło do kościelnego zjednoczenia. Zanim spróbujemy udzielić odpo
wiedzi na nie z naszej strony, dopuścimy do głosu świadka ortodoksyjne
go, który był wielkim zwolennikiem ekumenizmu i dobrym przyjacielem 
Kościoła starokatolickiego, Leo Zandera (zm. 1964 r.). Po omówieniu 
stosunku Kościoła ortodoksyjnego do anglikańskiego i do ruchów katolicy- 
zujących w  Kościołach protestanckich, oświadczył on w kwestii, czy staro- 
katolicyzm może być uważany za „zachodnią ortodoksję” co następuje: 
„Dogmatyka Kościoła starokatolickiego jest wolna od dwuznaczności i nie
określoności, którymi odznacza się «39 artykułów* Kościoła anglikańskie
go. Nie ma tu tylu różnorodnych kierunków dogmatycznych. Wszystko 
jest tutaj jasne i pewne. A  z punktu widzenia dogmatycznego wszystko 
jest ortodoksyjne. Jednak pomimo to wszystkie próby doprowadzenia do 
formalnego zbliżenia starokatolików do Kościoła ortodoksyjnego i uznania 
starokatolików przez Kościół ortodoksyjny jak dotąd były bezskuteczne. 
Przyczyn tego należy szukać nie tylko w nadmiernej ostrożności hierarchii 
ortodoksyjnej, która obawia się uczynić «nowy» i wiążący krok. Dokładne 
bowiem zapoznanie się ze starokatolicyzmem pokazuje, że jego fenomenolo
gia (jego obraz zjawiskowy) oprócz dziedzin dogmatycznych i kanonicznych 
(które mogą być naprawdę uważane za «zachodnią ortodoksję* jest tak 
dziwna, że może on być wprawdzie uważany za formę pobożności zachodniej, 
ale chyba jednak nie ortodoksyjnej... Nawet gdyby te różnice (w fenomeno
logii tzn. w  pobożności i psychologii) nie odnosiły się do zagadnień dogma-

* Zoib. U. Kiiry, 'dz. cyt., s. 114.
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tycznych nauki wiary, to są one jednak na tyle istotne, że chyba raczej 
nie pozwalają mówić o starokatolicyzmie jako formie zachodniej ortodoksji, 
co oczywiście nie zmniejsza bliskości tych dwóch Kościołów w  innych 
wzajemnych stosunkach. Starokatolicy są naszymi braćmi, naszymi w ier
nymi przyjaciółmi i współpracownikami we wszystkich dziedzinach życia 
ekumenicznego i brak „uznania” ich ze strony hierarchii ortodoksyjnej 
może być uzasadniony psychologicznie, ale nie dogmatycznie. Ich miłość 
do nas odczuwamy jako stały milczący wyrzut przeciw naszej obojętności 
wobec ich ciężkiego losu kościelnego” °.

Pogląd ten ma swoje potwierdzenie w historii ortodoksyjno-starokatolic- 
kich pertraktacji unijnych10. Nie chcemy tu wnikać w  ich szczegóły, 
a raczej tylko ukazać teologiczne i ogólnoduchowe tlo wciąż jeszcze istnie
jącego podziału.

Kiedy na kongresie monachijskim w roku 1871 wyrażono zgodę na sfor
mułowanie, że „rozdział Kościoła zachodniego i wschodniego nastąpił bez 
przekonywających powodów i nie jest oparty na różnicy nie do pokonania” , 
nie była to tylko teoria przystosowana do danej chwili przez starokatolic
kich teologów, lecz pogląd rozpowszechniony przed rokiem 1870 w szerokich 
kręgach teologów katolickiego Zachodu oraz częściowo również wśród 
teologów ortodoksyjnych. (Dzisiaj pogląd ten zyskuje coraz więcej zwolen
ników wśród „postępowych” rzymskokatolików). Jak wykazuje Dóllinger 
w  swoich monachijskich wykładach „O ponownym zjednoczeniu Kościołów 
chrześcijańskich” na Zachodzie istniała aż do X II wieku powszechna świa
domość, że „pomimo spornych spraw między Rzymem a Konstantynopo
lem, istnieje tylko jeden, wielki powszechny Kościół, obejmujący Wschód 
i Zachód... Można by jeszcze powiedzieć: „Po obu stronach stoimy na grun
cie siedmiu lub ośmiu pierwszych ekumenicznych soborów kościelnych 
i ich uchwał” . I. Dollinger dodaje: „Takie stanowisko zajmuje się jeszcze 
dzisiaj na Wschodzie i w Rosji” . Sporna była właściwie tylko „dogmatyczna 
różnica o pochodzeniu Ducha Św., niezrozumiała dla szerokich rzesz wier
nych”, Filioąue (Ph. A. Segesser) i kwestia papiestwa. Właśnie ta kwestia 
mogła doprowadzić do wzajemnego zbliżenia. Została ona bowiem rozstrzy
gnięta przez pierwszy sobór watykański w taki sposób, który był całko
wicie nie do przyjęcia dla prawosławia i wykluczał jakiekolwiek porozu
mienie z Rzymem. Należałoby się więc spodziewać — jak słusznie zauważył 
biskup E. Herzog — że prawosławni podadzą rękę starokatolikom (jako 
odpowiedź na pierwszy sobór watykański). Należało się tego spodziewać 
tym bardziej, że „odrzucenie papieskiego prymatu jurysdykcji przez staro
katolickich teologów, kanonistów i historyków odbyło się z taką dokład
nością, która byłaby niemożliwa dla wschodnich teologów” . Biskup E. Her

a L. A. Zandeir’. Die łwestbbóhe Ortho'/doxi,&, Mttnchesn 1959, s. 24.
10 Zicfb. :U. Kury, >dz. ■cyit.j s. 111.
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zog dodaje: „Gdyby starokatolicy byli mogli zawrzeć unię ze wschodnim 
Kościołem bez rezygnacji ze swoich cech i samodzielności, to sukces ten — 
do którego wciąż dążono przez tysiąc lat — byłby w  oczach świata naj
ważniejszym usprawiedliwieniem starokatolicyzmu. A le podział trwał tak 
długo, umysły tak zupełnie oddzielone, że nie można robić zarzutów ani 
jednej, ani drugiej stronie z powodu niewystarczającej znajomości rzeczy
wistych stosunków” .

Okoliczności te należy również brać pod uwagę przy ocenie bońskich 
konferencji unijnych. Na tej z roku 1875 — sądzi Herzog — „wkroczono 
na drogę, która nie pozwoliła mieć wielkiej nadziei na to, że wkrótce może 
dojść do unii z Kościołem wschodnim. Teolodzy wystąpili ze swoimi odręb
nymi poglądami (o Filioąue) w taki sposób, że również Dóllinger ze swoją 
olbrzymią wiedzą, nie był w stanie doprowadzić pertraktacji do zadowala
jącego zakończenia” .

Dokładniej wypowiada się w tej sprawie ortodoksyjny teolog, prof. Ali- 
visatos z Aten, który jest zdania, że mogłoby wtedy dojść do porozumienia, 
„gdyby ortodoksyjni przedstawiciele (Rosjanie i Grecy) nie zajmowali wobec 
starokatolików pozycji superkonserwatywnej, co odpowiadało duchowi tam
tych czasów i nie zagubili się w czysto pedantycznym duchu teologicznym 
w drobnostkach i szczegółach (...) Brak liberalnego nastawienia ze strony 
prawosławnych oraz kompletny brak jakiejś polityki kościelnej (...) b y ły  

przyczyną tego, że przepuszczono okazję i pod tym względem zwyciężył 
naiwny superkonserwatyzm” . Taką samą ocenę zastosować można również 
do niektórych z dotychczasowych pertraktacji, pomimo że starano się 
poważnie — szczególnie po zakończeniu pierwszej wojny światowej — 
skoncentrować na sprawach istotnych i naprawdę decydujących, a wielu 
teologów ortodoksyjnych, przede wszystkim z zachodniej emigracji (ojciec
S. Bułgakow, biskup Cassian, prof. Zander i inni), wykazało głębokie 
zrozumienie dla właściwości zachodniej myśli teologicznej.

To, że w  okresie po pierwszej wojnie światowej nie doszło do zjedno
czenia, ma różne zewnętrzne, wewnętrzne i teologiczne przyczyny, z których 
wymienimy tu tylko najważniejsze.

Jedną z przyczyn zewnętrznych było to, że do dnia dzisiejszego nie można 
było zwołać synodu ogólnoprawosławnego, który zdaniem prawosławnych 
byłby jedynie uprawniony do podjęcia uchwał o układzie unijnym z Ko
ściołem starokatolickim. Również trzy dotychczas przeprowadzone ogólno- 
prawosławne konferencje na Rhodos miały na celu tylko przygotowanie 
takiego synodu. Przy całej wdzięczności dla uchwał zapadłych na ostatniej 
konferencji, które przyniosły istotny postęp,11 pozostaje otwarta kwestia, 
czy dojdzie we właściwym czasie do zaplanowanego synodu. W  dalszym

11 Zofo. U. Kury, dz. cyt., s. 116.
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ciągu powodem opóźnienia może być fakt — według słów prof. Alivisatosa — 
że Kościoły ortodoksyjne nawet jeszcze dzisiaj nie posiadają jednolitej 
polityki kościelnej. Na końcu należy zwrócić uwagę, że do dnia dzisiejszego 
odgrywa wielką rolę przyczyna natury psychologicznej, na którą już w  roku 
1911 ówczesny radca rosyjskiego poselstwa, Łodygeński, zwrócił uwagę bi
skupowi E. Herzogowi, a mianowicie że Kościół starokatolicki jako taki 
uchodzi w oczach wielkiego i potężnego Kościoła ortodoksyjnego za „słaby” 
i jako nieliczna mniejszość jest za mało znaczący w swojej kościelno-poli- 
tycznej pozycji, aby być właściwie oceniony. Biskup Herzog otrzymał od 
niego nawet następującą radę: „Zwróćcie się najpierw do episkopalnego 
Kościoła Ameryki. Wspólnie z nimi zrobicie większe wrażenie” . Dla zrozu
mienia tego stanowiska należy zwrócić uwagę na to, że w  sferze wschod
niej interpretowana religijnie — „potęga” Kościoła odgrywa dużo większą 
rolę, aniżeli na Zachodzie, gdzie zamiast o potędze, mówi się raczej teolo
gicznie o autorytecie i prawie.

Ważniejsze są przyczyny teologiczne zwłoki prawosławnych. Przecie 
wszystkim należy stwierdzić, że Kościoły ortodoksyjne — z wyjątkiem 
kilku wybitnych osobistości — aż do niedawna nie należały do sił napę
dowych ruchu ekumenicznego na Zachodzie. Zajmowały one wobec niego, 
zresztą jak i wobec większości Kościołów zachodnich, stanowisko raczej 
wyczekujące. „Nie odnosi się wrażenia, aby prawosławie pałało entuzjazmem 
do tych (ekumenicznych) wysiłków” — stwierdza prof. B. Spuler, staranny 
kronikarz i znawca Kościoła ortodoksyjnego,2. Ma to swoją przyczynę 
częściowo w  tym, że większa część Kościołów Wschodu była przez wieki 
zamkniętymi w  sobie Kościołami krajowymi, które nie były zmuszone cio 
wewnętrznej konfrontacji z innymi Kościołami, a przede wszystkim i w tym, 
że ciągle zajmowały się one problemami swojej własnej jedności kościelnej. 
„Ukrytą raną” jest dla nich wciąż jeszcze trwający — spowodo
wany monofizytyzmem i nestorianizmem w  V wieku 13 — rozłam kościelny, 
na którego przezwyciężeniu zależy im naturalnie w pierwszym rzędzie. 
Dalszą przyczyną, która utrudnia prawosławnym porozumienie się z Ko
ściołami Zachodu, jest niewątpliwie fakt, że Kościół ortodoksyjny uważa 
siebie za zwartą całość, którą należy przyjąć albo odrzucić ze wszystkimi 
jej właściwościami. Prawosławni mają silne skłonności do nadawania takim 
sprawom jak np. postanowieniom kanonicznym, które dla nich samych 
są już w większym lub mniejszym stopniu przestarzałe, albo zwyczajom 
liturgicznym, które przeszły już do historii i mogą być zaliczone do rzeczy 
obojętnych (jak np. kwestia, czy przy chrzcie należy zanurzać do wody, 
czy też wystarczy tylko pokropienie albo czy we mszy należy ofiarować

1! Z>ie Orthadoxie vind die ókumefnische Bewegung, „Intsmationnale Kiroliliche 
1963, s. 65 ms.

11 Zob. U. K ury, dz. cyt., s. 115.
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chleb zakwaszony czy przaśny), w  mniejszym lub większym stopniu tak 
samo dużego znaczenia jak wielkim decyzjom soborowym lub Pismu gw. 
Kościół wschodni nie może się zdecydować, aby przeprowadzić zróżnicowa
nie między sprawami istotnymi i mniej istotnymi, chociaż w czasie rozmów 
ze starokatolikami uznał teoretycznie te różnice, i obawia się wejść na 
drogę kościelnego minimalizmu.

Ta głęboka odmienność tkwi w tym, że w  Kościołach Wschodu i Zachodu 
spotykają się dwa zamknięte w sobie światy umysłowości. Jak ogólnie 
wiadomo, Kościół Wschodu przeniknięty jest bardziej duchem późnoantycz- 
nego hellenizmu, spekulacją i mistycyzmem, natomiast Kościół zachodni 
posiada więcej z ducha łacińskiego i nastawiony jest na myślenie racjo
nalne, oparte o autorytet i prawo oraz sumienne przestrzeganie granic 
poznania. Wschód jest teologicznie zainteresowany bardziej objawieniem 
przez Boga zbawienia, natomiast Zachód interesuje się bardziej problemami 
realizacji zbawienia. Augustyn, który określił na wieki problematykę Ko
ścioła zachodniego przez swoją naukę o Jaśce, pozostał dla Wschodu w sto
pniu mniejszym lub większym obcy. Do tego dochodzi — jak to określił 
Dóllinger w  swoich wykładach o ponownym zjednoczeniu — następna 
okoliczność: „Kościół Wschodu pozostał na ogół tam, gdzie się znajdował, 
gdy jeszcze obydwie połowy chrześcijaństwa uznawały się nawzajem. W jego 
łonie od tego czasu nie miały miejsca żadne wielkie lub głębokie spory 
doktrynalne, tak że nie zachodziła konieczność podejmowania decyzji do
gmatycznych. Jego teologia pozostała całkowicie patrystyczna i tradycyjna, 
opierając się na pismach Ojców Kościoła do V II wieku i zasadniczo koń
cząc się na dziełach Jana z Damaszku w  V III wieku, podczas gdy w Kościele 
rzymskim rozpoczął się ruch teologiczny dopiero w IX  wieku, osiągając 
punkt kulminacyjny w scholastyce X III  i X IV  wieku, aby następnie roz
prawić się ze swoim wielkim przeciwnikiem, protestancką doktryną i teolo
gią". Cała ta odmienność rozwoju miała również od samego początku 
wpływ i na stosunki prawosławno-starokatolickie. Do wszystkich kwestii, 
które były wynikiem odrębnego rozwoju zachodniej teologii i jej sporów, 
musiała teologia starokatolicka ustosunkować się i szukać własnych dróg, 
co często nie było właściwie rozumiane przez ortodoksyjnego partnera, 
tak że starokatolików spotykał zarzut bądź „protestantyzowania” (zasada 
Pisma Św.), bądź zależności od teologii rzymskokatolickiej (Filioque). Często 
po prostu nie zauważano, że Kościół starokatolicki — zgodnie ze swym 
pochodzeniem i strukturą — jest i chce być Kościołem zachodnim. Okazało 
się przede wszystkim — co również stwierdza Zander — że starokatolicka 
teologia, która przeszła przez ogień współczesnej krytyki Biblii i dogmatów 
protestanckiego i katolickiego Zachodu, znajduje się w niepowstrzymanym 
ruchu i dąży naprzód, podczas gdy prawosławie przy swojej nie tyle li
nearnej, ile cyklicznej koncepcji czasu trwa w bezruchu.
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Ale wszystkie te odrębności myślenia i umysłowości, które dzielg Kościoły 
Wschodu i Zachodu — były one już zresztą w starym Kościele, nie naru
szając jego jedności — nie mogą być powodem tego, aby nie wyciągnąć 
konsekwencji z faktu, że jedność w  sprawach nieodzownych stwierdzona 
została już przed dziesięcioleciami, i doprowadzić do kościelnej wspólnoty 
między tymi dwoma Kościołami. W żadnym jednak przypadku nie mogą 
nasi wschodni bracia oczekiwać od nas starokatolików, że zrezygnujemy 
z naszych odrębnych zachodnich tradycji i naszych praw do reprezento
wania i kontynuowania starego zachodniego Kościoła na korzyść sztucznego 
stopienia się albo dostosowania do właściwości Kościoła wschodniego. Ko
ściół starokatolicki nie chce być w  tym sensie Kościołem „zachodnio- 
-ortodoksyjnym”, lecz chce on być Kościołem zachodnio-katolickim na pod
stawie jedynego w zasadzie nie podzielonego Kościoła i na tej podstawie, 
przez ustanowienie wzajemnej wspólnoty kościelnej, konkretnie realizować 
istniejącą już jedność z prawosławiem.

„Jedność, którą posiadamy już obecnie” , określił arcybiskup Rinkel na 
kongresie starokatolików w  Haarlem w  swoim referacie pt. „Starokatolicki 
i ortodoksyjny” następującymi (w  skrócie) słowamiI4: „Posiadamy obu
stronnie dziedzictwo, depozyt, a jeszcze lepiej: właśnie ten depozyt, ka
tolicki, cały depozyt. Jest to jedyny powód, dlaczego, i jedyna podstawa, 
na której szukamy i dążymy do jedności. Dziedzictwo to obejmuje wszystko, 
co nam Bóg objawił w swoim Synu Jezusie Chrystusie i co nam prze
kazał za pośrednictwem swoich apostołów. Jest to Kościół w  pełni Jego 
objawienia zbawienia i Jego pośrednictwa zbawienia. Jest to całość wszyst
kich skarbów, które Kościół przechowywał przez wszystkie wieki i ciągle 
je nam daruje. Jest to Pismo Św., które nam objawia i głosi w  Starym 
i Nowym Testamencie majestat i panowanie Boga, Jego pojednawcze miło
sierdzie i zbawienną łaskę, w niewątpliwej prawdzie Ducha Św., który prze
mawiać chciał ustami człowieka. Jest to święta tradycja Kościoła, która 
jest samym jego życiem, w  której przez swój głos przenosi on prawdę 
zbawienia, a przez swoje środki łaski przekazuje zbawienie wszystkim 
pokoleniom. Zawarte jest to w  wielkich wyznaniach wiary Kościoła, w  któ
rych ludzkimi słowami formułuje on bogactwo swojej wiary. Zawarte to 
jest w  ciągu świadectw wypowiedzianych przez jego największych i naj
doskonalszych synów w zgodności myśli i poznania. Zawarte to jest w środ
kach łaski Kościoła, które do niego należą, ponieważ Pan Jezus Chrystus 
powierzył je Kościołowi do rozdawania i są to środki Jego łaski, ponieważ 
On pozostaje zawsze ich Panem, ponieważ On jest bezpośrednim dawcą 
łaski. Jest to cała liturgia Kościoła wszystkich wieków, z bogactwem naj
głębszej pobożności i uwielbienia, w  której przez usta swoich dzieci chwali 
on Boga Trójjedynego, błaga i modli się do Niego.

14 „Jittemarliianaie KtocMiche Zedtschlritt“ 1961, s. 257.
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Jesteśmy przekonani, że slow o ludzkie jest za słabe, aby wypowiedzieć 
i opisać wielkie czyny Boga, „magnalia Dei” . Jesteśmy jednak przekonani, 
że tym niemniej mamy obowiązek zdać rachunek w słabych ludzkich sło
wach o wierze, którą posiadamy, aby w  tym posiadaniu poznawać się 
i nawzajem uznawać za dzieci Ojca, za w  Synu i przez Ducha Świętego 
członków jednego ciała, świętego Kościoła, które nie tylko mają prawo, 
ale również i obowiązek wielbienia i sławienia Boga Ojca jednym głosem 
i w jednym zgromadzeniu.

To jest nasz depozyt i z Apostołem Pawłem mamy odwagę mówić: „Czy 
jestem ja, czy są to inni — tak brzmi nasze przepowiadanie, i tak doszliście 
do wiary” . To jest nasze głębokie przekonanie, na które przysięgamy. 
Wierzymy, że to jest ten depozyt, który wiąże w jednakowy sposób prawo
sławnych i starokatolików.

Czego więc chcemy? Na to jest tylko jedna odpowiedź. Chcemy, aby 
te rzeczy były wypowiadane obustronnie przed obliczem Boga i wyciągane 
z tego konsekwencje. Chcemy według tego działać przed oczyma Boga 
i chrześcijaństwa, które tęskni za prastarą jednością. Przy tym nie za
mykamy naszych oczu przed rzeczywistością. Wprawdzie wobec Boga ludz
kość jest równa, lecz jej duch rozwijał się rozmaitymi drogami ludzkiego 
myślenia i ziemskiej różnorodności w  zależności od kraju i narodu, rasy 
i języka. Wschód jest Wschodem, a Zachód jest Zachodem i gdyby nawet 
mogły się zbliżyć oraz do pewnego stopnia nawzajem zgłębić, to jednak 
będą posiadać charakter duchowy swego pochodzenia i są powołane do 
tego, aby znosić swoje wzajemne znamiona, szanować je i uczyć się nawza
jem poznawać.

Istnieje świat rzeczy istotnych, koniecznych, niezbędnych, w  których Pan 
Bóg przez Chrystusa wypowiada słowa decydujące i rozkazujące. Istnieje 
również świat, w  którym rozwijają się myśli i zamiary, dążenia i doświad
czenia ducha ludzkiego w różnorodnym bogactwie wyrazów, z czego Pan 
Bóg może się tylko cieszyć, ale co nie obowiązuje każdej jednostki w spo
sób niezmienny i konieczny. Jesteście, bracia, powołani do wolności, a gdzie 
jest duch Pana, tam jest wolność. Nie jesteśmy fantastami, lecz trzeźwymi 
reprezentantami ziemskiej i czasowej rzeczywistości. Nie szukamy stopie
nia się, które może zatrzeć granice na jedną chwilę, a które wkrótce 
potem mogą okazać się nie do zatarcia. Jesteśmy również świadomi tego, 
że możliwości spotkania in sacris nie mogą być urzeczywistnione od razu, 
bo każda, nawet najtrwalsza, przyjaźń i braterstwo muszą rosnąć. Ale 
życzymy sobie bardzo, żebyśmy wzajemnie uważali się i uznawali jako 
współuczestnicy i wyznawcy jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego 
Kościoła, Kościoła, w  którym słyszymy w głosie Apostołów i Ojców głos 
naszego Pana. Życzymy sobie, abyśmy starokatolicy nie musieli stać obok, 
kiedy wy, bracia ze Wschodu, będziecie przyjmować Komunię, ani wy nie
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musieli stać obok, gdy my, wasi bracia z Zachodu, będziemy odprawiać 
świętą Ucztę Pana i spotykać się z Nim w  świętej Eucharystii, nawet gdyby 
to stanie na boku było postawą adoracji, bo właśnie tam poznajemy naszego 
Pana i naszą najgłębszą wiarę. Chcemy składać wspólną Ofiarę przy 
wspólnym ołtarzu i brać udział w  jednej i tej samej Komunii, ponieważ 
Pan tak chce i od nas tego oczekuje. Nie chcemy czynić tego tylko dla 
Niego, ale również dla wszystkich, których wezwał do jedności, którzy 
na nas nie patrzą, na nas czekają i dziwią się z powodu naszego wahania, 
a być może również i smucą.

Istnieje święta nieśmiałość wtedy, gdy stoimy przed Panem, nieśmiałość 
stworzenia przed Stwórcą, nieśmiałość, która powinna pozostać na zawsze. 
Istnieje też ludzka nieśmiałość, urodzona z naszej ludzkiej' słabości, nie
zdecydowania i bojaźni, które winno ustąpić, kieldy Pan mówi: „Nie bójcie 
się, przyjdźcie do mnie, Ja jestem”.

Czego chcemy, oczekujemy i o co Was błagamy, Bracia świętej ortodok
sji, którzy jesteście naszymi najstarszymi ojcami? Widzicie, przychodzimy 
do Was w zgodności naszego myślenia, z miłością naszego serca i gotowoś
cią naszej woli.. Pcdajemy Wam dłoń. Wiemy, że macie Wasze w pogo
towiu. Chcemy, aby nasze dłonie się spotykały.

IV. Stosunek do Anglikańskiej Wspólnoty Kościelnej

Jeśli chcemy "bliżej określić, stosunek Kościoła starokatolickiego :do Angli
kańskiej Wspólnoty Kościelnej, to musimy wyjść z porozumienia zawar
tego w Bonn w roku 193115. Porozumienie to jest czymś więcej, a zarazem 
czymś mniej, aniżeli umową. Ma ono charakter proklamacji wyznaniowej. 
Jego punkt ciężkości znajduje się w  zawartym w artykule 2 oświadczeniu
0 wzajemnej pełnej wspólnocie sakramentalnej. Artykuł 1 {uznanie wza
jemnej katolickości i samodzielności) i artykuł 3 (zgodność w sprawach 
istotnych i swoboda w mniej ważnych) określają założenia tej wspólnoty
1 nie są wynikającymi z niej wnioskami końcowymi. Należy wyjaśnić: wspól
nota sakramentów, na którą obydwa Kościoły wyraziły przez to porozu
mienie tylko swoją „zgodę” , jest wydarzeniem w  historii Kościoła prze
kraczającym ramy tego porozumienia, które ostatecznie nie jest dziełem 
samych Kościołów. Jego twórcą jest sam Pan Kościoła i nie może ono 
być unieważnione, tak długo jak długo przestrzegane będą przyjęte przez 
obydwie istrony warunki,, zawarte w artykułach 1 i 3. Anglikanie i staro- 
katolicy mają więc „jeden i ten sam ołtarz” (biskup E. Herzog) w tym 
szerokim sensie, że biorą udział również w  innych sakramentach, a zwłasz
cza w święceniach kapłańskich. W praktyce wygląda to w  ten sposób, że 
nie tylko anglikańscy i starokatoliccy chrześcijanie odprawiają i przyjmują

Felmy teflost zoib. U, Kiiiry, cyt-, s, 110.
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wspólnie świętą Eucharystię lecz również, że biskupi starokatoliccy biorą 
udział w anglikańskich święceniach biskupich przez nałożenie rąk i odwrot
nie, że nieraz udzielają oni w  gminach anglikańskich sakramentu bierzmo
wania, że starokatoliccy biskupi i kapłani sprawują Eucharystię i udzielają 
pozostałych sakramentów wg rytuału anglikańskiego i odwrotnie. Wspólno
ta sakramentalna między oboma Kościołami jest nierozdzielna i nieogra
niczona.

Jednak pełna wspólnota kościelna mięidzy obu Kościołami nie wyczerpuje 
się we wspólnym życiu sakramentalnym. Obydwa Kościoły uważają, że przez 
ccmmunio in sacris nie zostały usunięte wszystkie .teologiczne i kościelne 
rozbieżności, lecz odwrotnie, czują się one w obowiązku do prowadzenia 
dalszego dialogu. Dyskusje takie były prowadzone i prowadzone są nadal 
na anglikańsko-starokatolickich naradach teologicznych albo przez wza
jemną 'korespondencję, biskupów. W taki sposób odbywa się mi^dgy angli
kańskimi i starokatolickimi biskupami szczegółowa korespondencja w spra
wach, południowo indyjskiej unii .kościelnej i jej biskupstwa, planowanych 
kościołów unijnych Lanka, Ceylonu, Północnych Indii i Pakistanu oraz 
trwających, rozmów unijnych między Kościołem anglikańskim a metody
stami16. Odbywa się również, ciągła wymiana informacji o ważnych wy
darzeniach kościelnych i porozumieniach. Oprócz 'tego omawiane są na 
bieżąco kwestie .praktyki póbożncści, kultu religijnego, dyscypliny albo teo
logicznych opinii 'doktrynalnych, jak np. na an-glikańsko-starokatolickiej 
konferencji teologów w  roku 1957 sprawy związane z nauką o Komunii św. 
Również ważne były i są wewnętrzne rozroowy idotyczące wspólnego sta
nowiska w stosunku do innych Kościołów i do ekumenizmu. Było również 
i cią.gle jest konieczne izolowanie się o-d fałszywych interpretacji sensu ka- 
tolickości, na którym bazuje bońskie porozumienie, a mianowicie zarówno 
od błędnej interpretacji „protestantyzującej” , jak i „katolicyeującej". Nale
ży tu o nich krótko wspomnieć.

Interpretacja protestantyzująca doty-czy w zasadzie trzech punktów: sa- 
mcokreślenia się Kościoła anglikańskiego jako „protestancki” , 39 Arty
kułów religijnych i znaczenia kierunków wewnętrzno-anglikańskich.

Jest rzeczą znaną, że anglikański Kościół filialny Ameryki nosi nazwę 
„Kościół protestancko-episkopalny” (ostatnio używa się również nazwy bez 
„protestancko”). Należy jednak zwrócić uwagę, że słowo „protestancki” — 
na co wskazano już na Konferencji amsterdamskiej — posialda w języku 
angielskim inne znaczenie, aniżeli w niemieckim. Jako „protestanckie” 
określa się wprost wszystkie Kościoły, które w  proteście przeciw Rzymowi 
oderwały się ojd papieskiego katolicyzmu, podczas gdy w  języku niemieckim 
..protestancki” oznacza tyle co „ewangelicki”. Jeśli jaikiś Kościół na angiel
skim obszarze językowym określa siebie jako ,protestancki”, to wcale nie

18 Por. U. Kury, dz. .cyt., s. 355.
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chce przez to powiedzieć, że wywodzi swoje pochodzenie i wyznanie wiary 
dopiero z XV I wieku, lecz tylko to, że nie jest Kościołem rzymskokatolic
kim. Nie wyklucza to, że czuje on się w swojej istocie jako Kościół kato
licki. Wynika to wyraźnie z odpowiedzi, którą udzielił Kościół protestancko- 
episkopalny Ameryki Piusowi IX  na jego zaproszenie do udziału w  pierw
szym soborze watykańskim, która zawiera następujące zdanie: „Pomimo 
że uznajemy w naszym Kościele katolickość, to nie wypieramy się, że 
jesteśmy „protestantami” . Protestantami jesteśmy, ponieważ protestujemy 
przeciw wszystkim błędnym naukom, które sprzeczne są z wiarą katolic
ką. Staliśmy się protestantami, aby .pozostać prawdziwymi katolikami” .

Co się tyczy 39 Artykułów religijnych z roku 1562, to już Dóllinger 
orzekł, że „zawierają one naukę protestancką, co prawda w  formie umiar
kowanej. i pośredniej” . A le nie było to przeszkodą, aby uznał on katolic
kość Kościoła Anglii (ważność święceń biskupów). Pomimo że poszczegól
ne postanowienia Artykułów religijnych — według ich brzmienia i inter
pretacji — są dla katolika nie do .przyjęcia albo wątpliwe, to Kościoły sta
rokatolickie nie wahały się nigdy, aby dążyć do połączenia się z Kościołem 
Anglii, nie zważając -na omawiane Artykuły. Ponowne zjednoczenie tych 
dwóch Kościołów może nastąpić tylko na gruncie wiary i nauki starego 
Kościoła, Rzeczywiście nie żądano ad starokatolików wyrażenia zgody na 
te 39 Artykułów, a anglikanie ciągle podkreślają,, że nawet dla nich mają 
one tylko znaczenie podrzędne, raczej historyczne i nie posiadają ogólnie 
obowiązującego charakteru. Z drugiej strony teolodzy starokatoliccy (Dól- 
linger, Reuisch, Reinkens i in.) zwracali uwagę w swoich naukowych ba
daniach, że — przede wszystkim w  nauce o sakrame-ntach — niejedno, 
co może być w tych 39 Artykułach religijnych interpretowane w duchu 
kalwińskim, posiada według liturgicznych sformułowań i katechizmu zde
cydowanie katolicką, treść. (Np. nauka O' Eucharystii w Artykułach .przypo
mina wyraźnie Kalwina, ale również i Augustyna, i według „Katechizmu 
Powszechnego” może uchodzić za zdecydowanie katolicką. Pusey próbował 
nawet udowodnić, że jest ona trydentyńska. To samo odnosi się Ido sakra
mentów święceń kapłańskich, bierzmowania, .pokuty itd., pomimo że we
dług ścisłej definicji nauki anglikańskiej nie są one nazywane sakramenta
mi). W każdym razie 39 Artykułów nie może być traktowane w oderwaniu 
od pozostałych oficjalnych dokumentów Kościoła anglikańskiego. W żadnym 
przypadku -nie mogą one swoją „umiarkowanie protestancką nauką” naru
szyć katolickiej podstawy Kościoła.

Katolickość anglikańskiego Kościoła —  ograniczająca się do spraw zasad
niczych i posiadająca przez to szerokie pole działania — umożliwia to, że 
na jej gruncie istnieją rozmaite kierunki, z których najważniejsze są: ewa-n- 
gelikalny, anglokatolicki i modernistyczny. Chociaż obce są dla nas po
szczególne poglądy i praktyki wszystkich trzech kierunków, to przecież nie 
zachodzi konieczność odmawiania 'im katolickości, dopóki pozostają one 
w ramach katolickich zasad podstawowych, jak to zastało stwierdzone na
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czterostronnej konferencji w Lambeth. Przypisywanie tak wielkiego zna
czenia samym, kierunkom jest właśnie niekatolickie. Biskup E. Herzog wy
raził się o tych kierunkach w sposób następujący: „Jedni mówią chętnie
0 ratowaniu człowieka przez wiarę i usiłują działać od wewnątrz na ze
wnątrz. Inni przywiązują wielką wagę do tego, aby treść wiary pokazać 
za po-mocą pięknego obrządku. Chcą oni działać od zewnątrz do środka. 
Natomiast jeszcze inni mówią więcej o tym, aby siły religijne i moral
ne chrześcijaństwa działały bardziej skutecznie w .sferach zwykłego życia
1 wciągały do Kościoła .te wszystkie dobre siły, które czynne są poza Ko
ściołem. Wszystkie te kierunki nie wykluczają się nawzajem, lecz w zba
wienny sposób uzupełniają. Każdemu uważnemu czytelnikowi Pisma Św. 
wiadomym jest, że podobne różnice istniały już w łonie Kościoła, apostol
skiego. Nie było to niepokojące dla Apostoła Pawła, lecz powodem., że po
wiedział: „Są rozmaite 'dary, ale tenże Duch. Pan jest Duchem, gdzie jest 
Duch Pana, tam jest wolność” . Właśnie w  tym przejawia się prawdziwy 
katolicki charakter Kościoła anglikańskiego, że dopuszcza całkowitą wol
ność w  sprawach drugorzędnych.

Obok „protestantyzującej” istnieje również i „katolicyzująca” błędna 
interpretacja .pełnej wspólnoty kościelnej” istniejącej' między obu Kościo
łami. Ta interpretacja występuje wtedy, gdy przyjmuje się, że katolickość 
Kościoła anglikańskiego była dotychczas niepełna i uzyskał względnie uzy
skuje prawdziwą katolickość dopiero przez wspólnotę sakramentalną z Ko
ściołem starokatolickim, a przede wszystkim i przez udział biskupów staro
katolickich w anglikańskich święceniach biskupich. Taki pogląd pobrzmie
wa nawet w  sprawozdaniu z konferencji w  Lambeth w  roku 1930, gdzie 
stwierdzono, że przez ustanowienie wspólnoty sakramentalnej ze .starokato
likami „nasze święcenia straciły kontrowersyjność i stopniowo zostały uzna
ne przez wszystkich katolików (również i przez rzymskokatolików)” . Prze
ciw tej szeroko rozpowszechnionej opinii — która ostatecznie bazuje na me
chanicznym lub nawet magicznym ujmowaniu przekazywania urzędu bisku
piego przez sukcesję apostolską —  wystąpił arcybiskup Rinkel na Kongre
sie starokatolików w  Rheinfeld w roku 1957 i stwierdził: „Jeśli starokato
liccy biskupi biorą udział w anglikańskich święceniach biskupich i odwrot
ne, to nie robią to po to, aby te święcenia „poprawić” albo uczynić „bar
dziej katolickimi” lub „zupełnymi pod względem apostolskim” , 'lecz są oni 
obecni i czynni jako świadkowie katolickcści swojej i drugich. Innymi sło
wami: wzajemne uznawanie .katołickości jest warunkiem wspólnego nakła
dania rąk, a nie jego skutkiem. Odnosi się to naturalnie także do wszy
stkich innych sakramentów, w  tym również i do świętej Eucharystii. Tak 
zwana komunia otwarta — praktykowana przez niektóre Kościoły — nie 
tworzy między rozłączonymi Kościołami upragnionej wspólnoty wiary, lecz 
to ona jest warunkiem prawdziwej wspólnoty w przyjmowaniu Komunii.

Pozytywny sens pełnej wspólnoty kościelnej między anglikanami i siaro-
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katolikami ujęty został przez arcybiskupa Rinkela słowami17): „X podstawy 
katolickości obydwu Kościołów wynika •— pod względem zasad dogmatów 
i pobożności — że identyczne są anglikańska h o ly  communion i starokato
lickie odprawienie mszy, że posiada jednakową apostolską ważność nakła
dania rąk przy święceniach biskupich, tak przez biskupów anglikańskich, 
jak i starokatolickich, Wzajemnie mogą być dokonane — i są rzeczywiście 
dokonywane — konfirmacja i bierzmowanie oraz pojednanie przez modlitwę 
i nakładanie rąk, które mogą być obustronnie jednakowo skuteczne. Cho
rzy mogą być równoważnie i skutecznie „pocieszeni” . Starokatolik może 
uważać zawarcie ślubu w Kościele anglikańskim za taki sam akt sakral
ny jak we własnym Kościele i- wszyscy mogą zastąpić wszystkich we wszy
stkim — oczywiście pod warunkiem przestrzegania przepisów kanoniczno- 
dyscyplinarnych” . Wszystko to idzieje się i powinno się dziać przy zacho
waniu obustronnych poglądów doktrynalnych form liturgicznych i zwy
czajów oraz przy wzajemnym respektowaniu obustronnych uprawnień ju
rysdykcyjnych. Żaden Kościół .nie wtrąca się w sprawy wewnętrzne .drugiego 
Kościoła- Ich jedność kościelna nie jest wchłaniającą unią, lecz federacyj- 
noorganiczną wspólnotą, która opiera się jedynie na katolickich zasaldach. 
przez nich wspólnie uznanych.

Pr2ez tak rozumianą „pełną wspólnotę kościelną" (fuli communion) zo
stały otwarte drzwi 'dla prawdziwego zbliżenia do Kościołów reformowa
nych. Biskup S. Ch. Neil'1 podaje w swojej „Historii ruohu ekumenicznego” : 
„Obecne stosunki między Kościołem, starokatolickim i Wspólnotą anglikań
ską są jedynym na Zachodzie przykładem wspólnoty Komunii Sw. między 
Kościołem, który przeszedł kryzys Reformacji w X V I wieku, a Kościo
łem- — który przeżył w pewnym sensie własną reformację — ale zaoszczę
dzone mu były wstrząsy tamtych ciężkich czasów. Dla obydwu Kościołów 
jest to tylko jedna strona ich różnorodnych stosunków zewnętrznych, Oby
dwa Kościoły twierdzą — każdy na swój sposób — że zajmują centralną 
pozycję wśród chrześcijaństwa, która ich upoważnia do zwrócenia się z jed- 
nakówym zrozumieniem do rzymskich katolików, prawosławnych i prote
stantów. Przez to nałożył Bóg na nich odpowiedzialność za nieustanne dzia
łanie na rzecz ostatecznego i pełnego zjednoczenia wszystkich chrześcijan 
w  jednym Ciele Chrystusa” . Równocześnie bp L. Gauthier w swojej cie
kawej pracy „Pour le 25-eme anniversaire de 1’intercomunion anglicane et 
vieille-catholigue” zwraca uwagę — przy szczególnym uwzględnieniu prze
ciwieństw katolicko-.protestanckich — że „przez to porozumienie nie zostało 
zlikwidowane napięcie katolicko-protestanckie, które było świadomie pod
trzymywane przez anglikański kongres światowy w 1954 r., a które jest 
odczuwalne również i w dzisiejszym ekumenizmie, lecz zostało włączone 
do istniejącej wspólnoty kościelnej. Dzieje się to — jak pckazu.je 25-letnia

»  Monacitifakt Komgree StarokatoWców, „Internationale Kirchliche Zeiltschrśit” 
1953, s. 209.
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Historia anglikańskc-starokatolickiej wspólnoty sakramentalnej — w ten 
sposób, że pojęcie katolickości nie straciło na znaczeniu, a z drugiej stro
ny nie szkodziło zasadniczym sprawom reformatorskim. Przeciwnie: kato- 
licko-protestanckie napięcie przyczynia się w sposób istotny do tego, że 
miejdzy obydwoma Kościołami istnieje konieczny dystans i pełnia. W tym 
właśnie tkwi ta wielka perspektywa na przyszłość: perspektywa, że we
wnątrz współczesnego ruchu ekumenicznego istnieje idroga, na której może 
być przezwyciężone przeciwieństwo katołiokc-protestanckie, tak jak zostało 
to sformułowane po raz pierwszy na światowej konferencji w Amsterda- 
mis w roku 1948.

Rzeczywiście: kwestią zasadniczą dla ruchu ekumenicznego w jego wszy
stkich postaciach będzie to, czy uda się przezwyciężyć tę „naszą najgłębszą 
różnicę” . Może to stać się — jesteśmy tego samego zdania co Neill — przez 
federatywne połączenie się dwóch, poza tym samodzielnych organizmów 
kościelnych, na gruncie starego i jedynego Kościoła, tak jak się to stało 
przez zawarcie bońskiego porozumienia z roku 1931. Ze względu jednak na 
przeciwieństwa istniejące mięidzy rzymskokatolickimi, reformowanymi 
'i wszystkimi innymi Kościołami przynajmniej pa razie należy wymazać 
znaki ujemne tych przeciwieństw i zastąpić je pozytywnymi znakami wza
jemnie się uzupełniającej korektury j pokojowej „koegzystencji” , która oczy
wiście służyć będzie perspektywie oczekiwanej przez historię zbawienia jed- 
ncści.

Reasumując i .kończąc nasze wywody, moglibyśmy określić życzenia sta
rokatolików w sposób następujący. W uzgodnieniu z Anglikańską Wspólno
tą Kościelną i w porozumieniu ze współczesnym prawosławiem Kościół 
starokatolicki stoi na stanowisku, że nie może dojść do ponownego zjedno
czenia oddzielonych Kościołów przez wzajemnie pochłaniającą unię, lecz 
tylko przez federacyjno-organiczne połączenie Kościołów, które — przy za
chowaniu samodzielności i historycznej już odrębności — zaakceptują ka
tolickie i apostolskie zasady starego i jednego, świętego Kościoła w  wierze, 
w hierarchii urzęldów i służbie bożej. W  ten sposób rozumiane, połączenie 
„na gruncie starego nie podzielnego Kościoła pierwszego tysiąclecia” nie 
wymaga przywracania przebrzmiałych już stosunków kościelnych, ale wol
nego i wszechstronnego uznania podstawowych dla Kościoła zasad kon
stytutywnych, wynikających z Pisma świętego i apostolskiej tradycji pier
wotnej oraz z wciąż aktualnych wielkich zasadniczych decyzji starego jed
nego Kościoła. ’ •

Nie należy tego interpretować w ten sposób — jak to głosi ekumeniczny 
minimalizm — że jedność może być stworzona tylko przez te pryncypialne 
zasady. One określają tylko obszar, na którym może zrealizować się obie
cana przez Chrystusa, Pana Kościoła, jedność Kościoła. Jedność ta wpraw
dzie — na tej ziemi — nie będzie „ostateczna i pełna” , ale dążyć do niej 
należy wszelkimi siłami, bo jest ona zadatkiem i rękc-jmią „ostatecznej
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i pełnej” jedności, która kiedyś nastąpi (Ne.ill). Jako zadatek i rękojmia mu
si ona j‘UŻ obecnie Otdgrywać taką rolę w  pełni Chrystusa, do której je
steśmy powołani dorastać, a która w swojefj. doskonałości nie będzie mniej
sza niż jedność życia i chwała, w  której znajduje się Syn jako Pan Ko
ścioła ze swoim Ojcem.

Aby wszyscy byli jeidno, jako Ty Ojcze, we mnie,, a ja w Tobie, aby ; oni 
też 'byli ijedno w  nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. A  chwałę, 
którą mii dałeś, przekazałem im, aby byli jedno, jak i my jedno jesteśmy. 
Jam w nich., a ty we mnie, tak by byli w  jedności doskonałymi, i aby świat 
poznał, żeś Ty mnie posłał i umiłowałeś ich, jakoś i  mnie umiłował” (Jan, 
17, 21—23).

Punkt ciężkości tych często cytowanych słów Chrystusa według Jana 
leży w tym — co jest ;dla nas bardzo ważne — że jedność, do której po
wołani są wszyscy, może być tylko w  pełni życia i chwały, w której na 
nas działa Syn z Ojcem. Ale ta (jedność darowana jest Kościołom obecnie 
jeszcze oddzielonym, oraz chrześcijanom tylko w takim stopniu, w  jakim 
w  nioh samych panuje Syn w pełni swego życia i swojej' chwały. Jest 
również On możny, wielki i wspaniały w ustanowionych przez Niego i Apo
stołów zasadach: w wyznaniu wiary, w  hierarchii urzędów i w służbie Bo
żej. Dzieje się tak, aby —  jak podkreślono dwukrotnie —  świat poznał, aby 
świat uwierzył, że Syn przysłany jest przez Otjca. Pełnia życia i chwała da
ne są Kościołowi dla świata, dla uratowania go i sprowadzenia do króle
stwa niebieskiego. Kościół — jest sprawą ważną, aby podkreślić to jeszcze 
raz po dokładnym omówieniu spraw Kościoła, urzędu i ekumenizmu — 
nie jest rzeczą ostatnią i ostateczną. Na nim nie kończą się drogi Boga. 
Kościół, jego urząd i ekumenizm służą i winny służyć przyjściu. Królestwa, 
które kiedyś obejmie cały świat i dokona jego przemiany. Mają one swój 
sens, .swoją chwałę i swoją .godność tylko w tym, że przez ich- działanie 
w świecie z łaski bożej, rozpoczyna się spełnienie prośby: Przyjdź królestwo 
Twoje.



Posłannictwo 
Nr 3—4 1975

Wczoraj i dziś Kościoła Utrechckiego
Zdarza się, że niektórzy ludzie niezbyt dokładnie zorientowani w  pro

blemach starokatolickich, nazywają Kościół Utrechcki „Kościołem janse- 
nistów” . Tymczasem Starokatolicki Kościół w Holandii nigdy nie przejął 
nauk jansenistycznych, jeśli idzie o naukę o zbawieniu. Już na pierwszym 
Kongresie Starokatolickim w Monachium (1871 r.) wyraźnie stwierdzono, 
że „zarzut jansenizmu jest bezpodstawny w stosunku do Kościoła Utrechc
kiego” . Istnieje wprawdzie związek z jansenizmem, ale jest on raczej natury 
kościełno-politycznej, a nie dogmatycznej. Kościół ten stawał w obronie 
prześladowanych jansenistów, dzielił z nimi pogląd odnośnie dyscypliny 
kościelnej oraz sprawowania Sakramentów św.

Nawet ze względu na tę sprawę warto zapoznać się z historią Staro
katolickiego Kościoła w  Holandii, który miał ogromne znaczenie nie tylko 
dla całego katolicyzmu X IX  i X X  wieku, ale wywarł również wpływ na 
przebieg wewnątrzkatolickich ruchów oporu.

Dzieje Kościoła Starokatolickiego w Holandii — zwanego też popular
nie Kościołem Utrechckim — można w  zasadzie podzielić na cztery główne 
okresy. Pierwszy z nich obejmuje dzieje od wprowadzenia wiary chrześci
jańskiej w Holandii aż do wyniesienia Utrechtu do godności arcybiskupstwa. 
Drugi — to okres od ustanowienia hierarchii kościelnej w  Holandii aż 
do klątwy ze strony Rzymu. Trzeci — od klątwy i prześladowania ze strony 
Rzymu, aż do ogłoszenia dogłamu o nieomylności papieża. Wreszcie czwarty
— okres prężnego rozwoju Kościoła w  Holandii do dnia dzisiejszego. 
Pokrótce postaram się scharakteryzować wymienione cztery okresy w 
dziejach Kościoła Utrechckiego.

*

Sięgnijmy do V II wieku. W  połowie tego wieku św. Eliasz, biskup z 
Noyon głosił w  Holandii wiarę chrześcijańską. Natomiast św. Wilfryd, 
biskup Yorku ze Szkocji, zmuszony ukrywać się we Francji przed prze
śladowcami, prowadził w dalszym ciągu żmudną pracę głoszenia zasad i 
prawd chrześcijańskich w ówczesnej Holandii. Warto tu wspomnieć także
o św. Wilframie, arcybiskupie z Sens, który przebywał przez kilka lat 
w  Holandii, gdzie ochrzcił znaczną liczbę osób. Jednakże dopiero św. 
Wilibrord pod koniec V II w. zaprowadził wiarę chrześcijańską w  całym 
kraju — nazywany jest przeto apostołem Holandii. Właśnie św. W ili-
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brord ustanowił stolicę kościelną w  Utrechcie, pobudował tam kościół i 
przez blisko 50 lat pracował nad ugruntowaniem wiary chrześcijańskiej 
w  Holandii. Biskupstwo utrechckie, założone przez św. Wilibrorda, nale
żało w okresie średniowiecza do kolońskiej prowincji kościelnej.

Po śmierci św. Wilibrorda, biskup kołoński, który przywłaszczył sobie 
władzę nad Kościołem Holenderskim, napisał skargą do Rzymu, że biskup 
Utrechckd iużywa władzy 'ar-cybiskupiej. W  odpowiedzi na tę skargę papież 
podporządkował Utrecht metropolii w Kolonii. Taki stan rzeczy przetrwał 
do XV I wieku.

Za rządów pierwszych biskupów Utrechckich życie religijne w Holandii 
znajdowało się na wysokim stopniu rozwoju, powstawały kościoły parafial
ne, zakony, rozwijała się oświata. Niestety, napady Duńczyków spowodo
wały wielkie spustoszenie w Holandii. Podupadło również życie religijne. 
W X II w. Heribert, Biskup Utrechcki, wprowadził ważną zmianę w  sposo
bie obioru biskupów. Dotychczas bowiem biskupa obierało duchowieństwo 
wraz ze znaczniejszymi delegatami z ludu. Odtąd prawo to przyznane 
zostało tylko duchowieństwu Kościoła Katedralnego. Cesarz Karol I I I  wpro
wadził jeszcze większe ograniczenie, ponieważ postanowił, że na biskupa 
wybierani mogą być tylko kanonicy z kościołów św. Marcina i św. Bo
nifacego w  Utrechcie. Papież Eugeniusz I I I  w r. 1146 potwierdził to prawo. 
Odtąd każdy wybór biskupa w Kościele Utrechckim połączony był 
z nieporozumieniami i kłótniami. Ten stan rzeczy spowodowany był faktem 
wtrącania się cesarzy niemieckich w sprawy kościelne.

W X IV  w. Rzym wydał prawo, na podstawie którego mógł wyzna
czać kapłanów na biskupów Kościoła Utrechckiego. Nie zniszczyło to jed
nak wiary i gorliwości wyznawców Kościoła Holenderskiego.

*

Drugi okres dziejów Starokatolickiego Kościoła w Holandii stanowi jedno 
pasmo cierpień z powodu walk religijnych w  tym kraju.

W 1559 r. papież Pius IV  wyniósł stolicę Utrechcką do godności metro
polii i erygował pięć nowych biskupstw, które jako sufraganie poddał pod 
jurysdykcję arcybiskupa Utrechckiego. Były to biskupstwa w: Haarlem, 
Deventer, Leuwarden, Groningen i Middelborg. Pierwszym arcybiskupem 
metropolitą Utrechtu był Fryderyk Schenck. Już za życia pierwszego 
arcybiskupstwa Utrechtu Kościół w  Holandii wystawiony został na wielką 
próbę — w Holandii zaczął się szerzyć protestantyzm. Większość ludności 
była protestancka, nieliczna część katolicka miała ciężkie życie. Aby po
pchnąć kontrreformację w Holandii zapoczątkowali w  niej swą pracę 
od roku 1592 jezuici i prędko doprowadzili do widocznych rezultatów. Za
miast jednak dostosować się ido przekazanej tradycji starego narodowego 
Kościoła Katolickiego, jezuici kierowali się ściśle według założeń
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swego zakonu — silny rzymski centralizm, (bezkrytyczna średniowieczna 
dogmatyka i kazuistyczna nauka moralna. Popadli w  ten sposób w  gwał
towną sprzeczność z miejscowym duchowieństwem katolickim i narodowym 
kierownictwem kościelnym, które to kierowało się starokościelnymi zasa
dami autonomii narodowej, w nauce wiary natomiast bardziej trzymało 
się Starego Kościoła, a w dziedzinie obyczajów broniło surowych zasad.

Holandia znajdowała się wówczas pod panowaniem Hiszpanii. Inkwizycja, 
katusze — wszystko to doprowadziło kraj do rozpaczy. Fanatyzm religij
ny potęgowany w  czasie wojny o niepodległość fanatyzmem politycznym 
uczynił wiele niepowetowanych krzywd katolikom. Zabraniano im odprawia
nia publicznych nabożeństw, konfiskowano dobra kościelne. Protestantyzm 
odebrał większą część wiernych, zabrał kościoły i stał się religią panującą. 
Katolicy musieli kryć się ze służbą Bożą w  domach prywatnych. Na skutek 
zmniejszenia się liczby wiernych i zaostrzeń prawnych biskupstwa w  Holan
dii upadły; zostało tylko arcybiskupstwo Utrechckie.

Po śmierci Fryderyka Schencka (1580 r.) kapituła Utrechcka przystąpiła 
niezwłocznie do wyboru jego następcy, którym został Sasbold Vosmeer, 
konsekrowany w Rzymie na arcybiskupa Utrechtu (1602 r.) — wbrew za
miarom jezuitów. Sasbold Vosmeer założył m.in. przy uniwersytetach w  Ko
lonii i Lowanium kolegia dla kandydatów do stanu duchownego. Po jego 
śmierci (1614 r.) istniejące dotąd kapituły Utrechtu i Haarlemu złączyły 
się razem i obrały na arcybiskupa Utrechtu Filipa Roveniusa. Rovenius 
otrzymał od papieża potwierdzenie swojej godności, a nadto tytuł wikariu
sza apostolskiego i konsekrowany był w  1620 r. jako arcybiskup Filipeński. 
Tytułował się jednak, tak jak i jego poprzednik, arcybiskupem Utrechtu. 
Koadiutorem został Jakub de la Torre, co papież także zaaprobował. 
Po śmierci Roveniusa (1651 r.) następcą jego z prawa wyboru został 
Jakub de la Torre, a po nim Jan Neerkassel, który zyskał sobie miłość 
duchowieństwa i ludu., Arcybiskup Neerkassel, oprócz wielu dzieł, wydał 
bardzo ważne postanowienie dotyczące sakramentu małżeństwa. Wykazał 
on różnicę między małżeństwem jako kontraktem ludzkim i jako Sa
kramentem. Na tej podstawie uznał małżeństwa cywilne za ważne. Kon
gregacje rzymskie pochwaliły ten rewelacyjny pogląd (1671 r.)

Jezuici posądzali arcybiskupów Utrechckich o tzw. herezję jansenistowską 
i wywierali nacisk na papieża, żeby obalić prawa kapituły Utrechckiej 
i Haairlemskiej. Oczywiście .duchowieństwo w  Holandii oburzało się na takie 
postępowanie, jednakże pragnąc zachować spokój, cierpliwie znosiło nad
użycia ze strony Rzymu.

W chwili kiedy Piotr Codde obejmował urząd arcybiskupa, Kościół 
Holenderski znajdował się w  dość dobrym stanie. Diecezje liczyły 276 
parafii, 340 kapłanów świeckich, 130 zakonników i 330 tys. wiernych, 
chociaż — trzeba to podkreślić — czasy dla Kościoła Starokatolickiego 
w Holandii były wtedy bardzo trudne. Jezuici nie byli posłuszni wskaza
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niom arcybiskupa Utrechtu, próbowali oni przeforsować pogląd, że cała 
Holandia jako kraj protestancki stała się właściwie terenem misyjnym, 
że papież kieruje bezpośrednio przez jezuitów. Dzięki swym usilnym sta
raniom jezuici uzyskali w Rzymie — co stanowiło bezpośredni powód 
do schizmy pomiędzy Rzymem i Utrechtem — że w roku 1702 został 
zasuspendowany, a w  1704 r. założony z urzędu arcybiskup Utrechtu 
Piotr Codde, ponieważ odmówił podpisania tzw. „Formularza” Aleksandra 
VII, co znaczyło, że podobnie jak i cały Kościół Utrechcki jest zwolen
nikiem kacerskiego „jansenizmu” . Papież Klemens X I uwięził w Rzymie 
arcybiskupa Codde, a tymczasem naznaczył na administratora Kościoła 
w  Holandii Teodora de Cock. Klątwa papieska zamyka drugi okres dzie
jów Kościoła Utrechckiego.

Także po ostatecznym zerwaniu z Utrechtem w r. 1724, obstawał Rzym 
aż do najnowszych czasów przy tym, by wstępnym warunkiem wznowienia 
stosunków między Rzymem i Utrechtem było podpisanie przez arcybisku
pów Utrechtu i cały kler holenderski „Formularza” z roku 1665. Podpisu
jąc „Formularz” papieża Aleksandra V II — tzw. Formuła submissions 
musieliby zaprzysiąc, że „szczerze potępiają pięć twierdzeń z książki Jan- 
sena „Augustyn” , w  tym rozumieniu autora w  jakim potępiła je Stolica 
Apostolska” , tzn. odrzucają rzekome błędne poglądy tzw. „jansenizmu” .

Biskup Jansen z Ypres który był długoletnim rektorem holenderskiego 
seminarium duchownego w  Dowanium, zajmował isię intensywnie teologicz
nym — dotychczas nadal nie wyjaśnionym z punktu widzenia dogmatyki
— problemem stosunku łaski i wolnej woli i sądził, że właściwe rozwią
zanie znalazł w ujęciu Ojca Kościoła Augustyna, co przedstawił w  wielkim 
dziele pod tytułem „Augustyn” (1450 stron in folio), ukazało się po jego 
śmierci w roku 1640 w Lovanium (ponowne wydanie w  r. 1969, wydawnictwo 
„Minerva” we Frankfurcie nad Menem). Książka wywołała jednak atak 
ze strony jezuitów, którzy uzyskali w Rzymie, że papież Urban V III  za
kazał w r. 1643 czytania i rozpowszechniania” Augustyna” bullą „In emi- 
neni”. Powstał przez to długi i  nieprzyjemny spór pomiędzy zwolennika
mi „Augustyna” , którzy uznawali zakaz za zadecydowanie bezpodstawny 
i oczywiście napiętnowani zostali mianem „jansenistów” , a partią papiesko- 
-jezuicką, w  której to zmieszały się czynniki polityczne, prawne, a często 
także i osobiste. Do zwolenników „Augustyna” zaliczały się liczne wybitne 
osobistości, przede wszystkim we Francji, które, gdy tam poddawano 
je prześladowaniom władz świeckich, szukały schronienia w tolerancyj
nej Holandii, gdzie chronił je Kościół Utrechcki. Papieże wielokrotnie 
starali się przeciąć spór. Papież Innocenty X potępił w  r. 1653 bullą 
„Cum accasione” pięć zadań, które rzekomo miały się znajdować w  książce 
Jansena, a w  których zawierała się według jego przeciwników cała treść 
książki. Już w  roku 1655 papież Aleksander V II potwierdził w bulli 
„Cum ad S. Petri sedem” orzeczone przez Innocentego X  potępienie owych
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pięciu zdań, oraz zażądał w swym „Formularzu” z r. 1655 w  „Formulae 
submissionis” od duchowieństwa zgody na potępienie, które zostało 
uprzedmio' ogłoszone w :obu poprzednich IbuHach. Wcale to jednak nie 
zakończyło sporu o jansenizm, ponieważ sformułowania dopuszczały różno
raką interpretację i szeroko istniało przekonanie, że zdania te wcale 
w tej postaci nie znajdują się w „Augustynie” . Jałto dalszy problem po
jawił się w  dyskusji problem nieomylności papieskiej, gdyż Rzym żądał 
całkowitego, bezwarunkowego podporządkowania się wymaganiom papie
skim.-

Niebawem pojawić się miał nowy punkt sporny. Uczony oratorianin 
Paschasius Quesnel z Paryża, wydał w  r. 1671 Nowy Testament w  języku 
francuskim wraz z „rozważaniami moralnymi”, wielotomowe dzieło, które 
zalecały najwyższe autorytety kościelne we Francji. Również i ta książka 
wywołała atak ze strony jezuitów, którzy ponownie uzyskali w  Rzymie 
poparcie papieża. W  molkiu 1713 papież Klemens X I potępSł w  Ibulłi „Uni- 
genitus” 101 zdań z ąuesnelowskiej wykładni Pisma. Bulla wywołała za
ciekły opór i jej przeciwnicy zaapelowali do soboru powszechnego o roz
strzygnięcie zagadnienia. Kościół Utrechcki stanął znowu po ich stronie, 
a wielu tzw. „apelantów” , prześladowanych we Francji, musiało ponownie 
szukać schronienia w  Holandii.

Ponieważ Quesneł uchodził za przywódcę jansenistów i także zbiegł do 
Holandii, zarzut jansenizmu został pod adresem Kościoła Utrechckiego 
sformułowany ze zwiększoną zaciętością. W  związku z tymi wydarzeniami 
papież zdjął właśnie z urzędu arcybiskupa Codde, a Rzym wahał się po
wołać miejscowego duchownego na tron arcybiskupi w Utrechcie. Do 
„Formularza” z r. 1665 dodano jeszcze żądanie podpisania buli „Unigeni- 
tus” , z r. 1713.

Charakterystycznym jest, że wszyscy biskupi Holandii zawiadamiali pa
pieży o swoim wyborze, prosząc jednocześnie o potwierdzenie swego urzędu. 
A papieże bądź akceptowali ich, bądź rzucali klątwę na nich i na ich Koś
ciół.

*

Trzeci okres w dziejach Kościoła Utrechckiego rozpoczyna się z chwilą 
śmierci arcybiskupa Codde. Stolica Utrechcka długo wakowała; rządzili 
nią wikariusze generalni. W tym czasie założone zostało seminarium du
chowne w Amersfoort, zaopatrzone w doskonałe archiwum i piękną biblio
tekę. Pozostając przez 20 lat bez własnego biskupa Kapituła metropoli
talna Utrechtu zdecydowała się — po dokładnym zbadaniu sprawy — 
posłużyć się swym starokościelnym prawem wyborczym (także bez zgody 
papieskiej) i wybrała 27 kwietnia 1723 r. Corneliusa Steenovena nowym 
arcybiskupem Utrechtu. Powiadomiony o tym wyborze papież nic nie 
odpowiedział. Sąsiedni biskupi nie mieli odwagi dokonać konsekracji elekta.
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Dokonał jej jednak francuski biskup Babilonu, przebywający wówczas 
w  Holandii, Dominik Maria Varlet w dniu 15 października 1724 roku. 
Biskup Varlet zasuspendowany był przez papieża dlatego, że jadąc przez 
Holandię do swej diecezji, udzielił tam Sakramentu bierzmowania nie
którym wiernym. Był on sukcesorem słynnego biskupa Bossueta i od kilku 
już lat działał jako biskup wyświęcający z upoważnienia wikariatu ka
pituły Utrechckiej, któremu sede vacante przysługuje całkowita jurysdykcja 
biskupia ordynariusza. Zerwanie z Rzymem stało się całkowite. Papież 
obłożył klątwą Kościół Utrechcki i jego hierarchię.

Biskup Varlet konsekrował następnych trzech arcybiskupów, a mianowi
cie: Korneliusza Jan a Barchmana (1725 r.), Teodora van der Croona 
{1734 r.) i Piotra Jana Meindaertsa (1739 r.). Ten ostatni postanowił 
przywrócić biskupstwa w Haarlem i Deventer i konsekrował biskupów 
dla tych stolic. Oczywiście powiadomił o tym papieża Benedykta XIV,

W r. 1763 arcybiskup Meindaerts zwołał w Utrechcie synod prowincjo
nalny.. Akta z tego synodu przesłano do główniejszych Kościołów świata. 
Wielu biskupów nadesłało do arcybiskupa Utrechtu listy z wyrazami 
jedności duchowej. Ale papież Klemens X II potępił akta tego koncylium. 
Wówczas zwołano w  1766 r. drugi synod prowincjonalny i od całego synodu 
wystosowano do papieża Klemensa X II list, w  którym powiadomiono go
o jedności i poparciu ze strony wielu biskupów z całego niemal świata.

Jeszcze większe dowody jednoś-ci i współczucia .od biskupów i innych 
osób z całego świata katolickiego otrzymał arcybiskup Michał van 
Nieuwenhuisen (1767 r.). Po jego śmierci Kościół Holenderski wystawiony 
był na ciężką próbę — 'były. to bowiem czasy Napoleona I. Dopiero w 1814 
roku arcybiskupem został Wilibrord van Os. Papież Leon X II jednakże 
nie odpowiedział na ten wybór. Po konsekracji biskupa z Deventer papież 
wystosował do wiernych w Holandii breve, w którym potępił i rzucił klątwę 
na biskupów Holandii, a wiernych usiłował od nich odciągnąć, Nie zrażona 
tym kapituła Utrechcka, obrawszy nowego arcybiskupa, którym został 
Jan van Santen (1825 r.), ponownie powiadomiła papieża o tym wyborze, 
a episkopat Holandii wystosował do wszystkich biskupów katolickich i do 
ludu holenderskiego list (1826 r.), w którym oczyścił Kościół ze wszystkich 
zarzutów.

W 1853 r. .papież Pius IX  postanowił na własną rękę zaprowadzić 
w Holandii hierarchię rzymskokatolicką i mianować arcybiskupa w  Utrech
cie i biskupa w Haarlem. Było to wielkie nadużycie. Rząd holenderski 
pozwolił papieżowi na urzeczywistnienie jego zamiarów, ale oświadczył, 
że przez to nie chce w  niczym ograniczać praw dawnego duchowieństwa 
katolickiego. Tak więc pomimo wprowadzenia hierarchii rzymskiej, przy 
Kościele Utrechckim pozostały prawa, przywileje i majatki kościelne. 
Lud również pozostał wierny swemu Kościołowi.

W roku 1870 papież Pius IX  ogłosił dogmat o nieomylności papieskiej.
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Spowodowało to protesty ze wszystkich stron. Tak rozpoczął się czwarty 
okres w historii Kościoła Holenderskiego. Przeciwko papiestwu powstał 
silny ruch, na czele którego stanął Ignacy von Dfillinger. Katolicy nie
mieccy, którzy przystąpili do tego ruchu, nazwali się starokatolikami dla
tego, że pragnęli zachować starą, pierwotną wiarę katolicką, nie zeszpeco
ną nadużyciami hierarchii rzymskiej i nowym dogmatem. Star.okatolicy 
niemieccy, chcąc utrwalić swoje istnienie, zwrócili się do Kościoła Ho
lenderskiego z prośbą o konsekrację biskupa. Nastąpiło wspólne porozumie
nie, w  wyniku którego w  1873 r. niemiecki biskup Reinkens otrzymał 
w Holandii sakrę biskupią. Odtąd i inne Kościoły Starokatolickie, jak 
Kościół Chrześcijańskokatolicki w Szwajcarii, Kościół Starokatolicki 
•w Austrii, Polski Narodowy Kościół Katolicki w  Ameryce, Kościół Staro
katolicki w  Anglii, (obecnie w Anglii nie ma Kościoła Starokatolickiego 
powiązanego z „Unią Utrechcką”), i in. zwracać się zaczęły do Starokato
lickiego Kościoła w  Holandii z wyrażeniem jedności.

Starokatolicki Kościół w Holandii stał się autonomicznym, ponieważ 
odmówił uznania nieomylnego urzędu papieskiego i powszechności episko- 
palnej papieża rzymskiego. Nie oznaczało to jednak, że natychmiast zo
stały rozwiązane węzły wspólnoty z pozostałymi Kościołami rzymskokato
lickimi różnych krajów. Ważność wyboru arcybiskupa i ważność jego 
święceń potwierdził najsławniejszy wówczas rzymskokatolicki uczony praw
nik Zeger Bernhard van Espen w ekspertyzie prawnej, do której przyłą
czyło się wielu teologów rzymskokatolickich, wśród nich także 102 dok
torów w Sorbony. A  nowy arcybiskup Utrechtu otrzymał liczne życzenia od 
innych Kościołów rzymskokatolickich, wśród nich od trzynastu biskupów 
rzymskokatolickich z Francji.

Od czasu I Soboru Watykańskiego, Starokatolicki Kościół Holandii 
zaprzestał przedstawiać wybory swych biskupów do Rzymu. Następcą 
arcybiskupa Loosa był Jan Heykamp. Za jego rządów w r. 1889 odbyła się 
w  Utrechcie Konferencja Biskupów Starokatolickich, na której powzięto 
szereg postanowień zmierzających do szybszego urzeczywistnienia idei 
zjednoczenia Kościołów.

W następnych latach Kościół Utrechcki stał się oentrum promieniowa
nia starokatolicyzmu na całą Europę. Zwłaszcza teologowie z Francji 
wykazali wielką aktywność, przede wszystkim w zakresie publicystyki. 
Czasopisma o dużym nakładzie i liczne książki, wszystkie wydawane w Ho
landii, rozpowszechniały ideę starokatolicyzmu. Prowadzono korespondencję 
ze wszystkimi centrami Europy. Późniejsze wielkie ruchy, jak febronianizm 
w Niemczech, józefinizm w  Austrii, wessenbergianizm w Niemczech po
łudniowych i Szwajcarii, a nawet hiszpański synod w Pistoi, znajdowały 
się pod decydującym wpływem Kościoła Utrechckiego. A  po roku 1870 
Utrechcki Kościół metropolitalny mógł stać się Kościołem macierzystym
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tworzących się na skutek uchwał I Soboru Watykańskiego autonomicznych 
Kościołów katolickich Niemiec, Szwajcarii, Austrii i innych krajów.

Po tym, jak wszystkie próby ponownego przyłączenia Utrechtu do 
Rzymu nie zostały uwieńczone sukcesem, ustanowił Rzym w r. 1853 nową 
hierarchią papieską w Niderlandach, na czele której od tego czasu stoi 
biskup rzymskokatolicki mający tytuł „arcybiskupa Utrechtu” .

Dopiero w  r. 1966 doszło do ponownego oficjalnego spotkania pomiędzy 
Rzymem i Utrechtem. W starokatolickiej katedrze pw. św Gertrudy w 
Utrechcie zostało w dniu 7 listopada 1966 r., w obecności rzymskokatolickiego 
i starokatolickiego arcybiskupów Utrechtu oraz innych biskupów i licznych 
członków obu kościołów, odprawione przez dziekana Utrechckiej Kapituły 
metropolitarnej nabożeństwo pojednania, na którym w  oficjalnych oświad
czeniach rzymskokatolickich stwierdzono, że „narodowe aspiracje hierarchi
czne Kościoła' Utrechckiego były -uzasadnione” , a Rzym nie reagował na nie 
zawsze z „dostatecznym rzozumieniem” i że „Kośoiół Rzymskokatolicki 
nie stawia już jako warunku wstępnego dialogu podpisania przez Koś
ciół Starokatolicki formularza Aleksandra V II i Konstytucji „Unigenitus” 
papieża Klemensa X I” .

Rezygnację z tego podporządkowania się ówczesnym papieskim decy
zjom należy ocenić jako dowód na to, że Rzym nie podtrzymuje już za
rzutu herezji dogmatycznej wobec „jansenizmu”, a tym samym uznaje 
za bezprzedmiotowy czyniony często Kościołowi Utrechckiemu zarzut.

Również i po schizmie Kościół Utrechcki zgłaszał swój każdy wybór i 
wyświęcenie arcybiskupa Utrechtu i innych holenderskich biskupów ofi
cjalnie papieżowi, za co go jednak regularnie obkładano klątwą. W związku 
z tym, od czasu biskupa Spita z Deventer, poniechano zgłaszania (1893 r.).

Od chwili ponownego spotkania w  listopadzie 1966 r. i ustanowienia 
wspólnej komisji Rzym — Utrecht otwarta została droga do zbliżenia na 
płaszczyźnie oficjalnej tak, że Utrechcka Kapituła metropolitarna wzno
wiła przerwany w roku 1893 zwyczaj i w  r. 1969 oficjalnie zaanonsowała 
w  Rzymie wybór i konsekrację arcybiskupa — koadiutora M. Koka. 
W odpowiedzi na to —  po raz pierwszy od 1723 r. — zamiast klątwy na
deszły życzenia od papieża.

Aktualnie arcybiskupem Utrechtu jest Marinus Kok, będący jedno
cześnie — zgodnie z Umową Utrechcką (znowelizowaną w  1952 roku)
— przewodniczącym Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokato
lickich. Organizacja ta jest najwyższym organem starokatolickiej wspól
noty kościelnej. Co do Unii Utrechckiej — do której należy również 
Kościół Polskokatolicki w PRL — to trzeba podkreślić, że jest ona wolnym 
związkiem samodzielnych starokatolickich narodowych Kościołów, wyzna
jących te same zasady wiary, ustroju i służby Bożej. Nie ma więc władzy 
jurysdykcyjnej nad Kościołami członkowskimi.

Starokatolicki Kościół Holandii (nazwę „starokatolicki” przyjął po 1870 r.,
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Jesteśmy przekonani, że słowo ludzkie jest za słabe, aby wypowiedzieć 
i opisać wielkie czyny Boga, „magnalia Dei” . Jesteśmy jednak przekonani, 
że tym niemniej mamy obowiązek zdać rachunek w  słabych ludzkich sło
wach o wierze, którą posiadamy, aby w  tym posiadaniu poznawać się 
i nawzajem uznawać za dzieci Ojca, za w  Synu i przez Ducha Świętego 
członków jednego ciała, świętego Kościoła, które nie tylko mają prawo, 
ale również i obowiązek wielbienia i sławienia Boga Ojca jednym głosem 
i w jednym zgromadzeniu.

To jest nasz depozyt i z Apostołem Pawłem mamy odwagę mówić: „Czy 
jestem ja, czy są to inni — tak brzmi nasze przepowiadanie, i tak doszliście 
do wiary” . To jest nasze głębokie przekonanie, na które przysięgamy. 
Wierzymy, że to jest ten depozyt, który wiąże w  jednakowy sposób prawo
sławnych i starokatolików.

Czego więc chcemy? Na to jest tylko jedna odpowiedź. Chcemy, aby 
te rzeczy były wypowiadane obustronnie przed obliczem Boga i wyciągane 
z tego konsekwencje. Chcemy według tego działać przed oczyma Boga 
i chrześcijaństwa, które tęskni za prastarą jednością. Przy tym nie za
mykamy naszych oczu przed rzeczywistością. Wprawdzie wobec Boga ludz
kość jest równa, lecz jej duch rozwijał się rozmaitymi drogami ludzkiego 
myślenia i ziemskiej różnorodności w zależności od kraju i narodu, rasy 
i języka. Wschód jest Wschodem, a Zachód jest Zachodem i gdyby nawet 
mogły się zbliżyć oraz do pewnego stopnia nawzajem zgłębić, to jednak 
będą posiadać charakter duchowy swego pochodzenia i są powołane do 
tego, aby znosić swoje wzajemne znamiona, szanować je i uczyć się nawza
jem poznawać.

Istnieje świat rzeczy istotnych, koniecznych, niezbędnych, w  których Pan 
Bóg przez Chrystusa wypowiada słowa decydujące i rozkazujące. Istnieje 
również świat, w  którym rozwijają się myśli i zamiary, dążenia i doświad
czenia ducha ludzkiego w  różnorodnym bogactwie wyrazów, z czego Pan 
Bóg może się tylko cieszyć, ale co nie obowiązuje każdej jednostki w  spo
sób niezmienny i konieczny. Jesteście, bracia, powołani do wolności, a gdzie 
jest duch Pana, tam jest wolność. Nie jesteśmy fantastami, lecz trzeźwymi 
reprezentantami ziemskiej i czasowej rzeczywistości. Nie szukamy stopie
nia się, które może zatrzeć granice na jedną chwilę, a które wkrótce 
potem mogą okazać się nie do zatarcia. Jesteśmy również świadomi tego, 
że możliwości spotkania in sacris nie mogą być urzeczywistnione od razu, 
bo każda, nawet najtrwalsza, przyjaźń i braterstwo muszą rosnąć. Ale 
życzymy sobie bardzo, żebyśmy wzajemnie uważali się i uznawali jako 
współuczestnicy i wyznawcy jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego 
Kościoła, Kościoła, w którym słyszymy w głosie Apostołów i Ojców głos 
naszego Pana. Życzymy sobie, abyśmy starokatolicy nie musieli stać obok, 
kiedy wy, bracia ze Wschodu, będziecie przyjmować Komunię, ani wy nie
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musieli stać obok, gdy my, wasi bracia z Zachodu, będziemy odprawiać 
świętą Ucztę Pana i spotykać się z Nim w świętej Eucharystii, nawet gdyby 
to stanie na boku było postawą adoracji, bo właśnie tam poznajemy naszego 
Pana i naszą najgłębszą wiarę. Chcemy składać wspólną Ofiarę przy 
wspólnym ołtarzu i brać udział w jednej i tej samej Komunii, ponieważ 
Pan tak chce i od nas tego oczekuje. Nie chcemy czynić tego tylko dla 
Niego, ale również dla wszystkich, których wezwał do jedności, którzy 
na nas nie patrzą, ńa nas czekają i dziwią się z powodu naszego wahania, 
a być może również i smucą.

Istnieje święta nieśmiałość wtedy, gdy stoimy przed Panem, nieśmiałość 
stworzenia przed Stwórcą, nieśmiałość, która powinna pozostać na zawsze. 
Istnieje też ludzka nieśmiałość, urodzona z naszej ludzkiej- słabości, nie
zdecydowania i bcjaźni, iktóre winno ustąpić, kieldy Pan mówi: „Nie bójcie 
się, przyjdźcie do mnie, Ja jestem”.

Czego chcemy, oczekujemy i o co Was błagamy, Bracia świętej ortodok
sji, którzy jesteście naszymi najstarszymi ojcami? Widzicie, przychodzimy 
■do Was w zgodności naszego myślenia, miłością naszego serca i gotowoś
cią naszej woli.. Poidajemy Wam dłoń. Wiemy, że macie Wasze w pogo
towiu. Chcemy, aby nasze dłonie się spotykały.

IV. Stosuneik do Anglikańskie,i Wspólnoty Kościelnej

Jeśli chcemy bliżej określić stosunek Kościoła starokatolickiego ;do Angli
kańskiej Wspólnoty Kościelnej, to musimy wyjść z porozumienia zawar
tego w Bonn w roku .1931115. Porozumienie to jest czymś więcej,, a zarazem 
czymś mniej, aniżeli -umową. Ma ono charakter proklamacji wyznaniowej. 
Jego punkt ciężkości znajduje się w zawartym w artykule 2 oświadczeniu
0 wzajemnej pełnej wspólnocie sakramentalnej. Artykuł 1 (uznanie wza
jemnej katoliokości i samodzielności) i artykuł 3 (zgodność w  isprawach 
istotnych i swoboda w mniej, ważnych) określają założenia tej wspólnoty
1 nie są wynikającymi z niej wnioskami 'końcowymi. Należy wyjaśnić: wspól
nota sakramentów, na którą obydwa Kościoły wyraziły przez to porozu
mienie tylko swoją „zgodę” , jest wydarzeniem w  historii Kościoła prze
kraczającym ramy tego porozumienia, które ostatecznie nie jest dziełem 
samych Kościołów. Jego twórcą jest sam Pan Kościoła i nie może ono 
być unieważnione, tak długo jak .długo przestrzegane będą przyjęte przez 
obydwie strony warunki,, zawarte w artykułach 1 i 3. Anglikanie i staro- 
katolicy mają więc „jeden i ten sam ołtarz” (biskup E. Herzog) w tym 
szerokim sensie, że biorą udział również w innych sakramentach, a zwłasz
cza w święceniach kapłańskich. W praktyce wygląda to w ten sposób, że 
nie ttylko anglikańscy i starokatoliccy chrześcijanie odprawiają i przyjmują

“  Pełny tetot zob. U. Kury, dz. cyt., s. 110.
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wspólnie świętą Eucharystię lecz również, że biskupi starokatoliccy biorą 
udział w anglikańskich święceniach biskupich przez nałożenie rąk i odwrot
nie, że nieraz udzielają oni w  gminach anglikańskich sakramentu bierzmo
wania, że starokatoliccy biskupi i kapłani sprawują Eucharystię i udzielają 
pozostałych sakramentów wg rytuału anglikańskiego i -odwrotnie. Wspólno
ta sakramentalna między oboma Kościołami jest nierozdzielna i nieogra
niczona.

Jednak pełna wspólnota kościelna między obu Kościołami nie wyczerpuje 
się we wspólnym życiu sakramentalnym. Obydwa Kościoły uważają, że przez 
communio in .sacris nie zostały usunięte wszystkie .teologiczne i kościelne 
rozbieżności, lecz odwrotnie, czują się one w  obowiązku do prowadzenia 
dalszego dialogu. Dyskusje takie były prowadzone i prowadzone są nadal 
na anglikańsko-starokatolickich naradach teologicznych albo przez wza
jemną- korespondencję, biskupów. W taki sposób odbywa się między angli
kańskimi i starokatolickimi biskupami szczegółowa korespondencja w -spra
wach południowo indyjskiej unii -kościelnej i jej biskupstwa, planowanych 
kościołów unijnych Lanka, Ceylonu, Północnych Indii i Pakistanu oraz 
trwających rozmów unijnych między Kościołem anglikańskim a metody
stami 16, Odbywa się również ciągła wymiana informacji o ważnych wy
darzeniach kościelnych i porozumieniach. Oprócz tego omawiane są na 
bieżąco kwestie praktyki pobożności, .kultu religijnego, dyscypliny albo teo
logicznych opinii doktrynalnych, jak np. na anglikańsko-starokatoliokiej 
konferencji teologów w roku 1957 sprawy związane z nauką o Komunii św. 
Również ważne były i są wewnętrzne rozmowy dotyczące wspólnego sta
nowiska w stosunku do innych Kościołów i do ekumenizmu. Było również 
i ciągle jest konieczne izolowanie się od fałszywych interpretacji sensu ka- 
tolickości, na 'którym- bazuje bońskie porozumienie, a mianowicie zarówno 
od błędnej interpretacji „protestantyzującej” , jak i „ka.tolicyzującej” . Nale
ży tu o nich krótko wspomnieć.

■Interpretacja protestantyzująca dotyczy w  zasadzie trzech punktów: sa- 
mookreślenia się Kościoła anglikańskiego jako „protestancki”, 39 Arty
kułów religijnych i znaczenia 'kierunków wewnętrzno-anglikańskich.

Jest rzeczą znaną, że anglikański Kościół filialny Ameryki nosi nazwę 
„Kościół protestancko-ep-iskopalny” '(ostatnio używa się również .nazwy bez 
„protestancko”). Należy jednak zwrócić uwagę, że słowo „protestancki” — 
na co wskazano już na Konferencji amsterdamskiej —  posiada w  języku 
angielskim inne znaczenie, aniżeli w  niemieckim. Jako „protestanckie” 
określa się wprost wszystkie Kościoły, które w proteście przeciw Rzymowi 
oderwały się o:d papieskiego katolicyzmu, podczas gdy w języku niemieckim 
„protestancki” oznacza tyle co „ewangelicki” . Jeśli jakiś Kościół na angiel
skim obszarze językowym określa siebie jako „protestancki” , to wcale nie

“  Por. U. Kury, dz. cyt., s. 355.
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chce przez to powiedzieć, że wywodzi swoje pochodzenie i wyznanie wiary 
dopiero z X V I wieku, lecz tylko ,to, że nie jest Kościołem rzymskokatolic
kim. Nie wyklucza to, że czuje on się w  .swojej istocie jako Kościół kato
licki. Wynika to wyraźnie z odpowiedzi, którą udzielił Kościół prołestancko- 
episkopalny Ameryki Piusowi IX  na jego zaproszenie ido udziału w  pierw
szym soborze watykańskim, która zawiera następujące zdanie: „Pomimo 
że uznajemy w naszym Kościele katolickość, to nie wypieramy się, że 
jesteśmy „protestantami” . Protestantami jesteśmy, ponieważ protestujemy 
przeciw wszystkim błędnym naukom, które sprzeczne są z wiarą katolic
ką. Staliśmy się protestantami, aby pozostać prawdziwymi katolikami” .

■Co się .tyczy 39 Artykułów religijnych z roku 1562, to już Dollinger 
orzekł, że „zawierają one naukę protestancką, co prawda w  formie umiar
kowanej i pośredniej” .. A le nie było to przeszkodą, aby uznał on katolic
kość Kościoła Anglii (ważność święceń biskupów). Pomimo że poszczegól
ne postanowienia Artykułów religijnych — według ich brzmienia i inter
pretacji — są dla katolika nie do .przyjęcia albo wątpliwe, :to Kościoły sta
rokatolickie nie wahały się nigdy, aby dążyć do połączenia się z Kościołem 
Anglii, nie zważając -na omawiane Artykuły. Ponowne zjednoczenie tych 
dwóch Kościołów może nastąpić tylko na gruncie wiary i nauki starego 
Kościoła. Rzeczywiście nie żądano o,d starokatolików wyrażenia zgody na 
te 39 Artykułów, a anglikanie 'ciągle podkreślają,, że nawet dla nich mają 
one tylko znaczenie podrzędne, raczej historyczne i nie posiadają ogólnie 
obowiązującego charakteru. Z drugiej strony teolodzy starokatoliccy (Dól- 
linger, Reusch, Reinkens i in.) zwracali uwagę w swoich naukowych ba
daniach, że — przede wszystkim w  nauce o sakramentach — niejedno, 
co może być w tych 39 Artykułach reliigijnych interpretowane w iduchu 
kalwińskim, posiada według liturgicznych sformułowań i .katechizmu zde
cydowanie katolicką treść. (Np. nauka o Eucharystii w  Artykułach przypo
mina wyraźnie Kalwina, ale również i Augustyna, i według „Katechizmu 
Powszechnego” może uchodzić za zdecydowanie katolicką. Pusey próbował 
nawet udowodnić, że jest ona trydentyńska. To samo odnosi się Ido sakra
mentów święceń kapłańskich, bierzmowania, .pokuty it;d., pomimo że we
dług ścisłej definicji nauki anglikańskiej nie są one nazywane sakramenta- 
imi). W każdym razie 39 Artykułów nie może być traktowane w oderwaniu 
od pozostałych oficjalnych dokumentów Kościoła anglikańskiego. W żadnym 
przypadku nie mogą one swoją „umiarkowanie protestancką nauką” naru
szyć katolickiej pddstawy Kościoła.

Katolickość anglikańskiego Kościoła — ograniczająca się do spraw zasad
niczych i posiadająca .przez to szerokie pole działania — umożliwia to, że 
na jej gruncie istnieją rozmaite kierunki, z których najważniejsze są: ewa-n- 
igelikalny, anglokatolicki i .modernistyczny. Chociaż obce są dla nas po
szczególne poglądy i praktyki wszystkich trzech kierunków, to przecież nie 
zachodzi konieczność odmawiania im katolickości, dopóki pozostają one 
w ramach katolickich, zasad pold&tawowych, jak to zostało stwierdzone na
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•czterostronnej konferencji w Lambeth. Przypisywanie tak wielkiego zna
czenia samym kierunkom jest właśnie niekatolickie. Biskup E. Herzog wy
raził się o tych kierunkach w  sposób następujący: „Jedni mówią chętnie
0 ratowaniu człowieka przez wiarę i hsiłują działać od wewnątrz na ze
wnątrz. Inni przywiązują wielką wagę do tego, aby treść wiary pokazać 
za pomocą pięknego obrządku. Chcą oni działać od zewnątrz do środka. 
Natomiast jeszcze inni mówią więcej o ty.m, aby siły religijne i moral
ne chrześcijaństwa d2iałaly bardziej skutecznie w sferach zwykłego życia
1 wciągały do Kościoła ,te wszystkie dobre siły, które czynne są poza Ko
ściołem. Wszystkie te kierunki nie wykluczają się nawzajem, lecz w zba
wienny sposób uzupełniają. Każdemu uważnemu czytelnikowi Pisma Sw. 
wiadomym jest, że podobne różnice istniały już w łonie Kościoła apostol
skiego. Nie było to .-niepokojące dla Apostoła Pawła, lecz powodem, że po
wiedział; „Są rozmaite dary, ale tenże Duch. Pan jest Duchem,, gdzie jest 
Duch Pana, tam. jest wolność” . Właśnie w  tym przejawia się prawdziwy 
katolicki charakter Kościoła anglikańskiego, że dopuszcza całkowitą wol
ność w  sprawach drugorzędnych.

Obok „protestantyzującej” istnieje również i „katolicyzująca” błędna 
interpretacja „pełnej wspólnoty kościelnej” istniejącej’ między obu Kościo
łami. Ta interpretacja występuje wtedy, gdy przyjmuje się, że katolickość 
Kościoła anglikańskiego była dotychczas niepełna i uzyskał względnie uzy
skuje prawdziwą katolickość dopiero przez wspólnotę sakramentalną z Ko
ściołem starokatolickim,, a przede wszystkim i przez udział biskupów staro
katolickich w anglikańskich święceniach biskupich. Taki pogląd pobrzmie
wa nawet w  sprawozdaniu z konferencji w  Lambeth w roku; 1930, gdzie 
stwierdzono, że przez ustanowienie wspólnoty sakramentalnej ze starokato
likami „nasze święcenia straciły kontrowersyjność i stopniowo zo.stały uzna
ne przez wszystkich katolików (również i przez rzy.mskokatolików)” . Prze
ciw tej szeroko rozpowszechnionej opinii — która ostatecznie bazuje na me
chanicznym lu:b nawet magicznym ujmowaniu przekazywania urzędu bisku
piego przez sukcesję apostolską — wystąpił arcybiskup Rinkel na Kongre
sie starokatolików w  Riheinfeld w roku 1957 i stwierdził: „Jeśli starokato
liccy biskupi biorą udział w  anglikańskich święceniach biskupich i odwrot
ne, to nie robią to po to, aby te święcenia „poprawić” albo uczynić „bar
dziej katolickimi” lub „zupełnymi pod względem apostolskim”, lecz są oni 
obecni i czynni jako świadkowie katodickości swojej i drugich. Innymi sło
wami: wzajemne uznawanie .katolickości jest warunkiem wspólnego nakła
dania rąk, a nie jego skutkiem. Odnosi się to naturalnie także do wszy
stkich innych sakramentów, w  tyim również i do świętej Eucharystii. Tak 
zwana komunia otwarta — praktykowana przez niektóre Kościoły — nie 
tworzy między rozłączonymi Kościołami upragnionej wspólnoty wiary, lecz 
to ona jest warunkiem prawdziwej wspólnoty w przyjmowaniu Komunii.

Pozytywny sens pełnej wspólnoty kościelnej między angli,kanami i staro
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katolikami ujęty został przez arcybiskupa Rinkela słowami17): „Z  podstawy 
katolickości obyidwu Kościołów wynika — pod względem zasad dogmatów 
i pobożności — że identyczne są anglikańska holy communion i starokato
lickie o,dprawienie mszy, że posiada- jednakową apostolską ważność .nakła
dania rąk przy święceniach biskupich, tak przez biskupów anglikańskich, 
jak i starokatolickich. Wzajemnie mogą być dokonane — i są rzeczywiście 
dokonywane —  konfirmacja i bierzmowanie oraz pojednanie przez modlitwę 
i nakładanie rąk, które mogą być obustronnie jednakowo skuteczne. Cho
rzy mogą być równoważnie i skutecznie „pocieszeni” . Starokatolik może 
uważać zawarcie ślubu w Kościele anglikańskim, za taki sam akt sakral
ny jak we własnym Kościele i wszyscy mogą zastąpić wszystkich we wszy
stkim — oczywiście pod warunkiem przestrzegania przepisów kanoniczno- 
dyscyp.linar.nych” . Wszystko to dzieje się i powinno się dziać przy zacho
waniu obustronnych poglądów doktrynalnych form liturgicznych i zwy
czajów oraz przy wzajemnym respektowaniu obustronnych uprawnień ju
rysdykcyjnych. Żaden Kościół nie wtrąca się w sprawy wewnętrzne drugiego 
Kościoła. Ich jedność kościelna nie jest wchłaniającą unią, lecz federacyj- 
nc-organięzną wspólnotą, która opiera się jedynie na katolickich zasadach, 
przez nich wspólnie uznanych.

Przez tak rozumianą „pełną wspólnotę kościelną” (fuli communion) zo
stały otwarte drzwi 'dla prawdziwego zbliżenia do Kościołów reformowa
nych. Biskup S. Ch. Neill podaje w swojej „Historii ruchu ekumenicznego” : 
„Obecne stosunki między Kościołem starokatolickim i Wspólnotą anglikań-. 
ską są jedynym na Zachodzie przykładem wspólnoty Komunii Sw. między 
Kościołem, który przeszedł kryzys Reformacji w XVI wieku, a Kościo
łem — który przeżył w pewnym sensie własną reformację — ale zaoszczę
dzone mu były wstrząsy tamtych ciężkich czasów. Dla obydwu Kośćiołów 
jest to tylko jedna strona ich różnorodnych stosunków zewnętrznych. Oby
dwa Kościoły twierdzą — każ;dy na swój sposób — że zajmują centralną 
pozycję wśród chrześcijaństwa, która ich upoważnia do zwrócenia się z jed
nakowym zrozumieniem, do rzymskich katolików, prawosławnych i prote
stantów. Przez to nałożył Bóg na nich odpowiedzialność za nieustanne dzia
łanie na rzecz ostatecznego i pełnego zjednoczenia wszystkich chrześcijan 
w jednym Ciele Chrystusa”. Równocześnie bp L, Gauthier w swojej cie
kawej pracy „Pour le 25-eme anniversaire de 1’intercomunion anglicane et 
vieille-catholigue” zwraca uwagę — przy szczególnym uwzględnieniu prze
ciwieństw katolicko-protestanckich — że „przez to porozumienie nie zostało 
zlikwidowane napięcie katolicko-iprotestanckie, które było świadomie pod
trzymywane przez anglikański kongres światowy w 1954 r., a które jest 
odczuwalne również i w dzisiejszym ekumenizmie, lecz zostało włączone 
do istniejącej wspólnoty kościelnej. Dzieje się to — jak pokazuje 25-letnia

”  MonoeftysW Kongres StamafcafoIWecto, „intemaHiotiale Kirchlicłie zeSitscDiaft"
1953, s. 209.
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historia anglikańsko-starokatolickiej wspólnoty sakramentalnej — w ten 
sposób, że pojęcie 'katolickości nie straciło na znaczeniu, a z drugiej stro
ny nie szkodziło zasadniczym sprawom, reformatorskim. Przeciwnie: kato- 
licko-protestanckie napięcie przyczynia się w sposób istotny do tego, że 
mięldzy obydwoma Kościołami istnieje konieczny dystans i pełnia. W tym 
właśnie tkwi ta wielka perspektywa na przyszłość: perspektywa, że we
wnątrz współczesnego ruchu ekumenicznego istnieje idroga, na której może 
być przezwyciężone przeciwieństwo katolicko-protestanckie, tak jak zostało 
to sformułowane po raz pierwszy na światowej konferencji w Amsterda
mie w roku 1948.

■Rzeczywiście: kwestią zasadniczą dla ruchu ekumenicznego w jego wszy
stkich postaciach będzie to, czy uda się przezwyciężyć tę „-.naszą najgłębszą 
różnicę”. Może to stać się — jesteśmy tego .samego zdania co Neill —■ przez 
federatywne połączenie się dwóch, poza tym samodzielnych organizmów 
kościelnych, na gruncie starego i jedynego Kościoła, tak jak się to stało 
przez zawarcie bońskiego porozumienia z roku 1931. Ze względu jednak na 
przeciwieństwa istniejące imiętdzy rzymskokatolickimi, reformowanymi 
•i wszystkimi innymi Kościołami przynajmniej na razie należy wymazać 
znaki ujemne tych przeciwieństw i zastąpić je pozytywnymi znakami wza
jemnie się uzupełniającej korektury i pokojowej „koegzystencji” , która oczy
wiście służyć będzie perspektywie oczekiwanej przez historię zbawienia jed
ności.

Reasumując i kończąc nasze wywody, moglibyśmy określić życzenia sta
rokatolików w sposób następujący. W uzgodnieniu z Anglikańską. Wspólno
tą Kościelną i w porozumieniu ze współczesnym prawosławiem Kościół 
starokatolicki stoi na stanowisku, że nie może dojść do ponownego zjedno
czenia oddzielonych Kościołów przez wzajemnie pochłaniającą unię, lecz 
tylko przez federacyjno-organiczne połączenie Kościołów, które — przy .za
chowaniu samodzielności i historycznej już odrębności — zaakceptują ka
tolickie i apostolskie zasady starego i jednego, świętego Kościoła w wierze, 
w hierarchii urzędów i służbie bożej. W ten sposób rozumiane połączenie 
,,na gruncie starego nie podzielnego Kościoła pierwszego tysiąclecia” nie 
wymaga przywracania przebrzmiałych juiż stosunków kościelnych, ale wol
nego i wszechstronnego uznania podstawowych dla Kościoła zasald kon
stytutywnych, wynikających z Pisma świętego i apostolskiej tradycji pier
wotnej oraz z wciąż aktualnych wielkich zasadniczych decyzji starego jed
nego Kościoła.

■Nie należy tego interpretować w ten sposób — jak to głosi ekumeniczny 
minimalizm. — że jedność może być stworzona tylko przez te pryncypialne 
zasady. One określają tylko obszar, na którym może zrealizować się obie
cana przez Chrystusa, Pana Kościoła, jedność Kościoła. Jedność ta wpraw
dzie — na tej ziemi — nie będzie „ostateczna i pełna” , ale dążyć do niej 
należy wszelkimi siłami, bo jest ona zadatkiem i rękojmią „ostatecznej
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i pełnej” jedności, która kiedyś nastąpi (Neill). Jako zadatek i rękojmia mu
si ona już obecnie adgrywać taką rolę w pełni Chrystusa, do której je 
steśmy powołani dorastać, a która w swojejj- doskonałości nie będzie mniej
sza niż jedność życia i chwała, w  której znajduje się Syn jako Pan Ko
ścioła ze swoim Ojcem.

Aby wszyscy byli jeldno, jako Ty Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni 
też byli jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. A  chwałę, 
którą mi dałeś, przekazałem im, aby byli jedno, jak i my jedno jesteśmy. 
Jam w nich., a ty we mnie, tak tiy byli w jedności doskonałymi, i aby świat 
poznał, żeś Ty  mnie posłał i umiłowałeś ich, jakoś i mnie umiłował” (Jan, 
17, 21—23).

Punkt ciężkości tych często cytowanych słów Chrystusa według Jana 
leży w tym — co jest ;dla nas bardzo ważne — że jedność, do której po
wołani są wszyscy, może być tylko w  pełni życia i chwały, w> której na 
nas działa. Syn z Ojcem. Ale ta jedność darowana jest Kościołom obecnie 
jeszcze oddzielonym oraz chrześcijanom tylko w  takim stopniu, w jakim 
w nich samych panuje Syn w  pełni swego życia i swojej chwały. Jest 
również On możny, wielki i wspaniały w  ustanowionych przez Niego i Apo
stołów zasadach: w wyznaniu wiary,, w hierarchii urzędów i w służbie Bo
żej. Dzieje się tak, aby — jak podkreślono dwukrotnie — świat poznał, aby 
świat uwierzył, że Syn przysłany jest przez Oijca. Pełnia życia i chwała da
ne są Kościołowi dla świata, dla uratowania go i sprowadzenia do króle
stwa niebieskiego. Kościół — jest sprawą ważną, aby poidkreślić to jeszcze 
raz po dokładnym omówieniu spraw Kościoła, urzędu i ekumenizmu — 
nie jest rzeczą ostatnią i ostateczną. Na nim nie kończą się drogi Boga. 
Kościół, jego urząd i ekumeiiizm służą i winny służyć przyjściu Królestwa, 
które kiedyś obejmie cały świat i dokona jego przemiany. Mają one swój 
sens, swoją chwałę i swoją .godność tylko w tym, że przez ich działanie 
w  święcie z łaski bożej rozpoczyna się spełnienie prośby: Przyjdź królestwo 
Twoje.



Posłannictwo 
Nr 3—4 1975

Wczoraj i dziś Kościoła Utrechckiego
Zdarza się, że niektórzy ludzie niezbyt dokładnie zorientowani w  pro

blemach starokatolickich, nazywają Kościół Utrechcki „Kościołem janse- 
nistów” . Tymczasem Starokatolicki Kościół w  Holandii nigdy nie przejął 
nauk jansenistycznych, jeśli idzie o nauką o zbawieniu. Już na pierwszym 
Kongresie Starokatolickim w Monachium (1871 r.) wyraźnie stwierdzono, 
że „zarzut jansenizmu jest bezpodstawny w stosunku do Kościoła Utrechc
kiego” - Istnieje wprawdzie związek z jansenizmem, ale jest on raczej natury 
kościelno-politycznej, a nie dogmatycznej. Kościół ten stawał w  obronie 
prześladowanych jansenistów, dzielił z nimi pogląd odnośnie dyscypliny 
kościelnej oraz sprawowania Sakramentów św.

Nawet ze względu na tę sprawę warto zapoznać się z historią Staro
katolickiego Kościoła w Holandii, który miał ogromne znaczenie nie tylko 
dla całego katolicyzmu X IX  i X X  wieku, ale wywarł również wpływ na 
przebieg wewnątrzkatolickich ruchów oporu.

Dzieje Kościoła Starokatolickiego w  Holandii — zwanego też popular
nie Kościołem Utrechckim — można w  zasadzie podzielić na cztery główne 
okresy. Pierwszy z nich obejmuje dzieje od wprowadzenia wiary chrześci
jańskiej w  Holandii aż do wyniesienia Utrechtu do godności arcybiskupstwa. 
Drugi — to okres od ustanowienia hierarchii kościelnej w  Holandii aż 
do klątwy ze strony Rzymu. Trzeci — od klątwy i prześladowania ze strony 
Rzymu, aż do ogłoszenia dogłamu o nieomylności papieża. Wreszcie czwarty
— okres prężnego rozwoju Kościoła w Holandii do dnia dzisiejszego. 
Pokrótce postaram się scharakteryzować wymienione cztery okresy w 
dziejach Kościoła Utrechckiego.

*

Sięgnijmy do V II wieku. W połowie tego wieku św. Eliasz, biskup z 
Noyon głosił w Holandii wiarę chrześcijańską. Natomiast św. Wilfryd, 
biskup Yorku ze Szkocji, zmuszony ukrywać się we Francji przed prze
śladowcami, prowadził w dalszym ciągu żmudną pracę głoszenia zasad i 
prawd chrześcijańskich w ówczesnej Holandii. Warto tu wspomnieć także
o św. Wilframie, arcybiskupie z Sens, który przebywał przez kilka lat 
w  Holandii, gdzie ochrzcił znaczną liczbę osób. Jednakże dopiero św. 
Wilibrord pod koniec V II w. zaprowadził wiarę chrześcijańską w  całym 
kraju — nazywany jest przeto apostołem Holandii. Właśnie św. Wili-

73



brord ustanowił stolicę kościelną w  Utrechcie, pobudował tam kościół i 
przez blisko 50 lat pracował nad ugruntowaniem wiary chrześcijańskiej 
w  Holandii. Biskupstwo utrechckie, założone przez św. Wilibrorda, nale
żało w  okresie średniowiecza do kolońskiej prowincji kościelnej.

Po śmierci św. Wilibrorda, biskup koloński, który przywłaszczył sobie 
władzę nad Kościołem Holenderskim, napisał skargę do Rzymu, że biskup 
Utrechcki używa władzy 'arcybiskupiej. 'W odpowiedzi na tę skargę papież 
podporządkował Utrecht metropolii w Kolonii. Taki stan rzeczy przetrwał 
do XV I wieku.

Za rządów pierwszych biskupów Utrechckich życie religijne w  Holandii 
znajdowało się na wysokim stopniu rozwoju, powstawały kościoły parafial
ne, zakony, rozwijała się oświata. Niestety, napady Duńczyków spowodo
wały wielkie spustoszenie w Holandii. Podupadło również życie religijne. 
W  X II w. Heribert, Biskup Utrechcki, wprowadził ważną zmianę w  sposo
bie obioru biskupów. Dotychczas bowiem biskupa obierało duchowieństwo 
wraz ze znaczniejszymi delegatami z ludu. Odtąd prawo to przyznane 
zostało tylko duchowieństwu Kościoła Katedralnego. Cesarz Karol I I I  wpro
wadził jeszcze większe ograniczenie, ponieważ postanowił, że na biskupa 
wybierani mogą być tylko kanonicy z kościołów św. Marcina i św. Bo
nifacego w  Utrechcie. Papież Eugeniusz I I I  w r. 1146 potwierdził to prawo. 
Odtąd każdy wybór biskupa w  Kościele Utrechckim połączony był 
z nieporozumieniami i kłótniami. Ten stan rzeczy spowodowany był faktem 
wtrącania się cesarzy niemieckich w sprawy kościelne.

W X IV  w. Rzym wydał prawo, na podstawie którego mógł wyzna
czać kapłanów na biskupów Kościoła Utrechckiego. Nie zniszczyło to jed
nak wiary i gorliwości wyznawców Kościoła Holenderskiego.

*

Drugi okres dziejów Starokatolickiego Kościoła w Holandii stanowi jedno 
pasmo cierpień z powodu walk religijnych w  tym kraju.

W 1559 r. papież Pius IV  wyniósł stolicę Utrechcką do godności metro
polii i erygował pięć nowych 'biskupstw, które jako sufraganie poddał pod 
jurysdykcję arcybiskupa Utrechckiego. Były to biskupstwa w: Haarlem, 
Deventer, Leuwarden, Groningen i Middelborg. Pierwszym arcybiskupem 
metropolitą Utrechtu był Fryderyk Schenck. Już za życia pierwszego 
arcybiskupstwa Utrechtu Kościół w  Holandii wystawiony został na wielką 
próbę — w Holandii zaczął się szerzyć protestantyzm. Większość ludności 
była protestancka, nieliczna część katolicka miała ciężkie życie. Aby po
pchnąć kontrreformację w Holandii zapoczątkowali w niej swą pracę 
od roku 1592 jezuici i prędko doprowadzili do widocznych rezultatów. Za
miast jednak dostosować się ido przekazanej tradycji starego narodowego 
Kościoła Katolickiego, jezuici kierowali się ściśle według założeń
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swe-go zakcnu — silny rzymski centralizm, bezkrytyczna średniowieczna 
dogmatyka i kazuistyczna nauka moralna. Popadli w  ten sposób w  gwał
towną sprzeczność z miejscowym duchowieństwem katolickim i narodowym 
kierownictwem kościelnym, które to kierowało się starokościelnymi zasa
dami autonomii narodowej, w nauce wiary natomiast bardz!ie'j trzymało 
się Starego Kościoła, a w dziedzinie obyczajów broniło surowych zasad.

Holandia znajdowała się wówczas pod panowaniem Hiszpanii. Inkwizycja, 
katusze — wszystko to doprowadziło kraj do rozpaczy. Fanatyzm religij
ny potęgowany w czasie wojny o niepodległość fanatyzmem politycznym 
uczynił wiele niepowetowanych krzywd katolikom. Zabraniano im odprawia
nia publicznych nabożeństw, konfiskowano dobra kościelne. Protestantyzm 
odebrał większą część wiernych, zabrał kościoły i .stał się religią panującą. 
Katolicy musieli kryć się ze służbą Bożą w domach prywatnych. Na skutek 
zmniejszenia się liczby wiernych i zaostrzeń prawnych biskupstwa w Holan
dii upadły; zostało tylko arcybiskupstwo Utrechckie.

Po śmierci Fryderyka Schencka (1580 r.) kapituła Utrechcka przystąpiła 
niezwłocznie do wyboru jego następcy, którym został Sasbold Vosmeer, 
konsekrowany w  Rzymie na arcybiskupa Utrechtu (1602 r.) — wbrew za
miarom jezuitów. Sasbold Vosmeer założył m.in. przy uniwersytetach w  Ko
lonii i Lowanium kolegia dla kandydatów do stanu duchownego. Po jego 
śmierci (1614 r.) istniejące dotąd kapituły Utrechtu i Haarlemu złączyły 
się razem i ,obrały na arcybiskupa Utrechtu Filipa Rovetiiusa. Rovenius 
otrzymał od papieża potwierdzenie swojej godności, a nadto tytuł wikariu
sza apostolskiego i konsekrowany był w 1620 r. jako arcybiskup Filipeński. 
Tytułował się jednak, tak jak i jego poprzednik, arcybiskupem Utrechtu. 
Koadiutorem został Jakub de la Torre, co papież także zaaprobował. 
Po śmierci Roveniusa (1651 r.) następcą jego z prawa wyboru został 
Jakub de la Torre, a po nim Jan Neerkassel, który zyskał sobie miłość 
duchowieństwa i ludu. Arcybiskup Neerkassel, oprócz wielu .dzieł, wydał 
bardzo ważne postanowienie dotyczące sakramentu małżeństwa. Wykazał 
on różnicę między małżeństwem jako kontraktem ludzkim i jako Sa
kramentem. Na tej podstawie uznał małżeństwa cywilne za ważne. Kon
gregacje rzymskie pochwaliły ten rewelacyjny pogląd (1671 r.)

Jezuici posądzali arcybiskupów Utrechckich o tzw. herezję jansenistowską 
i wywierali nacisk na papieża, żeby obalić prawa kapituły Utrechckiej 
i Haarlemskiej. Oczywiście duchowieństwo w  Holandii oburzało się na takie 
postępowanie, jednakże pragnąc zachować spokój, cierpliwie znosiło nad
użycia ze strony Rzymu.

W chwili kiedy Piotr Codde obejmował urząd arcybiskupa, Kościół 
Holenderski znajdował się w dość dobrym stanie. Diecezje liczyły 276 
parafii, 340 kapłanów świeckich, 130 zakonników i 330 tys. wiernych, 
chociaż — trzeba to podkreślić — czasy dla Kościoła Starokatolickiego 
w  Holandii były wtedy bardzo trudne. Jezuici nie byli posłuszni wskaza
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niom arcybiskupa Utrechtu, próbowali oni przeforsować pogląd, że cała 
Holandia jako kraj protestancki stała się właściwie terenem misyjnym, 
że papież kieruje bezpośrednio przez jezuitów. Dzięki swym usilnym sta
raniom jezuici uzyskali w  Rzymie — co stanowiło bezpośredni powód 
do schizmy pomiędzy Rzymem i Utrechtem — że w  roku 1702 został 
zasuspendowany, a w 1704 r. założony z urzędu arcybiskup Utrechtu 
Piotr Codde, ponieważ odmówił podpisania tzw. „Formularza” Aleksandra 
V II, co znaczyło, że podobnie jak i cały Kościół Utrechcki jest zwolen
nikiem kacerskiego „jansenizmu” . Papież Klemens X I uwięził w Rzymie 
arcybiskupa Codde, a tymczasem naznaczył na administratora Kościoła 
w  Holandii Teodora de Cock. Klątwa papieska zamyka drugi okres dzie
jów Kościoła Utrechckiego.

Także po ostatecznym zerwaniu z Utrechtem w  r. 1724, obstawał Rzym 
aż do najnowszych czasów przy tym, by wstępnym warunkiem wznowienia 
stosunków między Rzymem i Utrechtem było podpisanie przez arcybisku
pów Utrechtu i cały kler holenderski „Formularza” z roku 1665. Podpisu
jąc „Formularz” papieża Aleksandra V II — tzw. Formuła submissions 
musieliby zaprzysiąc, że „szczerze potępiają pięć twierdzeń z książki Jan- 
sena „Augustyn”, w tym rozumieniu autora w jakim potępiła je Stolica 
Apostolska” , tzn. odrzucają rzekome błędne poglądy tzw. „jansenizmu” .

Biskup Jansen z Ypres który był długoletnim rektorem holenderskiego 
seminarium duchownego w  Lowanium, zajmował się intensywnie teologicz
nym — dotychczas nadal nie wyjaśnionym z punktu widzenia dogmatyki
— problemem stosunku łaski i wolnej woli i sądził, że właściwe rozwią
zanie znalazł w  ujęciu Ojca Kościoła Augustyna, co przedstawił w wielkim 
dziele pod tytułem „Augustyn” (1450 stron in folio), ukazało się po jego 
śmierci w roku 1640 w Lovanium (ponowne wydanie w r. 1969, wydawnictwo 
„Minerva” we Frankfurcie nad Menem). Książka wywołała jednak atak 
ze strony jezuitów, którzy uzyskali w  Rzymie, że papież Urban V III za
kazał w  r. 1643 czytania i rozpowszechniania” Augustyna” bullą „In  emi- 
neni” . Powstał przez >to długi i  nieprzyjemny spór pomiędzy zwolennika
mi „Augustyna” , którzy uznawali zakaz za zadecydowanie bezpodstawny 
i oczywiście napiętnowani zostali mianem „jansenistów” , a partią papiesko- 
-jezuicką, w której to zmieszały się czynniki polityczne, prawne, a często 
także i osobiste. Do zwolenników „Augustyna” zaliczały się liczne wybitne 
osobistości, przede wszystkim we Francji, które, gdy tam poddawano 
je prześladowaniom władz świeckich, szukały schronienia w tolerancyj
nej Holandii, gdzie chronił je Kościół Utrechcki. Papieże wielokrotnie 
starali się przeciąć spór. papież Innocenty X  potępił w  r. 1653 bullą 
„Cum occasione”  pięć zadań, które rzekomo miały się znajdować w  książce 
Jansena, a w których zawierała się według jego przeciwników cała treść 
książki. Już w roku 1655 papież Aleksander V II potwierdził w  bulli 
„Cum ad S. Petri sedem” orzeczone przez Innocentego X  potępienie owych
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pięciu zdań, oraz zażądał w  swym „Formularzu” z r. 1655 w  „Formulae 
submissionis” od duchowieństwa . zgody na potępienie, które zostało 
uprzednio- ogłoszone w ,obu poprzednich ibuUach. Wcale to jednak nie 
zakończyło sporu o jansenizm, ponieważ sformułowania dopuszczały różno
raką interpretację i szeroko istniało przekonanie, że zdania te wcale 
w tej postaci nie znajdują się w  „Augustynie” . Jako dalszy problem po
jawił się w  dyskusji problem nieomylności papieskiej,, gdyż Rzym żądał 
całkowitego, bezwarunkowego podporządkowania się wymaganiom papie
skim.

Niebawem pojawić się miał nowy punkt sporny. Uczony oratorianin 
Paschasius Quesnel z Paryża, wydał w r. 1671 Nowy Testament w języku 
francuskim wraz z „rozważaniami moralnymi” , wielotomowe dzieło, które 
zalecały najwyższe autorytety kościelne we Francji. Również i ta książka 
wywołała atak ze strony jezuitów, którzy ponownie uzyskali w Rzymie 
poparcie papieża. W raku 1713 papież Klemens X I potępił w Ibulli „Uni- 
genitus” 101 zdań z ąuesnelowskiej wykładni Pisma. Bulla wywołała za
ciekły opór i jej przeciwnicy zaapelowali do soboru powszechnego o roz
strzygnięcia zagadnienia. Kościół Utrechcki stanął znowu po ich stronie, 
a wielu tzw. „apelantów”, prześladowanych we Francji, musiało ponownie 
szukać schronienia w Holandii.

Ponieważ Quesnel uchodził za przywódcę jansenistów i także zbiegł do 
Holandii, zarzut jansenizmu został pod adresem Kościoła Utrechckiego 
sformułowany ze zwiększoną zaciętością. W związku z tymi wydarzeniami 
papież zdjął właśnie z urzędu arcybiskupa Codde, a Rzym wahał się po
wołać miejscowego duchownego na tron arcybiskupi w  Utrechcie. Do 
„Formularza” z r. 1665 dodano jeszcze żądanie podpisania buli „Unigeni- 
tus” , z r. 1713.

Charakterystycznym jest, że wszyscy biskupi Holandii zawiadamiali pa
pieży o swoim wyborze, prosząc jednocześnie o potwierdzenie swego urzędu. 
A  papieże bądź akceptowali ich, bądź rzucali klątwę na nich i na ich Koś
ciół.

*

Trzeci okres w  dziejach Kościoła Utrechckiego rozpoczyna się z chwilą 
śmierci arcybiskupa Codde. Stolica Utrechcka długo wakowała; rządzili 
nią wikariusze generalni. W  tym czasie założone zostało seminarium du
chowne w Amersfoort, zaopatrzone w doskonałe archiwum i piękną biblio
tekę. Pozostając przez 20 lat bez własnego biskupa Kapituła metropoli
talna Utrechtu zdecydowała się — po dokładnym zbadaniu sprawy — 
posłużyć się swym starokościelnym prawem wyborczym (także bez zgody 
papieskiej) i wybrała 27 kwietnia 1723 r. Corneliusa Steenovena nowym 
arcybiskupem Utrechtu. Powiadomiony o tym wyborze papież nic nie 
odpowiedział. Sąsiedni biskupi nie mieli odwagi dokonać konsekracji elekta.
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Dokonał jej jednak francuski biskup Babilonu, przebywający wówczas 
w  Holandii,. Dominik Maria Varlet w dniu 15 października 1724 roku. 
Biskup Varlet zasuspendowany był przez papieża dlatego, że jadąc przez 
Holandią do swej diecezji, udzielił tam Sakramentu bierzmowania nie
którym wiernym. By} on sukcesorem słynnego biskupa Bossueta i od kilku 
już lat działał jako biskup wyświecający z upoważnienia wikariatu ka
pituły Utrechckiej, któremu sede vacante przysługuje całkowita jurysdykcja 
biskupia ordynariusza. Zerwanie z Rzymem stało się całkowite. Papież 
obłożył klątwą Kościół Utrechcki i jego hierarchię.

Biskup Varlet konsekrował następnych trzech arcybiskupów, a mianowi
cie: Korneliusza Jana Barchmana (1725 r.), Teodora van der Croona 
(1734 r.) i Piotra Jana Meindaertsa (1739 r.). Ten ostatni postanowił 
przywrócić biskupstwa w  Haarlem i Deventer i konsekrował biskupów 
dla tych stolic. Oczywiście powiadomił o tym papieża Benedykta XIV.

W r. 1763 arcybiskup Meindaerts zwołał w  Utrechcie synod prowincjo
nalny. Akta z tego .synodu przesłano do główniejszych Kościołów świata. 
Wielu biskupów nadesłało do arcybiskupa Utrechtu listy z wyrazami 
jedności duchowej. Ale papież Klemens X II potępił akta tego koncylium. 
Wówczas zwołano w  1766 r. drugi synod prowincjonalny i od całego synodu 
wystosowano do papieża Klemensa X II list, w którym powiadomiono go
o jedności i poparciu ze strony wielu biskupów z całego niemal świata.

Jeszcze większe dowody jedności i współczucia od biskupów i innych 
osób z całego świata katolickiego otrzymał arcybiskup Michał van 
Nieuwenhuisen (1767 r.). Po jego śmierci Kościół Holenderski wystawiony 
był na ciężką próbę — były to bowiem czasy Napoleona I. Dopiero w  1814 
roku arcybiskupem został Wilibrord van Os. Papież Leon X II jednakże 
nie odpowiedział na ten wybór. Po konsekracji biskupa z Deventer papież 
wystosował do wiernych w Holandii breve, w którym potępił i rzucił klątwę 
na biskupów Holandii, a wiernych usiłował od nich odciągnąć. Nie zrażona 
tym kapituła Utrechcka, obrawszy nowego arcybiskupa, którym został 
Jan van Santen (1825 r.), ponownie powiadomiła papieża o tym wyborze, 
a episkopat Holandii wystosował do wszystkich biskupów katolickich i do 
ludu holenderskiego list (1826 r.), w którym oczyścił Kościół ze wszystkich 
zarzutów.

W 1853 r. papież Pius IX  postanowił na własną rękę zaprowadzić 
w Holandii hierarchię rzymskokatolicką i mianować arcybiskupa w Utrech
cie i biskupa w Haarlem. Było to wielkie nadużycie. Rząd holenderski 
pozwolił papieżowi na urzeczywistnienie jego zamiarów, ale oświadczył, 
że przez to nie chce w niczym ograniczać praw dawnego duchowieństwa 
katolickiego. Tak więc pomimo wprowadzenia hierarchii rzymskiej, przy 
Kościele Utrechckim pozostały prawa, przywileje i majątki kościelne. 
Lud również pozostał wierny swemu Kościołowi.

W roku 1870 papież Pius IX  ogłosił dogmat o nieomylności papieskiej.
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Spowodowało to protesty ze wszystkich stron. Tak rozpoczął się czwarty 
okres w  historii Kościoła Holenderskiego. Przeciwko papiestwu powstał 
silny ruch, na czele którego stanął Ignacy von Dollinger. Katolicy nie
mieccy, którzy przystąpili do tego ruchu, nazwali się starokatolikami dla
tego, że pragnęli zachować starą, pierwotną wiarę katolicką, nie zeszpeco
ną nadużyciami hierarchii rzymskiej i nowym dogmatem. Starokatolicy 
niemieccy, chcąc utrwalić swoje istnienie, zwrócili się do Kościoła Ho
lenderskiego z prośbą o konsekrację biskupa. Nastąpiło wspólne porozumie
nie, w wyniku którego w 1873 r. niemiecki biskup Reinkens otrzymał 
w Holandii sakrę biskupią. Odtąd i inne Kościoły Starokatolickie, jak 
Kościół Chrześcijańskokatolicki w Szwajcarii, Kościół Starokatolicki 
w Austrii, Polski Narodowy Kościół Katolicki w  Ameryce, Kościół Staro
katolicki w Anglii, (obecnie w  Anglii nie ma Kościoła Starokatolickiego 
powiązanego z „Unią Utrechcką” ), i in. zwracać się zaczęły do Starokato
lickiego Kościoła w Holandii z wyrażeniem jedności.

Starokatolicki Kościół w  Holandii stał się autonomicznym, ponieważ 
odmówił uznania nieomylnego urzędu papieskiego i powszechności episko- 
palnej papieża rzymskiego. Nie oznaczało to jednak, że natychmiast zo
stały rozwiązane węzły wspólnoty z pozostałymi Kościołami rzymskokato
lickimi różnych krajów. Ważność wyboru arcybiskupa i ważność jego 
święceń potwierdził najsławniejszy wówczas rzymskokatolicki uczony praw
nik Zeger Bernhard van Espen w ekspertyzie prawnej, do której przyłą
czyło się wielu teologów rzymskokatolickich, wśród nich także 102 dok
torów w  Sorbony. A  nowy arcybiskup Utrechtu otrzymał liczne życzenia od 
innych Kościołów rzymskokatolickich, wśród nich od trzynastu biskupów 
rzymskokatolickich z Francji.

Od czasu I  Soboru Watykańskiego, Starokatolicki Kościół Holandii 
zaprzestał przedstawiać wybory swych biskupów do Rzymu. Następcą 
arcybiskupa Loosa był Jan Heykamp. Za jego rządów w  r. 1889 odbyła się 
w  Utrechcie Konferencja Biskupów Starokatolickich, na której powzięto 
szereg postanowień zmierzających do szybszego urzeczywistnienia idei 
zjednoczenia Kościołów.

W  następnych latach Kościół Utrechcki stał się centrum promieniowa
nia starokatolicyzmu na całą Europę. Zwłaszcza teologowie z Francji 
wykazali wielką aktywność, przede wszystkim w zakresie publicystyki. 
Czasopisma o dużym nakładzie i liczne książki, wszystkie wydawane w  Ho
landii, rozpowszechniały ideę starokatolicyzmu. Prowadzono korespondencję 
ze wszystkimi centrami Europy. Późniejsze wielkie ruchy, jak febronianizm 
w  Niemczech, józefinizm w  Austrii, wessenbergianizm w Niemczech po
łudniowych i Szwajcarii, a nawet hiszpański synod w  Pistoi, znajdowały 
się pod decydującym wpływem Kościoła Utrechckiego. A  po roku 1870 
Utrechcki Kościół metropolitalny mógł stać się Kościołem macierzystym
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tworzących się na skutek uchwal I Soboru Watykańskiego autonomicznych 
Kościołów katolickich Niemiec, Szwajcarii, Austrii i innych krajów.

Po tym, jak wszystkie próby ponownego przyłączenia Utrechtu do 
Rzymu nie zostały uwieńczone sukcesem, ustanowił Rzym w r. 1853 nową 
hierarchię papieską w  Niderlandach, na czele której od tego czasu stoi 
biskup rzymskokatolicki mający tytuł „arcybiskupa Utrechtu” .

Dopiero w r. 1966 doszło do ponownego oficjalnego spotkania pomiędzy 
Rzymem i Utrechtem. W starokatolickiej katedrze pw. św Gertrudy w 
Utrechcie zostało w dniu 7 listopada 1966 r., w obecności rzymskokatolickiego 
i starokatolickiego arcybiskupów Utrechtu oraz innych biskupów i licznych 
członków obu kościołów, odprawione przez dziekana Utrechckiej Kapituły 
metropolitarnej nabożeństwo pojednania, na którym w  oficjalnych oświad
czeniach rzymskokatolickich stwierdzono, że „narodowe aspiracje hierarchi
czne Kcścioła Utrechckiego były uzasadnione”, a Rzym nie reagował na nie 
zawsze z „dostatecznym rzozumieniem” i że „Kościół Rzymskokatolicki 
nie stawia już jako warunku wstępnego dialogu podpisania przez Koś
ciół Starokatolicki formularza Aleksandra V II i Konstytucji „Unigenitus” 
papieża Klemensa X I” .

Rezygnację z tego podporządkowania się ówczesnym papieskim decy
zjom należy ocenić jako dowód na to, że Rzym nie podtrzymuje już za
rzutu herezji dogmatycznej wobec „jansenizmu” , a tym samym uznaje 
za bezprzedmiotowy czyniony często Kościołowi Utrechckiemu zarzut.

Również i po schizmie Kościół Utrechcki zgłaszał swój każdy wybór i 
wyświęcenie arcybiskupa Utrechtu i innych holenderskich biskupów ofi
cjalnie papieżowi, za co go jednak regularnie obkładano klątwą. W związku 
z tym, od czasu biskupa Spita z Deventer, poniechano zgłaszania (1693 r.).

Od chwili ponownego spotkania w listopadzie 1966 r. i ustanowienia 
wspólnej komisji Rzym — Utrecht otwarta została droga do zbliżenia na 
płaszczyźnie oficjalnej tak, że Utrechcka Kapituła metropolitarna wzno
wiła przerwany w roku 1893 zwyczaj i w r. 1969 oficjalnie zaanonsowała 
w Rzymie wybór i konsekrację arcybiskupa — koadiutora M. Koka. 
W  odpowiedzi na to — po raz ^pierwszy od 1723 r. — zamiast klątwy na
deszły życzenia od papieża.

Aktualnie arcybiskupem Utrechtu jest Marinus Kok, będący jedno
cześnie — zgodnie z Umową Utrechcką (znowelizowaną w  1952 roku)
— przewodniczącym Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokato
lickich. Organizacja ta jest najwyższym organem starokatolickiej wspól
noty kościelnej. Co do Unii Utrechckiej — do której należy również 
Kościół Polskokatolicki w  PRL — to trzeba podkreślić, że jest ona wolnym 
związkiem samodzielnych starokatolickich narodowych Kościołów, wyzna
jących te same zasady wiary, ustroju i służby Bożej. Nie ma więc władzy 
jurysdykcyjnej nad Kościołami członkowskimi.

Starokatolicki Kościół Holandii (nazwę „starokatolicki” przyjął po 1870 r.,
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go Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do Komitetu Centralnego 
Światowej Rady Kościołów z 7.VTII 1973 r. oraz
— Odpowiedź sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów, pastora 
Filipa Pottera, na „ostrą krytyką niektórych przyjaciół prawosławnych” 
udzieloną w czasie składania sprawozdania na posiedzeniu Komitetu Cen
tralnego w sierpntu 1973 r. (opublikowaną w czasopiśmie „The Ecumenical 
Review nr 25/1973/420).

Streszczając krótkie dokumenty strony prawosławnej, autor artykułu dał 
następującą ich charakterystykę:

„W trzech nowych dokumentach wydanych przez stronę prawosławną 
z okazji jubileuszu Światowej Rady Kościołów tylko encyklika Kościoła 
rosyjsko-amerykańskiego trwa na stanowisku tradycyjnym: oświadczenie 
patriarchy ekumenicznego oraz orędzie Patriarchatu Moskiewskiego pow
strzymały się od tego, aczkolwiek wyraźnie tego nie stwierdziły” .

Pragnąc dokładnie poznać stanowisko Kościołów prawosławnych w  tej 
sprawie, należałoby jednak poświęcić tej kwestii trochę więcej miejsca, 
tym bardziej, że d;o tych trzech iprawosławnycih dokumentów doszedł ostatnio 
czwarty, a mianowicie referat patriarchy moskiewskiego Pimena pt. „Po
gląd prawosławny na współczesny ekumenizm”, wygłoszony w uniwersyte
cie fińskim w  Joensen w czasie jego wizyty w Finlandii w maju 1974 rl

Autorzy encykliki Kościoła prawosławnego w  Ameryce, jako motto do 
tego „referatu — wyznania” wzięli cytat z listu ap. Pawła do Fil. III, 8, 
pragnąc wyrazić swoje intencje przy pisaniu tak poważnego dokumentu. 
Składa się on z 3 części: I  Jedność Kościoła, I I  Współczesny ruch ekume
niczny, II I Udział prawosławia w ruchu ekumenicznym.

We wstępie stwierdzono istnienie „w  ruchu ekumenicznym głębokiego 
kryzysu” , a w  szczególnoś^ci pojawienie się w mim „takich teorii i takiego 
tłumaczenia jego istoty, które radykalnie różnią się od teorii, w  oparciu
o którą ruch został założony” . Ale najwięcej niepokoi autorów encykliki 
fakt „pojawienia się wśród prawosławnych tendencji, a nawet czynów, w y
raźnie sprzecznych z tym ogólnym nastawieniem, którym poprzednio kie
rowaliśmy się w  naszej działalności ekumenicznej Fakty te właśnie 
spowodowały wydanie encykliki.

W  części poświęconej prawosławnemu rozumieniu jedności Kościoła en
cyklika rozpatruje ten problem w aspekcie „Jedności w  prawdzie oraz jed
ności w miłości i świętości” .

„Zadanie chrześcijan zawsze i wszędzie polega na tynij aby przyjmować, 
wyrażać, tłumaczyć i przekazywać dalej prawdziwe zwiastowanie chrześci
jańskie, niczego w  nim nie zmieniając, niczego do niego nie dodając i nie 
ujmując. Dlatego dla Kościoła prawosławnego jedyną możliwą jednością dla 
chrześcijan i dla Kościoła chrześcijańskiego jest jedność wiary, którą wyzna
wali apostołowie, święci oraz sobory Kościoła, tej wiary, o którą wzywają
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wszystkich ludzi dla ich zbawienia (•■■)■ Apostołowie zabraniali obcowania 
z tymi, którzy fałszują Pismo Święte i usuwali ich z Kościoła” .

„Jedność chrześcijan i jedność Kościoła chrześcijańskiego są zaszczepione 
i zbudowane na jedności wszystkich przykazań chrześcijańskich, które osią
gnęły doskonałość w miłości, oraz na jedności cnoty chrześcijańskiej i świę
tości, jak to potwierdzone jest w Piśmie Świętym” .

Dalej następuje w encyklice rozdział traktujący o tym, że Kościół prawo
sławny jest Kościołem prawdziwym, w  którym jedynie możliwa jest jed
ność chrześcijan: „Ta jedność możliwa jest jedynie w tym Kościele, który 
zachował w całości i w niezmienionym stanie naukę Chrystusa i Jego apo
stołów, proroków, męczenników i świętych. Jedność ta jest możliwa w tym 
Kościele, który nadal głosi Objawienie Boże w jego pełni — nie tylko w nau
ce wiary i moralności, lecz w  całym porządku duchowego, sakramentalnego
i hierarchicznego życia kościelnego, jakie zostały ustanowione w  apostol
skiej gminie chrześcijańskiej (...). Jesteśmy zobowiązani wyznawać, że Koś
ciół prawosławny jest jedynym Kościołem Chrystusowym” . „Kościół prawo
sławny jest jedynym nie .p.odzielnym Kościołem Chrystusowym, nie za przy
czyną dzieła ludzkiego, lecz dlatego, że z łaski Bożej, ujawniony we krwi 
męczenników i w świadectwach świętych, Kościół prawosławny do dziś dnia 
zachował przez Pana Boga daną mu misję stać się wobec świata Kościołem, 
„który jest Jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim 
wypełnia” (Ef.I, 23).

Wyrażając tę „tradycyjną — jak powiedział o.W. de Vries, rygorystyczną 
koncepcję prawosławia” , biskupi Amerykańskiego Kościoła Prawosławnego 
stwierdzają:

„Szczerze pragniemy, aby wszyscy ludzie, a szczególnie członkowie Kościo
ła prawosławnego, uznawali go nie za Kościół Wschodni lub Kościół Naro
dowy, z konieczności związany z określonymi ludzkimi formami kulturo
wymi i tradycjami, lecz za Kościół Chrystusowy, założony przez Pana Boga 
w  Duchu Świętym dla zbawienia wszystkich ludzi i wszystkiego stworzenia. 
My, chrześcijanie prawosławni — kontynuuje encyklika — nie powinniśmy 
nigdy zapominać, że nasz własny nacjonalizm i nasza ciasnota etniczna 
często zaciemnieją i zniekształcają to boskie powołanie Kościoła” .

Interesująca jest charakterystyka współczesnego ruchu ekumenicznego, 
dokonana w  drugiej części encykliki.

„Podczas ostatnich lat charakter ruchu ekumenicznego — zdaniem auto
rów encykliki — znacznie się zmienił, a sam ruch w  całości, jak również 
udział w nim prawosławnych, znajduje się w stanie ciężkiego kryzysu (...). 
Jest to kryzys ducha i kierunku. Jest to kryzys dotyczący podstawowego 
rozumienia samego ekumenizmu i właśnie ten kryzys skłonił nas do ponow
nego przedstawienia tego stanowiska, które Kościół prawosławny zawsze
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zajmował, a które, niestety, pomijają i o którym zapominają nawet nie
którzy z naszych braci prawosławnych” .

Zdaniem prawosławnych biskupów amerykańskich ruchowi ekumeniczne
mu grozi niebezpieczeństwo relatywizmu, sekularyzmu oraz niebezpieczeń
stwo stosowania — w celu zjednoczenia — nieprawidłowych metod.

Niebezpieczeństwo relatywizmu polega na tym, że „w łonie współczesnego 
ekumenizmu powstał potężny trend, odrzucający samo pojęcie prawdy, po
rządku kościelnego, jawnej jednomyślności kościelnej i doktrynalnej, ponie
waż ocenia je jako przeszkodę dla jedności chrześcijańskiej. W istocie swej 
ten trend stanowi konsekwentny relatywizm w sensie konfesyjnym, doktry
nalnym i historycznym. A  w  świetle tej pozycji relatywistycznej Kościół 
jest rozpatrywany wprost jak ludzkie stowarzyszenie, jak instytucja stwo
rzona przez ludzi, którzy nieuniknienie trwają w grzechu i w błędzie. Tutaj 
nie odróżnia się godności Kościoła od niegodności jego członków. W ten 
sposób każda forma wiary chrześcijańskiej i życia, każda gmina chrześci
jańska lub wyznanie traktowane są jako coś względnego, cząstkowego, pod 
żadnym warunkiem nie mającego prawa, aby pretendować do doskonałości 
w czymkolwiek, a szczególnie zaś w  poznaniu prawdy” .

A  więc z pozycji relatywistycznych nie ma „doskonałego Kościoła” , nie 
ma „Kościoła, który by mógł twierdzić, że w jego 'doktrynie nie ma „fałszy
wych tez w  nauce wiary lub zasadach moralnych”. „Wspólnota chrześcijań
ska jest tylko stowarzyszeniem jednakowo myślących wyznawców, dążą
cych z większym lub mniejszym powodzeniem do realizacji wiary chrześci
jańskiej według ich rozumienia i zgodnie z ich własną, subiektywną oceną 
oraz ich własnymi, bardzo ograniczonymi zwyczajami i tradycjami ludzki
mi” .

2 tych pozycji chrześcijaństwo jest rozpatrywane jedynie jako kompleks 
rozmaitych, sprzecznych z sobą form kulturowych i historycznych, a ruch 
ekumeniczny jest traktowany jako ogólne poszukiwania prawdy, jako dłu
gotrwałe i cierpliwe próby ustalenia ludzkich źródeł rozdziału Kościoła oraz 
boskich środków dla osiągnięcia jedności. Więc byłaby to drabina, na której 
na każdym jej szczeblu należałoby podejmować bardzo trudną decyzję ce
lem ustalenia, co jest prawdziwe (tzn. zgadza się z Objawieniem Boskim
i z tradycją powszechną), a co jest fałszem tzn. sprzeczne z Boskim Obja
wieniem i świadectwem świętych.

W tej sytuacji ruch ekumeniczny staje się, zdaniem autorów encykliki, 
próbą wykrycia i ujawnienia minimum wierzeń chrześcijańskich, dążeniem 
do zgody na minimalistycznych warunkach przy unikaniu mnóstwa różnic
i sprzeczności w nauce wiary zwyczajnych ludzi, traktowanych jako człon
ków Kościoła. Z tego wynika, że głównym celem ruchu ekumenicznego jest 
osiągnięcie tej minimalistycznej, już istniejącej wśród chrześcijań jakości,
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nie zaś zdobycie pełnej jedności w Panu, wykluczającej wszelkie sprzecz
ności, jedności, która — zdaniem prawosławnych — została utracona.

Gdy zaś chodzi o niebezpieczeństwo sekularyzmu, stanowiącego jeden 
z głównych korzeni relatywizmu, to jest to dążenie do jedności chrześcijań
skiej przez wspólny udział w sprawach doczesnych, w zjednoczeniu wysił
ków w kierunku stworzenia „lepszego świata” sprawiedliwości społecznej, 
dobrobytu i pokoju. Autorzy encykliki odrzucają sekularystyczne podejście 
do ekumenizmu, ponieważ zjednoczenia Kościoła na podstawie dążeń seku- 
Iarystycznych z punktu widzenia chrześcijaństwa prawosławnego — nie 
da się zrealizować, a stąd nie zawsze przekonywający wniosek, że nie po
służyć do jedności chrześcijańskiej i jedności Kościołów, bowiem łączyć ludzi 
na podstawie ideologii sekularystycznej to znaczy łączyć ich na podstawie 
zmieszania dobrego i złego.

Dalszym konsekwentnym krokiem tego stanowiska i stosunku autorów 
encykliki do współczesnego ekumenizmu jest rezygnacja Amerykańskiego 
Kościoła Prawosławnego z udziału w ruchu ekumenicznym: „Zgodnie z tra
dycją prawosławną zakazany jest bezpośredni udział duchowieństwa w  spra
wach sekularnych tego świata (...), a tam, gdzie duchowieństwo uczestni
czyło lub nadal uczestniczy w bezpośredniej działalności sekularnej, podlega 
potępieniu na podstawie kanonów Kościoła oraz świadectwa jego proroków
i świętych” .

Wyżej przytoczone stanowisko soboru Amerykańskiego Kościoła Prawo
sławnego niewiele różni się od stanowiska papieża Piusa X I wyrażonym 
w encyklice „Mortalium animos” z 1928 r.: „Stolica Apostolska nigdy nie 
zezwoli brać udziału w kongresach niekatolików” (...). A le o tym o.W. de 
Vries, naturalnie, nie wspomina.

Mówiąc o niewłaściwych metodach, stosowanych przy realizacji celów 
ekumenizmu, a szczególnie o przekonaniu ekumenistów o tym, że struktura 
Kościoła, jak również jego nauka o wierze, ideały etyczne, porządek sakre- 
mentałny są elementami względnymi, które w każdej potrzebie i koniecz
ności praktycznej mogą (być zmienione, autorzy encykliki widzą w  tym naj
większe niebezpieczeństwo dla Kościoła Prawosławnego:

„Negujemy — mówi encyklika — możliwość scalenia hierarchicznej i sa- 
krementalnej struktury Kościoła Prawosławnego z jakąkolwiek sprzeczną 
jej formą wyznania chrześcijańskiego i zdecydowanie odrzucamy iterkomu- 
nię eucharystyczną i sakramentalną, jako środek mający doprowadzić do 
jedności chrześcijańskiej” . Toteż „formalne nabożeństwa liturgiczne, związa
ne z aktywnym udziałem w nim duchownych i świeckich różnych wyznań, 
są sprzeczne z kanonami Kościoła Prawosławnego” .

W końcowej, trzeciej części encykliki podane są warunki i .dziedziny 
współpracy ekumenicznej. Biskupi jednak witają „wszystkie pozytywne kon
takty prawosławnych księży i wiernych z chrześcijanami nieprawosławnymi,
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a nawet ze wszystkimi wierzącymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli, pod 
warunkiem, że kontakty te nie są sprzeczne z wiarą prawosławną, że chrześ
cijanie nieprawosławni zachowają pewne doktrynalne tezy i obyczaje, zgod
ne z doktryną i obyczajami prawosławnej tradycji chrześcijańskiej” . W tych 
kontaktach prawosławni kierują się dwiema zasadami: „Po pierwsze — mówi 
się w encyklice — powołani jesteśmy do odrzucania wszystkiego tego, co jest 
fałszywe, gdziekolwiek by się znajdowało. Po drugie, powołani jesteśmy do 
przyjęcia wszystkiego, co znajdziemy u nieprawosławnych i co odpowiada 
wierze i życiu Kościoła Prawosławnego”, to znaczy „od uznawania za naszych 
współbraci-chrześcijan wszystkich tych, którzy wierzą w Chrystusa i którzy 
zachowali elementy chrześcijaństwa prawosławnego” .

Bliższych informacji o tym, co należy rozumieć pod pojęciem „elementy 
chrześcijaństwa prawosławnego” w encyklice nie podano. Należy więc przy
puszczać, że ocenę tego, co jest „elementem chrześcijaństwa prawosławne
go” , biskupi pozostawili sobie.

Do dziedziny współpracy prawosławia z ekumenizmem, zdaniem bisku
pów, mają należeć: obrona wiary, tam gdzie jest zagrożona, popieranie
i obrona prawa wierzących do głoszenia swej wiary (prozelityzmu) itp.

Jak widzimy, encyklika istotnie reprezentuje stanowisko „tradycyjne i ry
gorystyczne”, jak to delikatnie określił o.W. de Vries, stanowisko w  praktyce 
wykluczające jakiekolwiek możliwości współpracy z ruchem ekumenicznym, 
wybitnie różniące się od opinii innych Kościołów prawosławnych (Patriarchat 
Ekumeniczny, Patriarchat Moskiewski), biorący od wielu lat czynny udział 
w działalności Światowej Rady Kościołów.

Następnym ze względu na czas jego uchwalenia i wydania dokumentem 
obrazującym stosunek prawosławia do działalności Światowej Rady Kościo
łów jest orędzie patriarchy moskiewskiego i  całej Rusi Pimena oraz Świą
tobliwego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, uchwalone 7 sierp
nia 1973 r. Należy przypuszczać, że zarówno patriarcha jak i synod byli 
już w  posiadaniu encykliki Amerykańskiego Kościoła Prawosławnego i za
poznali się dokładnie z jej treścią. Forma dokumentu — orędzie skierowano 
do prezydenta Światowej Rady Kościołów rzutuje również na jego treść.

Orędzie wystosowano w  wyniku u-chwały syn-odu Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego, podjętej po wysłuchaniu sprawozdania metropolity lenin- 
gradzkiego i nowogrodzkiego Nikodema, przewodniczącego Komisji Synodal
nej do Spraw Jedności Chrześcijańskiej i Stosunków Międzykościelnych. 
Sprawozdanie to dotyczyło oceny materiałów z sesji Światowej Konferencji 
w Bangkoku (Tailand), która odbyła się od 29.XII.1972 — 8.1.1973 r. i' obra
dowała na temat „Zbawienie dziś” . Ocena przebiegu sesji, w której uczestni
czyli dwaj przedstawiciele Patriarchatu Moskiewskiego, była krytyczna, 
a szczególną krytykę wywołał wystosowany przez konferencję „List do Koś
ciołów” . Synod zaakceptował stanowisko delegacji prawosławnej i uchwalił 
wysłanie specjalnego orędzia w tej sprawie do Komitetu Centralnego Świa
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towej Rady Kościołów celem podania do wiadomości oficjalnego stanowiska 
w tej sprawie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego,

Podkreślając powagę i teologiczne znaczenie tematu konferencji, orędzie 
stwierdza, że „prawda o zbawieniu stanowi właściwie istotę i ośrodek całego 
zwiastowania chrześcijańskiego. Zachowanie i wyznawanie tej prawdy w cał
kowitej czystości i całości jest świętym obowiązkiem chrześcijan, jeżeli chce 
zachować prawo powtarzania za św. Pawłem Apostołem jego powszechnie 
znanych słów: „Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nie
czystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu” (I Tes. 11,3). Właśnie te inten
cje przyświecały autorom orędzia podczas jego pisania.

Podkreślając pozytywne znaczenie obranego tematu generalnej Konferencji 
synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego koncentruje się na krytycznej 
analizie „Listu do Kościołów” , opublikowanego w charakterze jednego z do
kumentów oficjalnych konferencji.

— Według synodu, w „Liście do Kościołów zupełnie brak bardzo ważnej, 
przede wszystkim z punktu widzenia duszpasterskiego, wzmianki o tej stro
nie procesu zbawienia, bez której samo pojęcie zbawienia traci swój istotny 
sens. Przemilcza ,się cel końcowy zbawienia — życie wieczne w Bogu, brak 
wystarczająco wyraźnej wskazówki na moralną poprawę i doskonalenie się. 
jako konieczny warunek jego osiągnięcia” .

— „Nie sposób pogodzić się, kontynuuje orędzie synodu, z krańcową opinią, 
że przy braku warunków istnienia, które by odpowiadały godności człowie
ka, nie ma mowy o zbawieniu dziś. Zbawienie nie jest dodatkiem do ludz
kiego istnienia, to nie „zbytek” , dostępny tylko tym, którzy już znajdują 
się w  sprzyjających warunkach. Jest ono. wyprowadizeniem człowieka z każ
dego stanu do pełni istnienia” .

— Budzą też zastrzeżenia strony prawosławnej koncepcje soteriologiczne. 
Zdradzają one pewne dążenia do życia bez związku z przeszłością: „Kościół 
obecny, który nie ma ścisłego związku z Kościołem zarówno przeszłości, 
jak i  przyszłości, szybko- staje się tylko Kościołem przeszłości” .

— W II I  rozdziale referatu pt. „Zbawienie w czterech wymiarach” budzi 
zastrzeżenie brak wymiaru podstawowego, pionowego, który wskazywałby 
na to, że zbawienJie wymaga doskonalenia osoby, jako cząstki organizmu 
społecznego, powołanej do walki z grzechem zarówno w sobie, jak i wokół 
siebie, celem osiągnięcia pełni życia w obcowaniu z Bogiem w  warunkach 
ziemskich i w warunkach wieczności” .

Uzupełnieniem oręidzia Patriarchatu Moskiewskiego z dnia 7.VIII.1973 r. 
było przemówienie patriarchy z dnia 17.IX.1973 r. w czasie jego wizyty w Ge
newie. Potwierdzając swoją krytykę dokumentów konferencji w Bangkoku, 
patriarcha powiedział: „Światowa Rada Kościołów nie powinna naturalnie 
obniżać potencjału tej sfery swoich trosk, która odnosi się bezpośrednio 
do problematyki życia duchowego wierzących, do zagadnień charakteru w y
znaniowego, do zwiastowania Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwsta
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łego..." (I Kor. 1.23-74). „Stwierdzamy konieczność łączenia przez Światową 
Radą Kościołów w swej działalności kierunków pionowego z poziomym (...) 
„Zdecydowanie i wytrwale idźcie ku naszemu wspólnemu celowi jedności, 
odnowieniu i zgodzie, wiedząc że jedynie przez nie osiągniemy powodzenie 
w naszym zwiastowaniu Chrystusa we współczesnym świecie; bądźcie zrów
noważeni, optymistyczni i radośni, zawsze miejcie pewność naszego ostatecz
nego powodzenia’ '(Ż.M.P. 1973 nr 2, s. 57-12).

Na uwagę zasługuje również wygłoszony przez patriarchą moskiewskiego 
Pimena odczyt na uniwersytecie w Joensun podczas wizyty w  Finlandii
6.V.1974 r. (Z.M.P. 1974, nr 8, s. 16-23), na temat „Pogląd prawosławny na 
współczesny ekumenizm” . Odczyt poświęcony był następującym problemom:
I Droga Kościoła Rosyjskiego do ruchu ekumenicznego i Światowej Rady 
Kościołów, II Teologiczne problemy jedności chrześcijańskiej i osiągnięcia, 
I I I  Problemy społeczne i międzynarodowe stojące przed współczesnym eku
menizmem, IV  Sytuacja prawosławia w ruchu ekumenicznym oraz proble
my jedności prawosławnej.

A  oto ważniejsze wypowiedzi patriarchy na temat ekumenizmu:

— „Kościół Rosyjski pragnął widzieć w  Światowej Radzie Kościołów 
obiektywne i efektywne formy dialogu i spotkania wszystkich Kościołów
i wszystkich chrześcijan w ich wysiłkach zmierzających do zbliżenia i osią
gnięcia, a raczej restytucji jedności wszystkich chrześcijan w Jednym, Świę
tym, Soborowym i Apostolskim Kościele, przy jednoczesnej czynnej ich 
współpracy w służbie pokoju na całym świecie, na rzecz sprawiedliwości 
społecznej oraz braterstwa wszystkich narodów i ludzi. Te dwa cele: resty
tucja jedności chrześcijańskiej i służba ludzkości były i są podstawowymi 
celami udziału naszego Kościoła w ruchu ekumenicznym” .

„W  takim połączeniu działalność Światowej Rady Kościołów w dziedzinie 
zagadnień społecznych i międzynarodowych nie będzie odejściem od główne
go przeznaczenia, lecz będzie forum dla poszukiwania jedności chrześcijań
skiej w Kościele Chrystusowym” .

Mówiąc o osiągnięciach w problemach jedności chrześcijaństwa, patriar
cha stwierdził: „Ruch ekumeniczny w szeregu ważnych dla jedności chrześ
cijańskiej zagadnień przeszedł od stadium ich studiowania, do stadium bez
pośrednich prób formułowania teologicznych „konsensów” , tzn. teologicznych 
sformułowań uzgodnionych, które już wymagają od Kościołów — członków 
ŚRK bezpośrednich decyzji na najwyższym szczeblu ich kierownictwa w celu 
ich recepcji i stosowania w życiu wewnątrzkościelnym względnie ich odrzu
cenia z podaniem przyczyn takiej decyzji. I tu się okazało, że Kościoły w ca
łości nie są jeszcze przygotowane do takich decyzji” .

Stąd pewna powolność, ostrożność i wahania, co wyraźnie odbija się na 
stanie ruchu ekumenicznego. Jednakże zdaniem patriarchy, jest to potrzeb
ne i celowe. W ostatnich czasach w dziedzinie teologicznych problemów
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jedności chrześcijańskiej daje się zauważyć szereg oznak pozytywnych, bo
wiem .jx> skrupulatny-ch badaniach „Komisja Wiary i Ustroju Kościelnego” 
opracowała pierwsze, początkowo elementy rzeczywiście oigólnochrześcjań- 
skich porozumień (konsensów) w sprawie chrztu i Eucharystii oraz przy
stąpiła do studiów nad możliwością osiągnięcia porozumienia w dziedzinie 
kapłaństwa.

Bardzo ważnym, z punktu widzenia prawosławia, dla przyszłości ruchu 
ekumenicznego jest temat „Pojęcie jedności i wzorca zjednoczenia” . Dużo 
się bowiem mówi o soborowości Kościoła, koncyliarności i o celu ostatecz
nym Światowej Rady Kościoła. Jak wiadomo soborowość pierwotnie była 
właściwą cechą prawdziwego Kościoła. Toteż, zdaniem patriarchy, Światowa 
Rada Kościołów nie jest Kościołem i nigdy nie może nim być. Stanowi 
ona, jak poprzednio o tym mówiono, jedynie forum, gdzie Kościoły spotykają 
się razem współpracują w sprawie restytucji jedności chrześcijańskiej. Żad
ne więc sukcesy i żadne niepowodzenia Światowej Rady Kościołów nie 
mogą ani zwiększyć, ani pomniejszyć powszechności Kościoła. Kościół bo
wiem nie przestaje być powszechnym po wszystkie czasy. Natomiast ruch 
ekumeniczny jest zjawiskiem historycznym, mającym swój początek i swój 
koniec, jeżeli osiągnie swoje cele.

Koncyliaryzm należy więc odróżniać od powszechności, soborowści. Jest 
to forma historyczna zarządzania Kościołem przy pomocy różnego rodzaju 
synodów i innych organów doradczych. Kościiół prawosławny pod pojęciem 
sobór rozumie organy Kościoła (sobór powszechny, sobór lokalny), przy po
mocy których Kościół kierowany przez Ducha Św., rozwiązuje najważniejsze 
problemy z dziedziny nauki wiary oraz zasad ustroju kanonicznego i prak
tyki kościelnej, realizując w każdym momencie historycznym (kiedy jest to 
nieodzowne) regułą apostolską „za zezwoleniem Ducha Świętego i naszym” . 
Z powyższych więc względów nie należy utożsamiać Światowej Rady Koś
ciołów z soborem.

Odnośnie roli współczesnego ruchu ekumenicznego, zdaniem Patriarchy 
Pimena, zadaniem Światowej Rady Kościołów jest poszukiwanie dróg, sprzy
janie sprawie ruchu chrześcijańskiego oraz restytucji jedności chrześcijań
skiej, troska o problemy sprawiedliwości społecznej, walki o pokój, wzmoc
nienie współpracy międzynarodowej, ponieważ stanowią one konieczne ele
menty składowe powołania Kościoła, jego służby na rzecz sprawy zbawienia
i  pomocy cierpiącej ludzkości.

Z przejawami zła społecznego Kościół powinien walczyć nie mniej niż 
z grzechami w  dziedzinie moralnej. Patriarcha uważa jednak, że należy uni
kać krańcowości. „Nasz Kościół, mówi patriarcha, zawsze wypowiadał się 
przeciwko krańcowościom, wypowiadał się za sprawiedliwym i równomier
nym udziałem chrześcijan i ruchu ekumenicznego w wysiłkach przy budo
waniu bardziej sprawiedliwego społeczeństwa ludzkiego” . W tej sprawie
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Światowa Rada Kościołów „powinna być gotowa do praktycznej współpracy 
z wszystkimi ludźmi dobrej woli, z ludźmi innych wyznań i ideologii, z wie
rzącymi i niewierzącymi” . Jak widzimy, była to pośrednia odpowiedź na 
encyklikę amerykańskiego episkopatu prawosławnego.

Dokumenty Patriarachatu Ekumenicznego poświęcone są głównie uro
czystości jubileuszowej Światowej Rady Kościołów i ruchu ekumenicznego. 
Są to, jak wyżej wspomniano, list osobisty patriarchy ekumenicznego Dimi- 
triosa I Konstantynopolitańskiego z 16.VII.1973 r. skierowany do pastora 
Filipa Pottera, sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów, oraz dek
laracja synodu Patriarchatu Ekumenicznego z okazji dwudziestopięcioletniej 
rocznicy Światowej Rady Kościołów.

Krótki list patriarchy ekumenicznego posiada wszystkie te cechy, jakie 
mają dokumenty tego rodzaju o charakterze kurtuazyjnym. Podkreśla się 
w nim ogrom wysiłków Światowej Rady Kościołów zmierzających do reali
zacji wysokich celów zjednoczenia chrześcijan i służby człowiekowi współ
czesnemu.

Natomiast deklaracja synodu zawiera pewne próby analizowania, pewnego 
krytycyzmu i podsumowania działalności Światowej Rady Kościołów oraz 
podkreśla znaczenie udziału prawosławia w ruchu ekumenicznym. W pierw
szej części swej deklaracji synod Patriarchatu Ekumenicznego ocenia 
z uznaniem dotychczasową działalność Światowej Rady Kościołów, chociaż 
nie zawsze była ona w sprzyjających warunkach, w drugiej części przypo
mina wysiłki patriarchatu zmierzające do zjednoczenia chrześcijan (jego 
encykliki 1902, 1921 r.) w trzeciej i ostatniej omawia trudności pracy eku
menicznej w świecie sekularyzowanym o tendencjach racjonalistycznych
i materialistycznych, o korupcji panującej we współczesnym społeczeństwie, 
wojnach niszczycielskich, głodzie i zubożeniu ludności, niesprawiedliwości 
społecznej itp. Wspomina się tu również o kryzysie powstałym w ruchu 
ekumenicznym z powodu różnic w poglądach dotyczących zadań, celów i me
tod pracy ekumenicznej. W zakończeniu synod podaje dość szczegółowy 
wykaz swoich uwag na temat działalności Światowej Rady Kościołów na 
przyszłość.

Zdaniem synodu, Światowa Rada Kościołów powinna:

— działać nadal jako „Rada Kościołów” w oparciu o pierwszy artykuł swo
jego statutu, stanowiący fundament i podstawę jej działalności;

— działać we wszystkich okolicznościach jako instytucja poświęcona służ
bie Kościołom, jako ich organ do wspólnych poszukiwań jedności;
— działać bardzo precyzyjnie i ostrożnie przy zdobywaniu nowych człon
ków (przykładem tego są prowadzone od dłuższego czasu rozmowy z Koś
ciołem rzymskokatolickim). Z drugiej strony wątpliwym wydaje się przyj
mowanie grup wyznaniowych i ruchów religijnych nie mających cech eklez
jalnych:
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— przy realizacji sw;oich podstawowych celów angażować się nie tylko w 
dialogi teologiczne, lecz służyć sprawie człowieka w solidarności i miłości, 
a także pomagać swoim Kościołom członkowskim.

Stosowanie więc prawidłowej syntezy zadań (zjednoczenie chrześcijaństwa
i służba społeczna człowiekowi) uchroni, zdaniem synodu, Światową Radę 
Kościołów od kryzysu, o którym powszechnie się mówi w  środowiskach 
wyznaniowych.

Ten wielce niepełny przegląd opinii trzech tylko Kościołów prawosław
nego skrzydła chrześcijaństwa, opinii znacznie różniących się w ocenie ruchu 
ekumenicznego, świadczy o trudnościach istniejących na drodze do zjedno
czenia chrześcijaństwa. Różnice w opiniach Kościołów prawosławnych w za
sadzie dotyczą metodologii pracy nad problematyką zjednoczenia. W spra
wach doktrynalnych w  Kościele prawosławnym (jako całości) rozbieżności 
między poszczególnymi Kościołami prawosławnymi nie należy przewidywać. 
Potwierdza to bardzo- znamienna wypowiedź patriarchy Pi mena na wspom
nianym wyżej odczycie w  Finlandii: „Prawosławie może spełniać swoją 
służbę ekumeniczną na rzecz podzielonego chrześcijaństwa jedynie pod wa
runkiem pełnej jednomyślności wszechprawosławnej w stosunku do pod
stawowych problemów ekumenicznych, dotyczących wiary i ustroju kościel
nego. Konieczna jest zgodność działań prawosławnych w tych zagadnie
niach zarówno wewnątrz, jak i poza Światową Radą Kościołów” . Również 
charakterystyczna jest wypowiedź patriarchy na temat pesymizmu w spra
wie ekumenizmu: „Postawiłem sobie za zadanie ostrzec was przed wszel
kim pesymizmem wobec możliwości przybliżenia jedności chrześcijańskiej 
ze względu na rozpowszechniające się obecnie pogłoski o rzekomym „kryzy
sie” lub „impasie” ekumenizmu współczesnego (...) Doświadczenie mojego 
życia, a co jest ważniejsze, doświadczenie mojego Kościoła, uczy nas opty
mizmu oraz tego, że nigdy nie należy zapominać słów Pana, wypowiedzia
nych do Pawła Apostoła: „Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem 
pełnia mej mocy okazuje się w słabości” ... (II Kor. X II, 9).

Kończąc tę krótką charakterystykę stosunku trzech Kościołów prawosław
nych do problemu ekumenizmu i jedności chrześcijaństwa oraz trudności 
stojących na drodze zjednoczenia, należałoby wskazać na postawę delegatów 
prawosławnych uczestniczących w obradach Konferencji Kościołów Euro
pejskich, której sesja odbyła się w dniach 16-22 września 1974 r. w  Engel- 
bergu k. Lucerny. Tematem obrad było hasło: „Działanie Słowa — Jedność 
w Chrystusie — Pokój na Ziemi” .

W konferencji tej uczestniczyło 350 delegatów z 110 Kościołów chrześcijań
skich Europy. Na obradach było obecnych 6 obserwatorów Kościoła rzym
skokatolickiego, w tym biskupi: Hans Martensen (Kopenhaga), Johannes 
Vonderach (Chur — Szwajcaria), Johannes Degenhardt (Paderhorn) oraz
o. Jean F. Arrighi z watykańskiego Sekretariatu Jedności Chrześcijan (świad
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czy to o wielkim zainteresowaniu Watykanu obradami tej konferencji). 
Światową Radę Kościołów reprezentowali pastor Filip Potter — sekretarz 
generalny ŚRK, prof. Lukas Vischer — szef depertamentu „Wiara i Ustrój” .

Katolickie wydawnictwo Herder-Korespondenz (nr 11/74, s. 557-559), pub
likując sprawozdanie z obrad w Engelbergu zwróciło uwagę na stanowisko 
prawosławnych delegatów w  sprawie zjednoczenia chrześcijan: „Delegaci 
prawosławni blokowali rozmowy, powołując się na tabu „Tradycji” dogma
tów z żądaniem., aby powrócić do jedności opartej na postanowieniach 
pierwszych soborów powszechnych. Stanowisko ich ułatwione im zostało 
głównym referatem przewodniczącego Kościoła, Halmuta Hilda (Darmstadt), 
zawierającym propozycję wspólnego celebrowania Eucharystii. Zarówno pra
wosławni, jak i obserwatorzy katoliccy odrzucili interkomunię.

Jak widzimy, na odcinku „Wiary i Ustroju” Kościoły prawosławne są 
jednolite i pozycję tę podtrzymują bez zmian od początku ruchu ekumenicz
nego, a szczególnie od konferencji w Lozannie w sierpniu 1927 r. oraz 
w Edynburgu w 1937 r. Mimo to optymizm w ocenie sytuacji, wykazany 
przez patriarchę Pimena, jest tą siłą, która pobudza do dalszego udziału 
w ruchu ekumenicznym i do kontynuowania rozpoczętego dzieła.



Posłannictw o
Nr 3—4 1975

Podstawowe Starokatolickie 
Dokumenty i Materiały Źródłowe
DEKLARACJA STAROKATOLICKIEJ KONFERENCJI BISKUPÓW Z 1950 
ROKU O KATOLICKIEJ DOKTRYNIE MARYJNEJ ORAZ PAPIESKIM 
DOGMACIE O WNIEBOWZIĘCIU MARII

Wobec ogłoszenia dogm atu o „wzięciu z ciałem św iętej M arii do n ieba”, 
B iskupi Kościołów Starokatolickich, zjednoczeni D eklaracją U trechcką z 24 
w rześnia 1889 roku, sk ładają w  imię Trójcy P rzenajśw iętszej następujące 
oświadczenie:

W zgodności z jednym  świętym, katolickim  i apostolskim  Kościołem 
wyznajem y w iarę „w Jezusa C hrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, Pana 
naszego, k tó ry  się począł z Ducha Świętego, narodził się z M arii Dziewicy”.

W yznajemy, że N ajśw iętsza M aria została w ybrana przez Boga, aby jako 
Dziewica sta ła  się za przyczyną D ucha Świętego M atką Słowa Bożego, k tóre 
od wieków było Bogiem i u Boga i które z Niej stało się Ciałem i Człowie
kiem „dla nas ludzi i  dla naszego zbaw ienia”.

W yznajem y, że Kościół nadał Je j imię „M atki Bożej” dla potw ierdzenia 
w iary , że M aria zrodziła nie tylko człowieka, lecz Jezusa Chrystusa, od 
w ieków  w spółistotnego Ojcu, Boga i- człowieka w jednej osobie.

Wyznajemy,, że Bóg w ty m  swoim Jednorodzonym  Synu Jezusie C hrystu 
sie dał nam  jedynego Zbawiciela i Pośrednika, przez Którego zostaliśmy 
zbawieni i że „w żadnym  innym  nie masz zbawienia, albowiem  nie masz 
innego im ienia pod niebem  danego ludziom, w którym  m ielibyśm y być 
zbaw ieni”.

W yznajemy, że Bóg w  swoim tym  Jezusie Chrystusie, k tó ry  s ta ł się człowie
kiem, objaw ił to wszystko, co jest konieczne dla naszego zbaw ienia i że to 
sw oje objaw ienie przez Ducha Świętego przekazał po wsze czasy swemu 
Kościołowi, a wszystko, co od tego odbiega lub  jest dodane nie zaw iera 
praw dy objaw ionej nam  przez Boga.

Dlatego też ponownie odrzucony dogmat, w edług którego biskup rzym ski 
je s t zdolny nieomylnie wypowiadać, stw ierdzać i nakazyw ać jako objawioną 
przez Boga zbaw ienną praw dę Kościoła, i że może on to czynić naw et wtedy,
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kiedy taka nauka nie jest poświadczona ani przez Słowo Boże w  Piśm ie 
św iętym , ani przez powszechnie uznaną w iarę  Kościoła.

Z tego rów nież powodu ponow nie odrzucam y ogłoszony przez biskupa 
rzym skiego dogm at o N iepokalanym  Poczęciu M arii oraz w  uroczystość 
W szystkich św iętych 1950 roku zdefiniow any i ogłoszony dogm at o w zię
ciu z ciałem św iętej Dziewicy M arii do chw ały niebieskiej.

Ubolewamy, że Kościół rzym ski, ogłaszając ten now y dogmat, znowu 
uczynił k rok oddalający go od pochodzącej tylko od Boga praw dy, a tym  
sam ym  na nowo zaostrzył rozdział w  dążącym  do przyw rócenia jedności 
w  chrześcijaństw ie.

W łączności z Kościołem wszystkich stuleci czcimy pam ięć św iętej Marii, 
M atki naszego Zbawiciela, Patriarchów , Proroków , Apostołów i W szystkich 
Świętych, k tórych Bóg obdarzył K oroną Życia Wiecznego. Prosim y również 
Boga, k tóry  przez swego Ducha Świętego całe ciało Kościoła uśw ięca i nim  
rządzi, aby w ysłuchał próśb swego Kościoła trium fującego i w ykorzenił błąd 
w  Kościele walczącym  oraz pozwolił jaśnieć św iatłu  P raw dy i obdarzył 
Kościół jednością i pokojem przez Jezusa C hrystusa P ana  naszego. Amen.

Dan w  Utr&ohcie <Holan'dia) i Bernie (Szwajcaria) w  uroczystość św iętego 
Szczepana, dnia 26 grudnia roku Pańskiego 1950.

Za S tarokatolicką K onferencję Biskupów

Prezydent: Sekretarz:
d r A ndrcas R inkcl d r Adolf K ury

A rcybiskup U trech tu  Biskup Katolicki, Berno

List pasterski Konferencji Biskupów z 1969 roku
o Starokatolickim Wyznaniu wiary

Potw ierdzając zasady przestrzegane przez biskupów  starokatolickich Unii 
U trechckiej oraz w ierność wobec w yznania w iary  starego i jednego Kościoła, 
M iędzynarodowa K onferencja Biskupów Starokatolickich uroczyście ośw iad
cza, że dla w iary  reprezentow anych przez nią Kościołów obowiązujące są 
następujące normy:

I. O Objawieniu i jego przekazywaniu

W ierzym y w  apostolskie świadectwo o Jezusie C hrystusie, zaw arte w  
księgach kanonicznych P ism a świętego, uznaw anych przez nie podzielony 
Kościół pierwszego tysiąclecia. Boskie Objawienie Nowego Przym ierza zosta
ło uprzednio zapowiedziane przez prorocze św iadectwo Boskiego O bjaw ienia 
w  S tarym  Przym ierzu, a następnie potw ierdzone i szerzej udostępnione 
przez Ducha 'Świętego w szystk im  w iernym  w  C hrystusie-

D latego trw am y niezachw ianie przy nieom ylnych orzeczeniach dogm atycz
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nych siedm iu uznanych przez cały Kościół soborów ekum enicznych, dzięki 
którym  trw ale  zostało obronione przed różnymi herezjam i objaw ienia Trój- 
jedynego Boga, Ojca, Syna i D ucha Świętego oraz uznane za treść naszej 
w iary Dzieło naszego koniecznego i prawdziwego zbaw ienia przez Osobę 
naszego Zbawiciela Jezusa C hrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego 
Człowieka. Dlatego też uznajem y symbol w iary  soboru nicejskiego (325), 
konstantynopolitańskiego pierwszego (381) oraz jego obronę, zastosowanie 
i in te rp re tac ję  przez dalsze orzeczenia dogm atyczne soboru efeskiego (931), 
chelcedońskiego (451), konstantynopolitańskiego drugiego (553) i trzeciego 
(680) oraz nicejskiego drugiego (787), jako trw ałe  w ytyczne naszej w iary 
(Kanon pisteos). Odrzucamy przeto stanowczo dodanie filioque, jako dokona
ne w X I w ieku n a  zachodzie bez uznania przez sobór ekumeniczny.. O drzuce
nie to odnosi się nie tylko do niekanonicznego sposobu in terp re tac ji, aczkol
wiek już ta form a stanowi uchybienie wobec spa jające j jedności miłości. 
Jeszcze bardziej stanowczo odrzucam y w szelką doktrynę teologiczną, według 
której Syn jest w spółprzyczyną Ducha. W ufnym posłannictw ie zachowujem y 
jedność i pełnię Boskiego O bjaw ienia, jak  zostały one przechow ane bez 
przerw y w  tradycji jednego, świętego,, (katolickiego i apostolskiego Kościoła;, 
przy czym odróżniam y zakończony dogm at soborów ekum enicznych od nauki 
kościelnej, k tórej sform ułow anie nie zostało ustalone na Soborze ekum enicz
nym.

Droga Kościoła poprzez wieki i do w szystkich narodów  w ym aga teologicz
nego w yjaśn ien ia i rozwoju dogm atów  i doktryn  Kościoła, k tó re  jednak  tylko 
dopóty są praw ow ierne, dopóki nie są sprzeczne z jednością i pełnią Boskiego 
O bjaw ienia niesionego w tradycji Kościoła mocą stale kierującego Kościo
łem  Ducha Świętego. Duch Św ięty je st tym, k tó ry  dokonuje uświęcenia 
wszystkich członków Kościoła i prowadzi dzieło teologiczne poprzez pokusy 
i błędy ludzkiego um ysłu ku  ciągle nowem u św iadectw u przekazanej p raw 
dy. Duch Święty jest również tym, k tó ry  w e wspólnocie Kościoła powoduje 
skłonność do w iary  wszystkich jego członków i łączy ich zgodnością w yzna
nia ich w iary ze św iadectw em  Aspostolóiw, męczenników, św iętych i nauczy
cieli. Ta św ięta w spólnota jest szczególnie w idoczna w  czasie Św iętej Eucha
rystii, k iedy w łączności z praw ow itym  biskupem  spraw ow ana jest w  różnych 
m iejscach Kościoła.

II. O Kościele i sakramentach

Zgodnie z trad y c ją  Kocioła zachow ujem y siedem św iętych obrzędów: 
Chrztu, B ierzm owania, Pokuty, Eucharystii, N am aszczenia chorych, K ap łań
stw a i M ałżeństwa, jako m isteria  i sakram enty  Kościoła, przez które zgodnie 
z w olą C hrystusa dokonuje się nasze zbawienie. Szczególne m iejsce w śród 
tych obrzędów zajm ują C hrzest i Wieczerza Pańska, co bynajm niej nie 
znosi albo pom niejsza konieczności i nieporów nyw alnej w artości pozosta
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łych sakram entów . W szystkie sakram enty  naw iązują do W cielenia, śmierci 
krzyżowej i zm artw ychw stania Jezusa C hrystusa i łączy nas z ciągle działa
jącą boską mocą.

O jednym, św iętym  Kościele w ierzym y i wyznajem y, że został on w ybra
ny pr:zez Boga przed stw orzeniem  św iata, przygotow any przez św ięty lud 
boży starego Przym ierza, założony przez P ana naszego Jezusa C hrystusa 
i aż do Jego powtórnego przyjścia i ku  chw ale Jego Im ienia jest łaskaw ie 
przez Ducha Świętego — mimo w szystkich ludzkich słabości i grzechów
— utrzym yw any i prowadzony, jako w idzialna w spólnota w iary, apostol
skiego urzędu,, sak ram entów  i służby bożej, .przepowiadania ew angelii i  po
sługującej miłości ku  w szystkim  ludziom, szczególnie jednak  ku w spółw yz
nawcom, rw tej wspólnocie sta le  k ieru jem y nasze, pełne czci i uw ielbienia 
spojrzenie, na M arię Dziewicę M atkę naszego Pana i Boga, Jezusa Chrystusa, 
a następnie n a  wszystkich apostołów, męczenników,, św iętych i .nauczycieli 
w iary . Pozostając w jedności te j w spólnoty Kościoła, mam y obowiązek 
dawać o niej niezłom ne świadectwo, nie jesteśm y jednak  w stanie, kom pe
ten tn ie określać gran ic działan ia łaski w  różnych Kościoałch i W spólnotach 
chrześcijańskich, k tóre przez grzech rozdziału u trac iły  w idzialną łączność 
z pełnią praw dy w  jednym  Kościele. W ierzymy, że do tej św iętej wspólnoty 
jesteśm y przyjm ow ani przez sak ram ent jednego chrztu  w imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego, k tó ry  słusznie może być udzielany również dzieciom, oraz 
że ten sak ram ent udostępnia w iernym  całą pełnię łaski. Podczas !gd'y św ięte 
'bierzmowanie um acnia wierzącego w  te j łasce a sak ram en t p oku ty  sprow a
dza go z pow rotem  od u tra ty  życia w  lasce do w spólnoty Kościoła, to w  ofie
rze Świętej Eucharystii, spraw ow anej legalnie we wspólnocie Kościoła, dary 
chleba i w ina zostają skutecznym i mocą Ducha św ię tego  słowami naszego 
Pana, przemieniane: (m etaballantai) w  Jego praw dziw e Ciało i Krew. 
Tę rzeczyw istą obecność uznajem y i czcimy w  konsekrow anych elem entach 
przed ich przyjm ow aniem  i w ierzym y w  je j trw an ie  dopóty, dopóki — 
naw et gdy są przechow yw ane na użytek osób starych  i chorych — utrzym ują  
się widzialne, zew nętrzne postacie chleba i w ina. W ierzymy w  działanie 
łask i świętego nam aszczenia, udzielonego chorym przez kapłanów  podczas 
m odlitw y — ich cielesn-e i duchowe, doczesne i w ieczne uzdrowienie. W ierzy- 
my, że C hrystus swój Kościół jednoczy, k ie ru je  nim, naucza i uświęca przez 
posługiwanie urzędu apostolskiego, k tóry  u trzym uje się w  jednym , świętym 
Kościelne przez n ierozerw alne skarame-ntalne nak ładan ie  rą k  przez biskupów  
w spólnie z wyświęconym i przez nich kapłanam i i diakonam i, i k tóry  k iero
w any w  pełni p raw dy przez Ducha Świętego najbardzie j autory tatyw nie 
świadczy o tej praw dzie we wspólnocie praw ow itych i ekum enicznych sobo
rów. Uświęceniu ludzkiej społeczności w  szczególny sposób służy sakram en
ta ln ie  zaw arte małżeństwo, w  którym  rzeczyw ista miłość C hrystusa um acnia 
i u trzym uje w jego natu ra lnej nierozerw alności związek zaw arty  zgodnie 
z praw em .
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III. O zasadzie jedności

O kreślając podstaw y naszej w iary, deklarujem y naszą łączność ze wszy
stkim i w iernym i, pozostającym i w  praw ow iernej, katolickiej i apostolskiej 
wierze. Dlatego odrzucam y nieuznaw anie au to ry te tu  tradycji jednego Kościo
ła  jak  również podporządkow anie go nieuzasadnionym  w  Piśm ie św iętym  
i tradycji roszczeniem biskupa rzym skiego do nieom ylności i -uniwersalnego 
episkopatu. W przeciw ieństw ie do tego zachowujem y jako konieczne to wszy
stko, w  co „zawsze, wszędzie i wszyscy w ierzyli” . W yznajem y, że zgodność 
w  tej w ierze jest rzeczą przede w szystkim  konieczną dla jedności Kościoła. 
P rzy  czym wielkość i boski ch a rak te r tej jedności nie znoszą w określonym  
nią zakresie ludzkiej wolności w  nauce i św iadectw ie. Jednakże to wszystko, 
co konieczne jest do jedności a co ze względu na rozwój historyczny, ludzkie 
przekonania i osobiste decyzje sum ienia jest zróżnicowane lub dowolne m usi 
być ciągle k ierow ane miłością Boga, k tó ra  nam  się objaw iła w  Jezusie 
Chrystusie i została rozlana w sercach naszych, abyśm y przez Ducha Św ięte
go byli zjednoczeni w S ynu z sam ym  Jedynym  Bogiem Ojcem i aby św iat 
poznał, co mu służy ku zbawieniu.

Za S tarokato licką K onferencję Biskupów

Prezydent:
dr Andreas Rinkel
A rbyciskup U trechtu

U trecht i Berno, dnia 15 grudnia 1969 roku.

Deklaracja Starokatolickiej Konferencji Biskupów  
z 1969 roku w sprawie „filioque”

W duchu w zajem nej miłości i szacunku rozpoczęty dialog ze czcigodnym 
Praw osław nym  Kościołem W schodu stw arza okazję dla M iędzynarodowej 
S tarokatolickiej K onferencji B iskupów  przedstaw ienia w  sposób zobowiązu
jący  kanonicznego i dogmatycznego stanow iska reprezentow anych przez 
nie Kościołów w  kw estii pochodzenia D ucha Świętego.

W ydaje się to nam  tym  bardziej konieczne, że dokonana w  swoim czasie 
na Zachodzie zm iana pierw otnego tekstu  sym bolu w iary przez dodanie 
„filioąue” przyczyniła się do oziębienia stosunków  między Kościołem w schod
nim  i Kościołem zachodnim  i sta ła  się powodem różnorodnych, ciągle 
jeszcze nie dających się w petni przezwyciężyć kw estii spornych.

Sekretarz: 
dr Urs Kury

Biskup K atolicki. Berno
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I. Interpolacja do starego symbolu

Zgodnie z tezą p rzy ję tą  na pierw szej Bońskiej K onferencji U nijnej 
w  1874 roku, ponownie oświadczam y: Sposób, w jak i włączono „filioąue” 
do n icejsko-konstantynopolitańskiego w yznania w iary , był niekanoniczny. 
Zgodnie z tym  przekonaniem  w szystkie Kościoły U nii U trechckiej (Kościoły 
w Holandii, Niemczech, Szw ajcarii, A ustrii, Jugosław ii, Polsce, CSRS
i Ameryce) przez oficjalne decyzje ich urzędu nauczającego usunęły z b ie
giem czasu „filoąue” z oficjalnego i jedynie dopuszczonego wyznania wiary.

II. Dogmat kościelny

W kw estii odwiecznego pochodzenia Ducha Świętego uczy nas Pismo świę
te, że Duch P raw dy pochodzi od Ojca (J.15,26). Sobór konstantynopolitański 
w 381 roku przy ją ł tę naukę Słowa Bożego do w yznania w iary  i w ypow ie
dział się, że Duch Święty pochodzi od Ojca. Kościół starokatolicki zawsze 
przyjm ow ał tę naukę soboru ekum enicznego jako sw oją w łasną i przyznaje 
jej najwyższą rangę au to ry te tu  dogmatycznego.

Ponadto u trzym ujem y, że w  Trójcy P rzenajśw iętszej istn ieje tylko jedna 
zasada i jedno źródło, a mianowicie Ojciec. A kceptujem y wschodniokościel- 
ne sform ułow anie, iż Duch Święty pochodzi „jedynie od O jca” jeśli tylko 
dodaje się, że Ojciec jest podstaw ą i źródłem  boskości. Dalsze refleksje
o stosunku Syna jako drugiej Osoby Trójcy Św iętej do odwiecznego pocho
dzenia Ducha Świętego m uszą być u trzym ane w granicach zakreślonych 
przez dogm at try n ita rn y  starego Kościoła.

D ając w yraz przekonaniu, że w  kw estii w iary  w  Trójcę Świętą istnieje 
między Kościołem praw osław nym  i Kościołem starokatolickim  pełna zgod
ność w punktach  istotnych pod względem  dogm atycznym  prosim y Boga 
naszego Pana, ażeby przez Ducha Świętego oświecił nas i zjednoczył 
w  prawdzie, byśm y mogli wspólnie modlić się dzięki tem uż sam em u Duchowi 
do Boga Ojca przez Syna Jego Jezusa Chrystusa.

W im ieniu M iędzynarodowej S tarokatolickiej K onferencji Biskupów.

Prezydent: Sekretarz
dr Andrcas Rinkel dr Urs Kury
A rcybiskup U trechtu  Biskup Katolicki, Berno

U trecht i Berno, dnia 15 grudnia 1969 roku.
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Oświadczenie Konferencji Biskupów Starokatolickich
o prymacie w Kościele

Biskupi Kościołów starokatolickich, zjednoczonych w  U nii U trechckiej, 
naw iązując do uchw ał Soboru W atykańskiego I, ogłoszonych 18 lipca 1870 
roku, a uniw ersalnym  prym acie ju ry sdykcji i nieom ylności nauczania 
biskupa Rzym u oraz m ając na uw adze obecną sy tuację ekum eniczną, sk ła
dają  niniejsze oświadczenie:

1
W zgodności z podstaw ow ą dek larac ją pierwszego K ongresu S tarokatoli

ków, k tó ry  się odbył w  M onachium  w  1871 roku, „uznajem y p ry m at biskupa 
rzym skiego w  te j m ierze, w  jak iej na podstaw ie pism  Ojców i Soborów 
był on uznaw any w  starym., niepodzielnym  Kościele, D latego w łaśnie 
trzym am y się rów nież mocno „U trechckiej D eklaracji w spraw ie W iary 
K onferencji B iskupów  Starokatolickich  z 1889 ro k u ”, w  k tó rej po odrzuce
n iu  „dekretów  o nieomylności i un iw ersalnym  episkopacie b iskupa rzym 
skiego” w yraźnie jest powiedziane: „To jednak  nie przeszkadza nam  w  uzna
w aniu historycznego prym atu , jak i k ilka soborów ekum enicznych i Ojcowie 
starego Kościoła przyznaw ali biskupow i Rzymu jako prim us in te r pares 
(pierwszem u wśród równych) za zgodą całego Kościoła pierwszego tysiącle
cia”. Przy tym  jesteśm y świadom i tego, że zdania te  w ym agają dalszych 
rzeczowych rozważeń i rozw inięcia celem pełniejszego zrozum ienia p rym atu  
w  Kościele.

2
Uznajem y, że w edług św iadectw a P ism a Świętego, wśród Apostołów, 

k tórzy obarczeni byli przez swego P ana  tym i sam ym i zadaniam i i posiadali 
te  sam e pełnom ocnictwa, P io tr w yraźnie w ysuw ał się na pierw sze m iejsce 
jako pierw szy w yznawca Bożego Synostw a Chrystusa, jako jeden z głów
nych św iadków  zm artw ychw stania i jako przewodzący gminie pierw otnej 
w  zasadniczych, decydujących sy tuacjach  w łaśnie jako  „pierw szy w śród 
rów nych”.

P iotr, k ió ry  w edług M at. 16, 16, 17 jako pierw szy wyznał Synostwo 
Boże Jezusa, nazw any został przez Niego „opoką”. Okazał się opoką przez 
to, że inn i stanęli u jego boku. Dlatego otrzym ał on — w edług Łuk. 22, 32
— polecenie um acniania w iary  swoich braci i w edług Ja n a  21, 17 ze szcze
gólnym podkreśleniem  został obarczony m isją pasto ra lną obejm ującą wszy
stkich.

Szczególna m isja zlecona P iotrow i by ła jako apostolat jednorazowa, ale 
P io tr jako „opoką” m a dla Kościoła i jego jedności trw ałe  znaczenie w yty 
czającego drogę symbolu.
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3
W zgodności ze starym  Kościołem jesteśm y przekonani, że w Kościołach 

lokalnych, kierow anych przez biskupów, m etropolitów  i patriarchów , jest 
obecny jeden i cały Koścół. Kościół ten  posiada swoich reprezen tan tów  
i pasterzy, w  ogóle biskupów, w śród k tórych  biskupow i Rzymu przyznano 
pierwszeństwo, k tó re  w ten sposób stało się znakiem  jedności.

H istorycznie rzecz biorąc, gm ina rzym ska w raz ze swymi b iskupam i 
już od początku w yróżniała się w  życiu społecznym całego Kościoła. 
W płynęła na to część apostołów -m eczenników  P io tra  i P aw ła oraz pozycja 
Rzymu jako stolicy światowego im perium . Dopiero stopniowo łączyło się 
z tym  powoływanie na szczególną pozycję P io tra  oraz na w skazujące 
n a  to  m iejsca w  Nowym Testam encie celem podkreślenia honorowego 
pierw szeństw a biskupa rzymskiego. W łaśnie to pow oływ anie się na Pismo 
Święte jako św iadectwo boskiego O bjaw ienia w sposób szczególny zobowią
zuje urząd, k tó ry  odtąd rozum iany był jako sta ła m isja, do u trzym yw ania 
służebnej łączności ze w szystkim i biskupam i i w szystkim i Kościołami. 
Dlatego spraw ow anie p rym atu  możemy tylko o ty le  uznać jako spełnianie 
woli C hrystusa wobec swego Kościoła, o ile służy ono um acnianiu całego 
Kościoła w  praw dzie i miłości, p rzy  czym — w edług słów  papieża G rzegorza I
— piastun p ry m atu  nie może być „biskupem  uniw ersalnym ” ponad wszy
stkim i, lecz tylko dla w szystkich „sługą sług Bożych”.

4
W szystko to m a swoje znaczenie dla pełnej h isto rii p rym atu  rzym skiego 

i staw ia przed nim  wym óg służenia jedności. W tej m ierze jednak, w  jakiej 
ten  wymóg nie został spełniony, doszło w  Kościele nie tylko do rozłamu, 
lecz również do jednostronnego praw nego rozum ienia prym atu, k tóre zostało 
dogm atycznie ustalone na Soborze W atykańskim  Pierw szym , ze szkodą 
dla pierw otnego zadania służebnego i uszczerbkiem  dla ekum enicznej jednoś
ci Kościoła.

5
Dlatego oświadczamy, że słuszny był pTotest podniesiony w  Kościele 

przeciwko tem u ustaleniu. Soboru W atykańskiego Pierwszego nie możemy 
uw ażać za ekum eniczny, gdyż nie były n a  nim  reprezentow ane w szystkie 
Kościoły, a przede w szystkim  Kościoły Wschodnie- Nie możemy go uznać 
również i dlatego, że b rak  było w  ówczesnym Kościele koniecznego publicz
nego przygotowania, przez co nie uwzględniono dostatecznie w  jego nauce
o prym acie znaczenia P ism a Świętego i T radycji. D latego obecnie jesteśm y 
rów nież zmuszeni, choćby naszą starokatolicką kościelną egzystencją, św iad
czyć o rzeczywiście biskupim  i soborowym charak terze K ościo ła.1

6

Z radością i w ielką wdzięcznością dla P an a  Kościoła możemy jednak  
teraz stw ierdzić, że dzięki Soborowi W atykańskiem u D rugiem u uczyniony
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został początek ponownego ustanow ienia koncyliarności i kolegialnego k ie
row nictw a Kościołem. Zauw ażam y także z radością, że nastąpiło  nowe 
zw rócenie uwagi na Pism o Święte i T radycję i że już na soborze doszło 
do nowego spotkania Kościoła rzym skiego z Kościołam i odłączonymi, w  tym  
i z Kościołami nam  powierzonymi.

Ubolewam y jednak, że now y sobór potw ierdził dek re ty  Soboru W atykań
skiego Pierwszego bez dostatecznego zbadnia P ism a Świętego i T radycji 
i że na sku tek  tego w  dalszym  ciągu nie zostały przezwyciężone poważne 
szkody autorytatyw nego m yślenia w ynikającego z V aticanum  I.

M amy jednak  głęboką nadzieję, że dalej będzie się rozw ijała soborowa 
w spólnota w szystkich Kościołów, w spólnota, w  której p ierw otna P iotrow a 
posługa p rym atu  znajdzie nowe urzeczyw istnienie,

Dlatego prosim y w szystkich chrześcijan, a szczególnie w szystkich b isku
pów i odpowiedzialnych kierow ników  Kościołów o coraz większe uśw iada
m ianie sobie ich w spólnej odpowiedzialności za możliwość odbycia nowego, 
rzeczywiście powszechnego soboru, k tó ry  by mógł przem aw iać w  im ieniu 
w szystkich chrześcijan i powziąć odpowiednie postanow ienia.

W uroczystość św iętych apostołów  P io tra  i Paw ła, 29 czerwca 1970 roku.

Za K onferencję Biskupów Starokatolickich

Przew odniczący Sekretarz
dr Andreas R i n k e 1 dr Urs K ii r y
A rcybiskup U trechtu  Biskup katolicki, Berno

Umowa Biskupów Starokatolickich 
Zjednoczonych w Unii Utrechckiej

Biskupi Katoliccy, zjednoczeni w  U nii U trechckiej przez uznanie D eklara
cji U trechckiej z 24 w rześnia 1889 roku, um aw iają się w spraw ie w zajem 
nych stosunków  oraz w spraw ie stosunków  kościelnych między nim i 
przez nich kierow anym i i reprezentow anym i Kościołami:

Artykuł 1
Kościoły kierow ane i reprezen tow ane przez biskupów  zjednoczonych 

w U nii U trechckiej pozostają ze sobą w  pełnej wspólnocie kościelnej.

Artykuł 2
Podstaw ą wspólnoty biskupów  i ich Kościołów jest w spólne opowiedzenie 

się za U trechcką D eklaracją W iary z 24 w rześnia 1889 roku i w spólna im 
katolickość urzędu i ku ltu .
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Artykuł 3
Do Unii mogą być przyjęci tylko ci biskupi, k tórych  legalność w yboru 

i kanoniczność konsekracji zostały uznane przez M iędzynarodow ą K onfe
rencję Biskupów.

Artykuł 4
Dla utrzym ania w spólnoty kościelnej biskupi zb ierają  się regu larn ie jako 

M iędzynarodow a K onferencja Biskupów. O brady K onferencji przebiegają 
zgodnie z regulam inem .

Artykuł 5
1. Do kom petencji M iędzynarodowej K onferencji Biskupów należą w szy

stk ie zagadnienia dotyczące u trzym ania w spólnoty Kościoła starokato lic
kich oraz stosunków z innym i Kościołami.

2. M iędzynarodowa K onferencja Biskupów  nie spraw uje sam odzielnej 
ju rysdyksji w  poszczególnych Kościołach; może jednak  posiadać ju rysdyk
cję biskupią na terenach m isji starokatolickich  i spraw ow ać ją  przez jednego 
lu b  k ilku  swoich członków.

3. Każdy biskup jest zobowiązany do rea lizacji w zakresie swojej ju ry s
dykcji postanow ień M iędzynarodowej K onferencji Biskupów. Jeżli 
w  ram ach u stro ju  swojego Kościoła nie je s t do tego całkowicie lub  częścio
wo kom petentny, to  m usi dążyć, ażeby postanow ienia te były realizow ane 
przez odpowiednie organy kościelne.

4. M iędzynarodow a K onferencja Biskupów  jest upow ażniona do zajm ow a
nia stanow iska w  spornych kw estiach w iary  i moralności, składania w imie
niu W spólnoty Kościołów Starokatolickich  dek larac ji w  spraw ach zasad 
w iary  wobec innych Kościołów oraz w konkretnych  przypadkach zaw ierania 
w  oparciu o zasady wym ienione w artyku le 2 porozum ień z innym i Kościo
łam i o w zajem nych stosunkach kościelnych. W tych spraw ach biskupi 
będą działać za zgodą swoich Kościołów.

5. D eklaracje w  kw estiach  w iary  i m oralności pow inny być podane do 
publicznej wiadom ości w Kościołach k ierow anych i reprezentow anych przez 
biskupów  zjednoczonych w  M iędzynarodowej K onferencji Biskupów, jako 
ich orzeczenia doktrynalne.

Artykuł 6
1. U praw nieni do głosowania są wszyscy biskupi, którzy k ieru ją  Kościo

łem  lub diecezją.
2. Em eryci i biskupi pomocniczy m a ją  głos doradczy.
3. Biskup upraw niony do głosowania może w  przypadku niemożliwości 

uczestniczenia w  obradach, wyznaczyć jako  swego zastępcę innego biskupa 
lub duchownego. Jed n ak  jako zastępca dany biskup lub duchow ny ma głos 
doradczy.
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4. W przypadku w akatu  stolicy biskupiej dany Kościół, o ile mie rep rezen
tu je  go inny biskup, może w ysłać na obrady M iędzynarodow ej K onferencji 
Biskupów obserw atora. O bserw ator ten  jednak  pow inien być stanu  duchow
nego.

Artykuł 7
1. Uchwały M iędzynarodowej K onferencji B iskupów  są z zasady podejm o

w ane jednogłośnie przez obecnych członków upraw nionych do głosowania; 
dotyczy to  zwłaszcza spraw  w ym ienionych w artyku le  5 punk t 2; artykule 
9 p unk t 3; a rtyku le  14 p u n k t 1, 2 i 3 oraz artyku le  15 niniejszej umowy. 
W strzym anie się od głosowania nie jest brane pod uwagę.

2. W przypadku spraw  w ym ienionych w  artyku le  3; a rtyku le  5 punkt 
4; a rtyku le  10 punk t 1 i 2 n in iejszej umowy, uchw ały są podejm owane je d 
nogłośnie przez wszystkich członków upraw nionych do głosowania. Uchwałę 
podjętą jednogłośnie na sesji M iędzynarodowej K onferencji B iskupów przez 
obecnych n a  niej członków upraw nionych do głosowania — bez uwzględ
nienia w strzym ujących się od głosu — Biuro K onferencji przesyła niezwłocz
nie do wiadom ości nieobecnym  na sesji członkom upraw nionym  do głoso
w ania. Równocześnie pow iadam ia ich, że są zobowiązani do przekazania 
n a  piśm ie do  B itn a  K onferencji w  te rm in ie  każdorazowo określonym  przez 
zgrom adzenie inform acji o tym, czy zgadzają się z uchw ałą lub są przeciw  
niej, względnie w strzym ują się od głosu; poza tym  pow iadam ia ich, że 
wypowiedź, k tó ra  nie nadejdzie do B iura przed upływ em  term inu, będzie 
uw ażana za w strzym anie się od głosu

3. Uchwały w  spraw ach czysto organizacyjnych, a zwłaszcza w  przy
padkach określonych w  artyku le  2 pun k t 2; a rtyku le  8 pun k t 3; artyku le
9 i 10 regulam inu K onferencji są podejm ow ane większością głosów odda
nych przez członków upraw nionych do głosowania: pow strzym anie się od 
głosu liczy się jako oddanie głosu. P rzy  rów nej ilości głosów rozstrzyga 
głos prezydenta ew entualnie jego zastępcy, k tórem u powierzono kierow nic
tw o K onferencji.

4. Członek K onferencji nie może uczestniczyć w  głosow aniu nad kw estią 
dotyczącą bezpośrednio jego sp raw  osobistych. W głosowaniu nad orzecze
n iem  w  spraw ie określonej w  artyku le  14 punk t 1 niniejszej umowy, ew en
tualn ie w głosowaniu przy rew izji takiego orzeczenia zgodnie z artykułem  
14 punk t 3 niniejszej umowy, nie mogą uczestniczyć b iskupi reprezen tu jący  
odnośny Kościół.

Artykuł 8
B iskupi udostępniają sobie naw zajem  swoje rozporządzenia urzędowe, 

listy  pasterskie, mszały, ry tuały , pontyfikaty , katechizm y, podręczniki, ak tu 
alne w ykazy swoich duchownych, protokoły swoich synodów i inne doku
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m enty oraz in form ują się naw zajem  o dokonanych w  ich Kościołach wybo
rach  i konsekracjach biskupów.

Artykuł 9
1. W przypadku w aka tu  stolicy biskupiej obowiązek poinform owania

o dokonanym  wyborze biskupa w raz z przekazaniem  odnośnych protoko
łów  spoczywa na kom petentnych instancjach  danego Kościoła.

2. K onsekracji b iskupa w ybranego praw om ocnie przez organy Kościoła 
należącego do U nii U trechckiej dokonują biskupi Unii U trechckiej.

3. W przypadku w ątpliwości, czy nie zachodziły przeszkody do udzielenia 
konsekracji, rozstrzyga M iędzynarodowa K onferencja Biskupów po w ysłu
chaniu  zdania odnośnego Kościoła.

A rtykuł 10
1. B iskupi nie mogą podejm ować żadnych zobowiązań wobec innych Koś

ciołów bez uprzedniego wspólnego przekonsultow ania tej spraw y i zezwole
nia M iędzynarodowej K onferencji Biskupów.

2. Przede w szystkim  biskupi są zobowiązani do nieudzielania sak ry  b isku
piej innym  Kościołom oraz uczestniczenia w nakładaniu  rąk  bez zgody 
M iędzynarodowej K onferencji Biskupów.

3. Dla udzielenia sakry  biskupiej w Kościołach., z 'którym i U nia U trechoka 
pozostaje w interkom unii, może w ystarczyć decyzja B iura M iędzynarodo
w ej K onferencji Biskupów. Decyzja B iura zostaje przekazana do w iadom oś
ci członkom M iędzynarodowej K onferencji Biskupów.

Artykuł 11
K apłani, udający  się z jednej starokatolickiej diecezji do innej i tam  

zatrzym ujący się przez pew ien czas, mogą być dopuszczeni do spraw ow ania 
duchow ych czynności urzędowych tylko w tedy, jeśli są zaopatrzeni w  b isku
pie listy polecające; dla form alnego przyjęcia do k le ru  innej diecezji w ym a
gane jest kanoniczne zw olnienie kap łana przez jego biskupa.

Artykuł 12
1. Biskupi zobowiązują się do udzielania święceń kapłańskich  tylko takim  

kandydatom , k tórzy posiadają konieczne przym ioty oraz mogą wykazać 
się w ym aganym i przez przepisy ich Kościoła studiam i teologicznymi i egza
m inam i.

2. K andydatom  na kapłanów  z innych diecezji święceń kapłańskich  moż
na udzielać ty lko na żądanie lub za zgodą właściwego biskupa.

Artykuł 13
Biskupi dek laru ją  gotowość przyjm ow ania do swoich insty tu tów  teolo

gicznych także kandydatów  do stanu  kapłańskiego z innych diecezji, jeśli 
będzie tylko zachodzić tego potrzeba.
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Artykuł 14
1. Orzeczenie, czy jakiś Kościół odszedł od zasad wym ienionych w a rty k u 

le  2 n iniejszej umowy i tym  sam ym  u trac ił uczestnictwo we wspólnocie 
kościelnej U nii U trechckiej, należy do kom petencji M iędzynarodowej K on
ferencji Biskupów.

2. Tak samo do kom petencji M iędzynarodowej K onferencji Biskupów 
należy orzeczenie, czy jak iś biskup na skutek  znacznych uchybień przeciw 
wierze lu b  zasadom m oralnym  u trac ił członkostwo w  M iędzynarodowej 
K onferencji Biskupów.

3. W przypadkach określonych w  punkcie 1 i 2 odnośny Kościół względ
nie odnośny biskup może w  ciągu pół roku wnieść sprzeciw  do M iędzynaro
dowej K onferencji Biskupów;, sprzeciiw pow inien być uzasadniony.. Jeśli 
sprzeciw  jest złożony we właściwym  czasie i uzasadniony, to M iędzynaro
dowa K onferencja Biskupów  jest zobowiązana do rew izji na najbliższej 
sesji zakw estionow anej uchw ały.

Artykuł 15
Pow 3rższa um ow a oraz w ym ieniony w  artyku le  4 regulam in m ogą być 

•uchwałą M iędzynarodowej K onferencji Biskupów, podjętą zgodnie z a r t y 
kułem  7, uzupełnione lub  zmienione.

Regulamin
Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich 

Unii Utrechckiej

Artykuł 1
Prezydentem  K onferencji je s t arcybiskup U trech tu . Przewodniczy on kon

ferencji, ale może zezwolić na zastępowanie go przez upraw nionego do głosu 
członka K onferencji. Jeśli nie je s t w  stanie pełnić swoich obowiązków 
i nie wyznaczył zastępcy, to zastępuje go najsta rszy  stażem  pracy członek 
Biura.

Artykuł 2
1. P rezydent, sekretarz i kw estor tw orzą wspólnie Biuro K onferencji.
2. S ekretarz i kw estor są w ybieran i spośród upraw nionych do głosowania 

członków K onferencji na okres sześciu lat. W ybór pow tórny jest dopuszczal
ny.

Artykuł 3
1. Jeśli prezydent, zgodnie z artykułem  1, wyznaczy zastępcę, to jest on za

praszany na posiedzenia Biura.
2. Biuro prow adzi korespondencję M iędzynarodow ej K onferencji Bisku

pów i przygotow uje spraw y do rozpatrzenia na najbliższej sesji.
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3. W tym  celu może ono powoływać tłum aczy i rzeczoznawców, a zwłaszcza 
zasięgać rów nież inform acji i opinii.

Artykuł i
1. Biuro prow adzi urzędow ą listę biskupów  i Kościołów należących do 

Unii U trechckiej.
2. Biuro prow adzi również listę tych Kościołów, k tóre powinny pow iada

m iać Unię U trechcką o w akacie i obsadzeniu na nowo stolicy biskupiej.

A rtykuł 5
K onferencja zbiera się przynajm niej raz w  roku.

A rtykuł 6
Biuro jest upraw nione do zw oływ ania K onferencji na sesje nadzw yczaj

ne. Sesja nadzw yczajna m usi być zwołana, jeśli przynajm niej dwóch b isku
pów z różnych k rajów  zażąda tego na piśm ie z podaniem  powodów.

A rtykuł 7
1. Biuro, w m iarę możliwości po zasięgnięciu opinii członków upraw nio

nych do głosowania, usta la  m iejsce i term in  sesji. Zaproszenia w ysyła 
sekretarz, podając równocześnie porządek dzienny oraz załączając ew entu
alnie potrzebne dokum enty. Zaproszenia o trzym ują wszyscy członkowie. 
W przypadku w akatu  stolicy biskupiej zaproszenie w ysyła się do właściwe
go urzędu kościelnego. Zaproszenia powinny być w ysyłane na cztery m ie
siące przed sesją; w  przypadkach nie cierpiących zwłoki Biuro może zre
zygnować z dotrzym ania tego term inu.

2. N a każdej sesji prow adzi się protokół sprawozdawczy. P rotokół sporzą
dza się w  języku niem ieckim  i w angielskim  przekładzie. W ciągu trzech 
miesięcy po zakończeniu sesji protokół powinien być przesłany wszystkim  
członkom M iędzynarodowej K onferencji Biskupów.

A rtyku ł 8
1. B iskupi m ają  praw o, za zgodą Biura, zab ieran ia ze sobą w łasnych tłu 

maczy i ekspertów .
2. Również i Biuro może powoływać na obrady tłum aczy i ekspertów .
3. K onferencja ma praw o w yznaczania dla poszczególnych zagadnień 

kom isji doradców.

A rtykuł 9
O brady K onferencji są poufne. Członkowie mogą inform ować swoje kie

row nictw o Kościoła o w ynikach obrad, o ile K onferencja nie zabran ia tego 
w  jakim ś konkretnym  przypadku. Poza tym, jeśli K onferencja tak  zadecydu
je, może być opublikow any kom unikat o wynikach.
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Artykuł 10
Każdy członek upoważniony do głosowania opłaca roczną składką na 

pokrycie bieżących w ydatków  K onferencji (koszty Biura, koszty podróży 
na  polecenie M iędzynarodowej K onferencji Biskupów). Wysokość sk ładk i 
usta la  K onferencja n a  podstaw ie opracowanego przez kw estora projektu  
z odpowiednim  uw zględnieniem  finansow ych możliwości danego Kościoła.

Umowa i regulam in zostały przekonsultow ane i zatw ierdzone na konfe
renc ji biskupów  w  M orschach (Szwajcaria) dnia 12 w rześnia 1974 roku. 
Z tą  sam ą datą  wchodzą one w  życie zam iast um owy i regulam inu z 15 
października 1952 roku. T ekst w  języku niem ieckim  uw ażany jest za au ten 
tyczny.

U trech t i Berno, dnia 30 w rześnia 1974 r.

P rezydent 
M arinus Kok

S ekretarz 
Leon G auth ier



Posłannictw o
Nr 3—4 1975

W Y D A R Z EN IA  I OPINIE

Echa prasy
G rzechy ks. prof. dra Hansa Kttnga

W ostatnich la tach p rasa  zarówno rzymsko/katolicka, jak  .i inna w ielo
k ro tn ie sygnalizowały o (konfliktach, pow stających na tle in te rp re tac ji dok
tryny katolickiej przez n iektórych teologów rzym skokatolickich. W łaśnie 
tym  teologom „Św ięta "Kongregacja D oktryny W iary” zarzuca n iepraw a- 
m yślncść w  ich w ypow iedziach i  poglądach,, głoszonych pubdicznie b k a 
tedr uniw ersyteckich, względnie n a  łam ach czasopism teologicznych lub 
w m onografiach naukowych.

Co pew ien czas w  p rasie  w ym ieniano tak ie  nazw iska, ja . np . o  (dr F ranz 
Schupp S.J. — profesor zw yczajny dogm atyki n a  W ydziale Teologicznym 
U niw ersytetu w  Insibrucku .(Austria), o d r H ans C zucia S.J. — asysten t 
i: w ykładow ca filozofii chrześcijańskiej n a  tym że uniw ersytecie, tes. d r  Adolf 
Holi — zinany w  A ustrii religioznaw ca i p isarz katolicki, o. Je an  Kam p
— profesor filozofii i teologii w  Insty tucie Teologicznym archidiecezji rzym 
skokatolickiej Brukseli, o. Gin li o G irard i — profesor apologetyki i filo 
zofii w  Insty tucie K atolickim  w Paryżu, dom inikann o. P fiirtne r — zna
ny profesor szw ajcarski i  w ielu  innych. W szystkim  tym  teologom zarzuca
no „nieprawoimyślność" i  pozbawiono ich praw a prow adzenia wykładów .

Ale najw ięcej hałas-u w yw ołała apraw a stosunkowo młodego, lecz w yb it
nego teologa — ks. prof. d r . H ansa K unga. Oto personalia tego uczonego, 
en tuzjasty  ruchu  ekum enicznego i zjednoczenia chrześcijaństw a *.

H ans K iing urodził się 19 m arca 1928 r. Święcenia kap łańsk ie otrzym ał
10 października 1954 r. w  Bazylei. S tudiow ał w  G regorianum  w  Rzymie, 
w  Insty tucie  K atolickim  w P aryżu  i w  Sorbonie. W G regorianum  uzyskał 
licencjat z filozofii i teologii, a w  Insty tuc ie  K ato lick im jw  Paryżu  — dok
to ra t tl teologii (1957) n a  podstaw ie rozpraw y p t.'„U sp raw ied liw ien ie
— ‘N auka K arla  Bantha a  pew na m yśl kato licka”. Je s t doktorem  
honoris causa W ydziału P raw a U niw ersytetu w  St. Louis (USA). W la tach  
1957—1959 był duszpasterzem  w Lucernie, a następn ie  w  1959—1960 — asy-

1 Concilium, 1995/66, n r 1—10, s. 251.
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sten'tem na U niw ersytecie w  M unster (Westfalia), w  1960—1963 — profeso
rem  teologii fundam entalnej w  Tybindze. Od 1963 roku jest tam że p ro fe
sorem  teologii dogm atycznej i ekum enicznej. W czasie sesji soborowych 
V aticanum  II został pow ołany na eksperta soborowego (wielkie w yróżnie
nie dla bardzo nielicznych teologów oraz oficjalne uznanie jego kw alifi
kacji naukow ych i m oralnych przez kierow nictw o centralne Kościoła R zym 
skokatolickiego).

Po ukończeniu studiów  ks. H ans Kiing w ykazuje dużą aktyw ność nauko 
wą i publicystyczną. Spośród w ażniejszych jego publikacji należy w ym ie
nić: „R echtfertigung” (Usprawiedliwienie) — k ilkakro tne nak łady  w  1957 
i 1963 x„ „Konzil und W iedervereinigung” (Sobór i  ponowne zjednoczenia) 
1960, 1963, „D am it d ie  W elt glaube!! (Żeby św ia t uwierzył) 1962, „S truk tu ren  
der K irche” (S truk tury  Kościoła) 1963, „K irche in F re ihe it” (Kościół w w ol
ności) 1964, „K irche in Konzil” (Kościół w  Soborze) 1963, „Theologie und 
K irche” (Teologia i Kościół) 1964: „K onzilsredsn" (Przem ów ienia soboro
we) w spółautorstw o z C ongar’em i 0 ’H anlon’em, 1964).

Ks. H. Kiing jest jednym  z w ydaw ców  czasopisma pt. „Tubinger Theolo- 
giscbe Q uarta 'lschrift” i „Jou rna l of Ecum enical S tudies” oraz w spółpraco
wnikiem , członkiem K om itetu Redakcyjnego M iędzynarodowego Przeglądu 
Teologicznego pt. „Concilium 1’, którego w ersja  polska w ydaw ana była przez 
„P allo ttinum ” w  la tach  1968—1971. Z przyczyn bliżej nam  nie znanych 
w  ostatnim  czasie zaniechano w ydaw ania tego bardzo pożytecznego p erio 
dyku.

Zarówno tem atyka p rac ks. H. K iinga, ja k  i  ak tyw ny udział w w y
daw aniu szczególnie „Journal of Ecum enical S tudies” i „Conci-lium”, św iad
czą, że rzucone przez papieża Ja n a  X X III hasło „agiornam ento” a nas tę 
pnie tem atyka Soboru V aticanum  II  w yw arły  duży wpływ na k ierunek  za
interesow ań młodego wówczas, utalentow anego teologa, a także i na tem a
tykę jego p rac naukowych.

Z opublikow anych dotychczas przez ks. H. K iinga prac d artykułów  w y
nika, że szczególną uw agę poświęca on problem om  soborowym, spraw om  
zjednoczenia chrześcijaństw a, s tru k tu rze  Kościoła, problem om  wolności 
w  Kościele i świecie.

Jako aktyw ny członek K om itetu Redakcyjnego w ydaw nictw a „Concilium" 
i członek sekcji ekum enicznej w  jego redakcji, ks. H. K iing m iał możność 
'wypowiadać sw oje poglądy na łam ach tego czasopisma. Jak ież to były ipo- 
glądy? Co w  nich zaczęło później budzić niepokój członków K ongregacji 
D oktryny W iary w  Rzymie? Isto tn ie  są one in teresu jące nie ty lko  ze wzgę- 
du na pasję  z  jaką są głoszone, lecz i sposób realizacji idei ekum enicznych. 
Ks. H. KOng tw ierdzi bowiem, że do podjęcia „eksperym entu ekum enicz
nego" je st po trzebna przede w szystkim  odwaga. „W ekum enii — podkreśla 
ks. H. Kiing w  swoim artyku le redakcyjnym  (zamieszczonego w  Concilium ” 
1969, n r  1—9 s. 215—216) pt. „Odwaga do podjęcia eksperym entu  ekum e
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nicznego” — zbyt w iele się  mówi, zbyt mało się robi (...) Bez odwagi podej
m ow ania doświadczeń nie postąpim y naprzód (...) Czy n ie  nadszedł czas, 
by mówić i dowodzić — w razie potrzeby choćby poprzez „zuchwalstwo 
praktyczne, że to, co dzieli Kościoły, nie jest iw takim  stopniu ważne, by 
uspraw iedliw ić podział wspólnoty kom unijnej we współczesnych okolicz
nościach życia”.

Jak  widzimy, są to hasła w prost rew olucyjne, w zyw ające do obalenia 
istniejącego stanu  w  Kościele rzym skokatolickim , do obalenia „ tabu”, ja 
kim  jest urząd kościelny w  katolicyzm ie rzymskim.

A oto wypowiedzi fcs. H. Klinga na tem at rozw ażań nad  is to tą  sukcesji 
apostolskiej: „C iasnota klerykalno-ipraw na, b rak  szerokiego oddechu zacią
żyły niezm iernie na pojęciu sukcesji apostolskiej, skazując ją tym  sam ym  
na jałowość w dziedzinie ekum enii (...) F ak t u jm ow ania sukcesji apostol
skiej — m ów i dalej ks. H. Kling — jedynie pod kątem  widzenia sukcesji 
urzędów kościelnych, świadczy o klerykalnym  zacieśnieniu istoty rzeczy”.- 
Zdaniem  tego uczonego, „urzędy kościelne nie m a ją  żadnego celu same 
w  sobie, ich sukcesja więc nie posiada go także” s.

Na innym  m iejscu arty k u łu  ks. H. K linga znajduje się taka wypowiedź 
niew ątpliw ie m u inkrym inow ana: „Insty tucjonalna h ierarch ia urzędów, u s ta 
nowiona przede w szystkim  przez tradycję palestyńską, nie może być uw a
żana za w artość abso lu tną” 3,

W szystkie te  wypowiedzi na tem aty  ekum eniczne, ro-zsiane w licznych 
artykułach  i przyczynkach naukowych, zdradzają k ry ty k ę  istniejącego stanu 
w  teologii rzysm kokatolickiej i  n ie  tylko teologii. „Bardzo iwielu katolików, 
teologów — mówi ks. H. K ung — znacznie lepiej p o trafi porozum ieć się 
z szeregiem praw osław nych, protestanckich  'bądź anglikańskich teologów, 
aniżeli ze swymi katolickim i współkolegam i, zaskorupiałym i w postaw ie 
antyreform atorsk iej lub też zgoła w  kategoriach średniow iecza (...)”. A da
lej następuje już bezpośrednio k ry tyka „przywódców’1: „Zwłaszcza w  Koś
ciele katolickim , chociaż nie wyłącznie w  nim, istn ie ją  pewni przywódcy 
v/ h ierarch ii kościelnej, k tórzy  zam iast pełnić sw ą pasterską powinność 
i tym  sam ym  kroczyć w  czołówce postępu, w loką się. w ogonie wspólnego 
marszu, idąc niechętnie, opornie, ze w zrokiem  u tkw ionym  wstecz, sp rzy 
m ierzając się z tym i teologami, którzy w apologii i ochronie dotychczaso
wego system u u p a tru ją  główny cel swej teorii i p ra k ty k i"1.

I w łaśnie ta  k ry tyka z początku zaczęła drażnić „przywódców”, a n a s tę 
pnie spowodowała wszczęcie przez Rzym ską K ongregację D oktryny Wiary 
postępow ania w yjaśniającego, a następnie przyczyniła się do podjęcia b a r 
dziej zdecydowanych kroków.

I tak  w dniu 24 czerw ca 1973 roku wydano dek larac ję  p t. „M ysterium

2 GomcuiliLum., 1368, n r  1—10, s. 'Vt2.
3 Tamże, s. .175.
* CoinicdiLiJum H970, nir II—5, a  262
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Ecclesiae”, zaw ierającą surow e potępienie poglądów n iektórych teologów 
katolickich n a  tem aty poruszane przez ks. prof. H. K iinga (aczkolwiek 
w  deklaracji tego nazw iska nie wymieniono). Było to groźne m em ento pod 
adresem  tego „niepraw om yślnego” profesora i teolotga. K ongregacja jednak 
między innym i liczyła na to, że form alnie nie wym ieniony w  deklaracji 
ks. H. Kiing zlęknie się i podporządkuje władzy. Okazało się natom iast, że 
„oskarżony” nie u ląk ł się. O tw arcie p rzyznał on, że autorzy dek larac ji m ieli 
n a  względzie jego poglądy (nazwisko ks. H. Kiinga było w ym ieniane 
w  kurialnych  tem atach towarzyszących deklaracji „M ysterium  Ecclesiae”). 
I  nie tylko nie u ląkł się, lecz podniósł rękawicę, pragnąc w  publicznej roz
praw ie udowodnić słusizność swoich tez. Zam iast tego, aby przyjąć pokor
nie dek larację „M ysterium  Ecclesiae” (czego spodziewał się W atykan i co 
ostatecznie przekreśliłoby pow stały konflikt) ks. H. Kiing w ystąpił z ostrym 
oświadczeniem, zarzucającym  członkom K ongregacji b rak  kom petencji n a u 
kowych i m oralnych do potępienia głoszonych przezeń tez-. Najgorszym  jed 
nak, z punk tu  w idzenia ortodoksyjnych teotogów katolickich, była jego 
wypowiedź, stw ierdzająca, że deklaracja „M ysterium  Ecclesiae’1 pochodzi 
od „adm inistracyjnego ciała  Inkwizycji, pow ołanego w  czasie k o n trre fo r
m acji tj. Świętego Oficjum , że m im o nowej nazwy (Kongregacja D oktryny 
Wiary) i .nowej procedury  adm inistracy jnej urząd rzym ski do spraw  w iary 
p ragnie ożywić sta re  p rak tyk i inkw izycy jne5. T aka ostra  wypowiedź oskar
żonego w yw ołała n a tu ra ln ie  nie tylko gniew sędziów, lecz i dalsze już 
bardziej konkretne k rok i w  postaci nowej deklaracji, opublikow anej w dniu 

■21.11.1975 r. na łam ach „L’O sservatore Romano".
In teresu jące jest w yjaśnienie na ten tem at rzecznika prasowego z W a

tykanu, prof. A lessandriniego, dyrek to ra w atykańskiego B iura Prasowego. 
Z relacjonow ał je  p. M ikołaj Rostw orow ski korespondent dziennika „Słowo 
Powszechne” w Rzymie. Na py tan ia zebranych dziennikarzy prof. Alessan- 
drin i w strzym ał się od kom entarza spraw y ks. prof. H. Klinga, poprzestał 
jedynie na odczytaniu krótkiej, zaledw ie póitoraistronicowej dek laracji K on
gregacji D oktryny W iary na tem at dwóch książek profesora, uzanych za 
nieprajwomyślne.

W łaśnie ,,L’O sservatore Rom ano” opublikow ał ten tekst na swoich ła 
mach w całości. Oto najw ażniejsze fragm enty  deklaracji, charakteryzujące 
stosunek W atykanu .do 'buntowniczego profesora” : „Św ięta K ongregacja 
D oktryny W iary, w ypełniając swoj obowiązek rozw ijania i strzeżenia dok
tryny w iary i  obyczajów  w  całym Kościele, poddała analizie dwie książki 
profesora H ansa K unga: „Die K irche” (Kościół) oraz „U nfehlbar? Eine 
A nfrage” (Nieomylny? Oto problem ), w ydane w  różnych językach.

W dwu odrębnych pism ach z dnia 6 m aja  1971 ro k u  i z dn ia  12 lipca 1971 
roku, K ongregacja powiadom iła au to ra  (tzn. H. Kiinga o trudnościach, na

5 Ml. HomoSzeiwifCiz,: Ks. Kung ;w Rzyjmie i  'Kratoojwtie, Anguimieinit.y11S75', m  W.
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jak ie  n a tra fiła  w  jego książkach i prosiła go, fey na piśm ie w yjaśnił, iw j a 
kim  sensie opinie jego n ie  p rzeciw staw iają się doktrynie Kościoła k a to lic 
kiego. W liście z dnia 4 lipca 1973 roku  K ongregacja zaproponowała p ro fe
sorowi ks. H. Kiingowi ustne w yjaśnienie swego stanow iska w  bezpośred
niej rozmowie. W liście swym z dnia 4 w rześnia 1974 roku ks. prof. H. Kiing 
odrzucił tę możliwość. Co więcej, w odpowiedzi swej nie tylko nie wykazał, 
że poglądy jego nie są sprzeczne z doktryną katolicką, ale usiłow ał je pod- 
trzym ywaćj naw et po w ydaniu deklaracji „M ysterrum  Ecclesiae”.

„W w ym ienionych wyżej dwu książkach — mówi się dalej w dek lara
cji K ongregacji — zaw arte są pew ne opinie, k tó re  w  różnym  stopniu p rze
ciw staw iają się nauce Kościoła katolickiego, a k tó rą  przyjm ow ać są obo
wiązani wszyscy katolicy(...)

W pierw szej kolejności w deklaracji w ysunięto pod adresem  ks. prof.
H. Kiinga następujący  zarzut: „Pogląd, poddający przynajm niej w  w ątp li
wość dogm at w iary  w  nieomylność Kościoła lub  sprow adzający go do pew 
nej podstaw owej tezy o faktycznym  posiadaniu praw dy, dopuszczającej 
jednak możliwość b łądzenia w  orzeczeniach w ydaw anych ostatecznie przez 
U rząd Nauczycielski Kościoła. S tw ierdzając ten  fak t, K ongregacja przy 
tym  orzeka, że pogląd ten  „jest sprzeczny z doktryną zdefiniowaną przez 
I Sobór W atykański a potw ierdzony przez I I  Sobór W atykański”.

Dalszy zarzut jest jeszcze gorszy. Dotyczy on przekonań ks. .prof.
H. Kiinga na 'tem at U rzędu Nauczycielskiego Kościoła: „nie uznaje on (tj. 
ks. prof. H. Kiing) w łaściwego pojęcia autentycznego Urzędu N auczyciel
skiego, zgodnie z k tó rym  biskupi w Kościele są autentycznym i, czyli upo
ważnionym i przez C hrystusa nauczycielam i, którzy powierzonem u sobie lu 
dow i głoszą p raw dę wiary,, aby w  n ią w ierzył i w życiu stosow ał”.

Nie mniej pow ażne zastrzeżenie zostało zgłoszone pod adresem  poglądów, 
wypowiedzianych przez ks. prof. H. Kiinga w  jego książce „Die Kirche". 
W edług au to ra  tej książki, „Eucharystia, przynajm niej w  w ypadkach konie
cznych, może być ważnie spraw ow ana przez ochrzczonych, naw et n ie  posia
dających sakram entu  kapłańskiego”. Pogląd ten „nie jest do pogodzenia z 
n au k ą  Soborów L aterańskiego IV i W atykańskiego V”.

Kończąc wyliczenie błędów  tego w ybitnego teologa katolickiego, p refek t 
Kongregacji, F ranciszek K ardynał Seper, i jego sekretarz, arcybp H ieronim  
H am er Op, nie zam ykają całkowicie drogi do pozytywnego rozw iązania 
tego konfliktu, nie potępiając ostatecznie „w olnom yślnego” uczonego, je 
dynie upom inają go. T ak  oto sform ułow ane zostało upom nienie K ongrega
cji: „Ponieważ w  liście z dnia 4 w rześnie 1974 roku nie w ykluczył on 
(ks. H. Kiing) możliwości pogodzenia ich (poglądów), po dokładnym  zba
daniu sprawy, z nauką autentycznego U rzędu Nauczycielskiego Kościoła, 
też Święta K ongregacja z polecenia papieża P aw ła VI, upom ina obecnie je 
szcze profesora H ansa Klinga, alby nie głosił takich poglądów  oraz aby p a 
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m iętał, że ta  w łaśnie rwładza .kości-elna udzieliła m u zezwolenia na naucza
nie św. teologii w duohu nauki Kościoła".

Tym  orzeczeniem .została zakończona pierw sza część rozpraw y, dotyczą
cej profesora H ansa Klinga.

Jak  .informuje p rasa  kato licka i inna, ks. prof. H. Kiing ogłosił dek la
rację, iz k tó re j w ynika, że nie zam ierza (o czym też w yżej wspomniano) 
ugiąć się pod .presją W atykanu i będzie nadal walczył o praiwdę, obstając 
przy swoich przekonaniach.

Je st rzeczą charakterystyczną, że w  polskiej p rasie  kato lickiej ukazały 
się stosunkowo -krótkie re lacje  na tem at tej spraw y w  dzienniku „Słowo 
Powszechne’1 oraz dość obszerne rozw ażanie red ak to ra  „Tygodnika Pow 
szechnego” — ks. A ndrzeja Bardećkiego. W zasadzie jednak  n ie  w yjaśniają 
one należycie i gruntow nie te j spraw y. S praw a bow iem  n ie jest przyjem na 
i dla w ładz kościelnych i dla teologów katoliokich. S tąd  ogólniki, niedom ó
w ienia i przem ilczenia — tak tyka, stosowana w  wielu podobnych s p ra 
wach.

Bardziej g run tow ną ch a rak te ry sty k ę  te j spmawy podał red . M ichał Horo- 
szcwicz podkreślając liczne niedom ów ienia i  n ieobiektyw ne sform ułow ania. 
Te w łaśnie niedom ówienia i nieobiektyw ne sform ułow ania m iały na celu 
stw orzenie w okół 'teologa z Tybingi k lim atu  nieżyczliwości „poprzez nazbyt 
powierzchowną analizę dokum entów ”, zaw artą  w  bardzo obszernych — jak  
podkreśla red. M.. Horosizewicz — rozw ażaniach ks. A ndrzeja Bardećkiego 
pt. „F inał spraw y ks. K linga?” (Tygodnik Pow szechny’* iz dnia 16.111.1975).

Nie należy dziwić się, że postaw a ii upór, z k tórym  ks. prof. f i. Kiing 
broni swoich poglądów, doprow adziły  go do konflik tu  z K ongregacją Dok
tryny W iary. To w łaśnie w spom niane wyżej jego wezwanie do odwagi 
w podjęciu eksperym entu  ekum enicznego i ,nie tylko same wezwania, lecz 
sam a odiwaga w  staw ianiu  pytań, n ie  zawsze przyjem nych dla konserw atyw 
nych teologów, a  szczególnie dla teologów ;z grona K ongregacji i je j oto
czenia są źródłem  tzw. „Casus K iing1’.

Ale z niebezpiecznym  wolnom yślicielem , szeroko już znanym  w  świecie, 
próbuje się dojść do porozum ienia, stosuje się na razie upomnienie. W yda
je się jednak, że skandalu  publicznego nie dało się już uniknąć, tym  b a r
dziej, że iks. prof. H. Kiing nie należy do ludzi .pokornych i układnych, ma 
on bowiem  odwagę do obrony swyoh poglądów oraiz do staw ian ia K ongre
gacji służby dla ludzkości w  kry tycznej solidarności z Kościołem kato lic
k im  i w  duchu ekum enicznym ”.

T akie chwilowo je s t zakończenie „zuchw alstw a profetycznego ks. prof.
H. Klinga. W atykan nie to leru je żadnego zuchwalstwa, naiwet proroczego, 
u swoich podwładnych.



RECENZJE I NOTY
Kościół rzymskokatolicki ewoluujący?

W ostatnim  czasie zauważa się, iż zainteresow anie problem atyką teologicz
ną na całym świecie w yraźnie w zrasta. Dowodów na to można by p rzy to
czyć bardzo wiele. W raz z postępem  cywilizacji poszerza się myśl krytyczna 
współczesnego człowieka, wolnego od skostniałych, starośw ieckich form  
pojm ow ania w ia ry  i religii. Jak  współczesny człowiek po jm uje  żywą, wciąż 
ak tua lną  religijność? Na pewno byłby to problem  'bardzo frapujący, ale nie 
zajm iem y się w  tym  m iejscu jego omawianiem. Zainteresow anie nasze skie
ru jem y ku 'historii — h istorii Kościoła.

Na półkach księgarskich ukazała się ostatnio cenna pozycja poświęcona 
Kościołowi rzym skokatolickiem u. Żyjemy w  dobie ekum enizm u, a  więc nie 
potępiam y bezpardonowo wszystkiego^ co różni się w yraźnie od ideologii 
polskokatolickiej, przeciwnie — szanujem y i doceniam y dorobek h isto rycz
ny, tradycjonalny  bratn ich  Kościołów katolickich. Dlatego też wszyscy, 
k tórych in teresu je  problem atyka historyczno-teologiczna powinni sięgnąć 
po książkę Johna L. M cKenzie S. J. pt. Kościół rzym skokatolicki (I. W .„PAX”) 
W arszawa 1975, wyd. II, s. 335, cena ził 60.-).

Sądzę, że w arto przy  okazji om awiania powyższej książki podkreślić n as tę 
pu jącą spraw ę, a mianowicie to, że term in  „katolicki" 'zwykło się potocznie 
uw ażać za równoznaczny z term inem  „rzym skokatolicki’1. T akie pojm ow anie 
katoliekości jest błędne. Zwrócił na to uwagę m. in. profesor teologii s ta ro 
katolickiej i dyrektor Sem inarium  Starokatolickiego na U niwersytecie 
w Bonn — ks. C hristian  Oeyen >. Pisze o in terkom unii z anglikanam i (1931) 
podkreślił on, że „Każda w spólnota kościelna uznaje katolickość i niezależ
ność drugiej o raz zachow uje sw oją w łasną”. (Eacłi Comminion recognises, 
the catholicity and independence of the other and maintaims its own). K a 
tolickość jest w ięc po prostu  właściwością Kości-oła, dlatego żadne w yzna
nie nie może przywłaszczyć sobie na n ią  monopolu. Słowa „katolicki” nie 
należy rozumieć jaiko. przeciw ieństw a słów „protestanckich” lub „ew angelic
k i”. Katolickość jest przeciw staw na do wszelkich postaci egoizmu d p a r ty 

1. Zob. Ks. C hristian  Oeyen: Katolickość Kościoła a ang likańsko-stra ro - 
katoli-ckie porozumienie o interkomumi. „Posłannictwo", n r  2 1975, s. 8—22.
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kularyzm u; oznacza rów nież przezwyciężenie w szystkich jednostronnych 
powiązań z narodowością, rasą, językiem  lub k u ttu rą 1’. I dalej starokatoliey 
tw ierdzą: „Katolickość jest w łaściwością, przez kifcrą Kościół w yraża pełnię, 
zupełność i całkowitość życia w  C hrystusie”, a \węc nie jest jak im ś m in i
mum, k tó re  można uw ażać za coś (jedynie ważnego. Dlatego katolickość jest 
nie tylko dareim, lecz także zadaniem . W Nowym Testam encie nie m a słowa 
„katolicki”. Zam ieścił je, podobnie jak np. pojęcie „hom oousios” Kościół s ta 
rożytny w iswoim w yznaniu  w iary . Oczywiście, że nie obca jest d la  Nowego 
T estam entu -rzeczywistość rozum iania przez to nowe pojęcie; katolickość 
w ystępuje w  nakapie udzielania chrztu, w zapew nieniach o nauczaniu aż po 
k rańce ziemi i  w ielu przypowieściach, do czego można by rćw nież dołączyć 
Paw łow e rozum ienie Kościoła oraz p rak tykę poświadczoną przez Dzieje A po
stolskie. Rozwój kościelnej tradycji jest więc uzasadniony i  w łaśnie dlatego 
konieczne jest w łaściw e rozum ienie słowa „katolicki”.

Książka Kościół rzymskdkaifiolicki podzielona została na cztery główne 
rozdziały, m ianow icie:

I. S tru k tu ra  katolicyzm u rzym skiego
n .  K u lt
III. Zasady w iary  Kościoła rzym skokatolickiego
IV. Działalność Kościoła
N aw et pobieżny przegląd książki wykaże, że cen tralnym  punktem  tej p ra 

cy jest s tru k tu ra  Kościoła rzym skokatolickiego. A utor — kładąc główny 
nacisk n a  s tru k tu rę  — postaw ił ją  w  re lacji do kultu , w iary  i działalności. 
Takie ustaw ien ie  książki wy,płynęło zapew ne z prześw iadczenia au tora , iż 
Kościół rzym skokatolicki znajdu je się „być mjoże w  najbardzie j krytycznym  
momencie swej h isto rii i je s t rzeczą niemożliwą orzec, jak i będzie k ierunek  
jego rozw oju w  przyszłości. K ażda ocena przeszłości m usi b rać  pod uwagę 
te okoliczności, w  których Kościół mógł doprowadzić się do takiego kryzysu, 
ponieważ nie by ł on w yw ołany przez czynniki zew nętrzne {...). Kościół rzym 
skokatolicki przeżyw a kryzys au to ry tetu  i kryzys w iary ; należy rozróżniać 
te  dwa zjawiska, fak t jednak, że są one powiązane, dodatkowo kom plikuje 
sytuację. Zarównio 'katolicy, jak  d niekatolicy  są zdum ieni tym, co się dzie
je” 2. A utor podkreśla, że p raca  jego „n ie roszcząc p re ten sji do  w yjaśnienia 
tego stanu, m usi wykazać, jak  istn iejąca rzeczywistość katolicyzm u dopro
w adziła do tego nieoczekiwanego zw rotu” s.

K atolickie zasady w iary  nie m ogły być po trak tow ane adekw atnie w r a 
m ach tej pracy; poza tyim przedstaw ienie rzym skokatolickiego rozum ienia 
w iary i  rzym skiej koncepcji u rzędu nauczycielskiego okazało się spraw ą 
trudną. W istocie rzeczy, większość katolików  n ie  zna dokładnie swych za
sad w iary, ale ma jasne pojęcie na tem at tego, 00 znaczy wierzyć.

2. John L. McKenzie S. J.: „Kościół Rzymskokatolicki", s. 10
3. Tamże, s. 10
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O statn ia  część, poświęcona działalności Kościoła rzym skokatolickiego, jest 
boćajże najm niej zadaw alająca, gdyż zakres m ateria łu  przekracza dopusz- 
c r i i e  ram y objętościowe. T rzeba jednak  podkreślić, że au to r w yraźnie uk a
zał „historyczne korzenie’1 rzym skokatolickich insty tucji, zasad w iary  
i p rak ty k  w  takim  stopniu, w  jak im  było to  możliwe; rozm iary p racy  nie' 
porssroliły bowiem  n a  bardziej szczegółowe potrak tow anie każdego z tych 
elementów. Kościół rzym skokatolicki jest w  najwyższym  stopniu świadomy 
si:e j h istorii i zarazem  bardzo przyw iązany do swyoh tradycji. Nie rep rezen 
tu je  jednak  stanow iska radykalnego, lecz raczej konserw atyw ne. Kościół ten  
m ógł się przekonać, że przerost w ładzy jest w iększym  niebezpieczeństwem  
dla m isji Kościoła niż przerost wolności. Obraz kato lika  jako isto ty  b iernej, 
poddanej niby owieczka dostojnikom  Kościoła, absolutnym  m onarchom , 
przechodzi już do lam usa historii. Kościół rzym ski nie może więc być po 
prostu  tym, czym był. Musi znaleźć, a w istocie rzeczy zapewnić sobie m ie j
sce w  świecie. Głównym jego cel&m powinno być dążenie do tego...... Aby
wszyscy byli jedno”.

Sobór W atykański II był pierw szym  form alnym  krokiem  omawianego 
Kościoła w  k ie ru n k u  ekum enizm u. Dzięki w spółczesnem u piśm iennictw u 
i prowadzonem u dialogowi daw ne spraw y sporne, k tóre kiedyś dzieliły, dziś 
w większości są bez znaczenia. Autosr prezentow anej książki zaważa, że 
życzliwa dyskusja o a  tem at różnic teologicznych, w olna od polemicznych 
intencji, w ykazała, iż różnice doktrynalne między katolicyzm em  a p ro testan 
tyzmem, są ogólnie rzecz biorąc, nie tak  głębokie ani tak  niem ożliwe dio po 
godzenia, jak  sądzono. Obecna w ym iana zdań pozw ala odczuć, że jedność 
jest możliwa do osiągnięcia; opóźniają ją jednak  obawy, że koncepcje, ja 
kich 'będzie wym agać jedność, mogą okazać się niem ożliwe do przyjęcia. Na 
pewno w iele trudności w iąże się z taką koncepcją jedności kościelnej, k tóra 
mogłaby zawrzeć w sobie rzeczyw iste różnice w w ierze na tem at Trójcy 
Świętej czy sakram entalnej n a tu ry  chrztu. „Dlatego też — akcentuje autor
— należy nadal prowadzić rozmowy, których celem  będzie sform ułow anie 
takich tw ierdzeń w iary, jakie byłyby możliwe do przy jęcia dla wszystkich 
zainteresow anych”. Jeśli można w yróżnić w  Kościele rzym skokatolickim  
duoha współczesności, to w ydaje się, ża .na jednolitość s tru k tu ry  i dyscypli
ny kościelnej kładzie się mniejszy nacisk niż k iedykolw iek od czasów re fo r
m acji. Kościół rzym skokatolicki nie jest jednak  zdecydowany, w  jak im  stop
niu może tolerować różnorodność s tru k tu ry  i  dyscypliny innych Kościołów
— stanow i to pow ażną przeszkodę na drodze do jedności.

K siążka nap isana jest p rostym  i zrozum iałym  dla ogółu językiem. P rze
kładu z jęz. angielskiego dokonał Tadeusz Szafrański. Btigaty skorowidz 
osobowy i rzeczowy oraz przypisy stanow ią uzupełnienie tej cennej pozycji 
wydawniczej.

(M. S.)
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Stanisław Markiewicz: Kościół 
rzymskokatolicki a państwa 
socjalistyczne, „Książka i W iedza” , 
Warszawa 1974, s. 343

Istotnym  składnikiem  k u ltu ry  
współczesnego człowieka jest wiedza 
religioznawcza. S tąd każda praca te 
go typu stanow i nie tylko krok  
naprzód w  procesie naukowego w y 
jaśn ian ia źródeł sam ej religii i sze
regu wyznań, ale także wychodzi n a 
przeciw  w ielkiem u zapotrzebow aniu 
społeczeństwa n a  tę  problem atykę.

N akładem  W ydaw nictwa „Odro
dzenie” w  1971 r. w ydana została 
książka ks. W iktora Wysoczańsikiego 
Prawo wewnętrzne Kościołów i W y
znań nierzymiskokatolićkich w  PRL. 
Na tem at tej pozycji pisaliśm y już 
na łam ach naszego pisma. N atom iast 
ostatnio na półkach księgarskich 
ukazała  się pozycja om aw iająca sze
reg  zagadnień związanych z Kościo
łem  rzym skokatolickim .

W książce: Kościół rzym skokato
licki a państwa 'socjalmycsne S ta 
nisław  M arkiew icz porusza problem  
'bynajm niej niebagatelny. W ypełnia 
ona poważną lukę w naszej l ite ra 
turze polityczno-społecznej odnośnie 
m onograficznego ujęcia Kościoła 
rzym skokatolickiego w  ostatnim  
trzydziestoleciu.

Wiadomo, że w styczniu 1974 r. 
w  Polsce Ludow ej złożyła oficjalną 
w izytę delegacja W atykanu. Rozmo
wy, jak ie przeprow adził w W arsza
w ie w ysłannik papieża P aw ła VI 
sek retarz Rady do S praw  P ublicz
nych Kościoła w  K urii Rzymskiej, 
arcybiskup Agostiho Casanoli, z m i
n istrem  sp raw  zagranicznych PRL, 
S tefanem  Olszowskim, wabudziły 
zrozum iałe zainteresow anie opinii 
polskiej i m iędzynarodow ej. Należy 
podkreślić, że w izyta ta  odbyła się 
w  roku 30-lecia PRL — co m a szcze
gólną wymowę.

W atykan — pisze we wstępie
I. K rasicki — „stanow i szczególnego 
rodzaju dwoisty ośrodek polityki 
m iędzynarodow ej. Z jednej strony
— wyposażony jest on w podm ioto
wość praw a narodów, czyli 'innymi 
słowy jest specyficznie przez historię 
ukształtow anym  państw em , z d ru 
giej strony  — i to je s t najw ażniejsze
— posiada pełnię władzy centralnej 
w  tym  m iędzynarodow ym  związku 
religijnym , który nosi m iano Kościo
ła rzym skokatolickiego (...). Polsko- 
-w atykańsk i dialog może i powinien 
już dzisiaj odgrywać rolę w skom pli-
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kowanym  dziele kształtow ania p rze
słanek  bezpieczeństwa oraz w spół
pracy w E uropie”.

Książka obejm uje 11 szkiców: Pol
ska, ZSRR, Czechosłowacja, NRD, 
Węgry, Jugosław ia, Rum unia, B u ł
garia, ChRL, DRW, Kuba. N ajobszer
niejszy szkic dotyczy Polski — roz
poczyna sią on. ogólną ch a rak te ry 
styką polityki w yznaniow ej. N astęp
nie auor p orusza następujące za
gadnienia:

— uniew ażnienie konkordatu  za
w artego między Rzeczpospoli
tą  Polską a Stolicą Apostolską 
w  1925 r.;

— sta tus Kościoła w  Polsce Za
chodniej;

— zm iany w adm in istracji kościel
nej, k tó re  przebiegały w  dwóch 
etapach;

— wyłom w  diecezji gdańskiej;
— uroczystości dwudziestolecia 

PR L i zw iązane z n im i słynne 
„Orędzie" biskupów  polskich;

— wizyty, nom inacje oraz memo
randum  z okazji dwudziesto- 
pięciolecia PRL;

— reperkusje  uk ładu  zaw artego 
w 1970 r. przez rządy PRL 
i NRF określającego granicę na 
Odrze i Nysie jako ostateczną 
i nienaruszalną;

— dążenie do trw ałej norm aliza
cji;

— w izyta w 1970 r. oraz m isja 
kardynała  F ranciszka Kóniga, 
arcybiskupa W iednia i p rze
wodniczącego w atykańskiego 
S ek re ta ria tu  dla N iew ierzą
cych;

— konferencja „Pax C hristi” w

Bads N euheim  k. F ran k fu rtu  
nad M enem w 1971 r.;

— kolejny apel episkopatu oraz 
perspektyw y trw ałej n o rm ali
zacji;

— rew izjonistyczne przeciw dzia
łania oraz dalsze kroki naprzód;

— decyzja papieża Paw ła VI w  
spraw ie adm inistracji kościel
nej na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych (1972 r.) oraz w y
powiedzi kardynałów ;

— zm iany zapisów w  „A nnuario 
Pontificio’1;

— spotkanie Olszowski — Casa- 
roli.

Analizując problem atykę radziec
ką au to r zajm uje się również sp ra
w am i ogólniejszymi, np. analizą w a
tykańskich wypowiedzi na tem aty 
pokojowe o raz ich radzieckim i oce
nam i. Omawia on m. in: spotkania 
papieża P aw ła VI z m inistrem  spraw  
zagranicznych ZSRR, A ndrejem  
G rom yką — pierw sze w Siedzibie 
ONZ w Nowym Jo rk u  w 1965 r., .dru
gie — w W atykanie w  1966 r. S pot
kania te doprowadziły do złożenia 
w  1967 r. nieoficjalnej w izyty u p a 
pieża przez .przewodniczącego Rady 
Najwyższej ZSRR, N ikołaja Podgor- 
nego. Spotkanie P aw eł VI — Pod- 
gorny wywołało zrozum iałe porusze
nie św iatow ej opinii publicznej i la 
winę kom entarzy  w prasie  zachod
n ie j. Na uwagę zasługuje tu  także 
m oskiew ska w izyta arcybiskupa 
Agostino Casarolego w 1971 r. oraz 
rozdział poświęcony dialogowi mię- 
dzykonfesyjnem u.

Procesy norm alizacji stosunków  
z W atykanem  są bardzo w yraźne 
również w Czechosłowacji, NRD, na
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Węgrzech, w Jugosław ii, Rum unii, 
Bułgarii. Nie m ożna natom iast do
k ładnie określić m odelu stosunków  
Chińsko—W atykańskich. W Chinach 
istn ieje bow iem  m ozaika różnych 
w yznań i w ierzeń religijnych, jak mp. 
bardzo rozpowszechniony buddyzm  
czy lam aizm  oraz taoizm i konfucjo- 
nizm. S tosunki W atykanu z C hina
m i m ają  400 le tn ią  historię, gdyż 
p ierw si katoliccy m isjonarze p rzy 
byli do Chin w  1583 ,r. Podobnie jest 
z D em okratyczną Republiką W ietna
mu, gdzie 'bardzo rozpowszechnio
nym i w ierzeniam i :są: buddyzm , 
k  on £u c j a lin izm, taoizm, kaodaizm. 
Pierw szym i krzewicielam i katolicyz
m u iw W ietnam ie byli w  XVI w. P o r
tugalczycy. W W ietnam ie jednak 
możemy zauważyć w yraźnie proces 
norm alizacji; wiąże się on przede 
wszystkim  z w ojną a w raz z nią 
nasileniem  pokojowych żądań. 
P rzedstaw iciele w atykańscy skrada
jąc wiizytę papieżowi Paw łow i VI 
w  1973 r. w yrazili swą wdzięczność 
za jego w kład w  dzieło pokoju w 
W ietnam ie.

I wreszcie w alcząca K uba. K a to 
licyzm na K ubie m a rodowód hisz
pański. Szereg konfliktów  z W aty
kanem  doprowadziło ostatecznie do 
ugody. W izyta O. A rrupe w  R epubli

ce K ubańskiej w 1973 r. stanow iła 
kolejny etap w postępie norm aliza
cji stosunków m iędzy W atykanem  
a Kubą.

Książka S tanisław a M arkiew icza 
stanow i pew ne kom pendium  wiedzy
0 relacjach m iędzy W atykanem
1 Kościołem a  poszczególnymi k ra 
jam i socjalistycznym i. Przytoczono 
szereg charakterystycznych f r a 
gm entów  z oficjalnych tekstów, 
z przemówień, z korespodencji, z ko 
m entarzy  prasowych. Zgrom adzona 
dokum entacja jest bardzo rozległa.

■Pozycja ta  — pisze M. Horoszewicz 
w  „Euhem erze” n r 2(1975) — „poz
w ala ogarnąć bardzo dla -nas isto t
ny w ycinek aktyw ności Kościoła 
rzym skokatolickiego. W ypełnia ona 
jedną z zasadniozych lu k  w naszej 
publicystyce dotyczącej W atykanu. 
Rzetelność przedłożonego m a te ria 
łu, zasięg faktograficznej p en e tra 
cji czynią z n ie j praw dziw y „infor
m ator wschodniej polityki Kościo
ła '1, niezbędny dla w szystkich zain te
resow anych, u ła tw iający  sam o
dzielną refleksję  nad współżyciem 
i w spółdziałaniem  m arksistów  oraz 
chrześcijan w w arunkach państw a 
socjalistycznego”. Je st ona dokum en
tem niem ałej wagi.

(m.s.)



'Posłannictwo
Nr 3—4  1975

Od Lutra do Mohyły
T ak br-zimd tytuił p iękn ie  iwyidane- 

go, przeszło 480 stronicowego 'dzieła 
francuskiego uiczonego, Aimibrożego 
Jobertai p ro fescra  honorowego U ni
w ersytetu  iw G re n o b le l.

Z arów no z przedim-owy pióra d ra  
K arola Górskiego, profelsora U ni
w e r s y te t  im, K opernika w  T o ru 
niu, jak  i ze .wstępu p ió ra  auto-ra 
tej in teresu jącej rozpraw y, w ynika 
że od dawna, jeszcze w  czasach 
m iędzywojennych (i po 'drugiej w oj
nie św iatow ej) p rzebyw ał w  Polsce, 
zapoznając się z  ośrodkam i nauko- 
wym i i konitakHjując się  e szeregiem  
polskich naukow ców, zajm ujących 
się dzieijaimii naszego k ra ju , Mówiąc
o swoich: zainteresow aniach nauko 
wych (aultor w  isaczególności in te 
resu je  się prob lem atyką w ym anio- 
wą) autor sam  p rz y z n a ją  że ma 
napisanie tej książki poświęcił 
20 la t. ipiracy. F ak t iten świaidczy, 
że było to niełatw e zadanie. Bstct- 
nie, oibrany przez profe-sorai tetmat
— zobrazow anie isitanu p ań s tw a  pol-

1 „De L u ther a  Mohila-: La Polog-ne 
dan,s la orise ide la  Christiame 
1517 — 1648”, — p a r Ambroise 
Jobert, P rofeaseur honoraire de 
rU niw ersilte d e  Grenoble, P re fa - 
ce d e  K arol Górski., Pa-ris In - 
s titu t d’Etu-dtó Slaves, 9, ru e  
'Milczelait 1974, s. 484.

sfciego iw okresie k ryzysu  chrześci
jań stw a w  la tach  1517-1648 (“tak  w  
podty tu le sw ojej (rozprawy nazw ał 
au to r -okras reform acji, k o n trre fo r
m acji i un ii brzeskiej) w ym agał ol
brzym iego wylsiiku, lOldszukania i 
przestudiow ania -materiałów -archi
walnych, bogatych źródeł i l ite ra 
tury.,

O jego. izaimtereisowaniu h isto rią 
polską świą-dozą także prace opu
blikow ane waześmieij. W śród niich a a  
uwagę izaisługuje: 500 stronicow e 
dzieło pt. K om isja E dukacji N aro- 
dcwe1] w  Polsce 1773-1794,, P aryż 
1941, M agnaci pofl-slcy a fizjokraci 
francuscy 176711774, Pairyż 1941; 
Państwo- Polskie, -wolność w yznanio
wa a- Kościół praw osław ny 
w XVII w.; szkic opublikow any 
w czasopiśmie „Revue Intemacdoma- 
le d ^ is to ire  po litiąue et iconstiiu- 
ticnneUe” V, 1956, O pow staniu 
Unii Brizeiski-e;j, p ro testan tyzm  n a  
Litw ie, a-rtykuł uimieSzczony w  K się
dze pam iątkow ej :z okazji 150-ej 
rocznicy A rchiw um  Centralnego 
w W amzawie w  195,9 r,, oraz a r ty 
kuł p t. Era-zim w Polsce w  'Czaso
piśm ie „Cahiers id’H isto ire”, VI, 1961.

Omawiania rozpraw a składa- się 
z obszernego w stępu  i dwóch części. 
M ateria ł został ułożony w  15 du
żych, rozdziałach -(przeciętnie p o  25 
stron każdy).
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P oruszając proiblem „-pochodzenia 
to lerancji”, auit-or iw rozdziale I po
daje charak te ry stykę  K rólestw a 
Polskiego i Wielkiego. K sięstw a L i
tewskiego pod w zględem  ioh -składu 
narodowościowego oraz w yznanio
wego.

P ierw szą część rozpraw y prof. 
Jobenta., ziatytufowana „Wzlot p ro
testan tyzm u”, rozpoczyna isię od 
ro^dziiailu II, nazwanego „K rólestw o 
Erazm ow e”. Je st tu  m owa o P o la
kach i Niem cach w Po-łsce przed  re 
form acją, o dworze Zygm unta I, o f i
lozofii chrześcijańskiej i -wpływach 
Erazma, i ij-ego kon tak tach  z w y b it
nymi Poiakaimi (Janem  Łaskim , 
A ndrzejem  Zebrzydowskim  i Janem  
Boneretm, kasztelanem  krakow skim ).

W rozdziale I I I  p t. „Di-ailog albo 
niezgoda: M odrzewski i Hozjusz”, 
aultor zajm uje isię panow aniem  Zyg- 
m u n ta  A ugusta, opisem  stosunków  
dw orskich, charak te ry styką  dok try 
ny M odrzewskiego i  Hozj-uszai szcze
gólnie imówi o społeczeństw ie św iec
kim  i o Koś.ciele oraz o herezjach.

Rozdział IV poświęcony jest J a 
nowi Łaiskiemu, jako  reform atorow i, 
jego- życiorysowi i jego w alce c» eje- 
dnoczenie pro testan tyzm u w  Polsce, 
naitoimia-st rozdział V, pt. „Bracia 
Polscy”, — tziw. -re-woiłcie przeciwko 
Kalw inowi, „T-riteizm-owi”, In itaryz- 
mowi oraz Anaibaiptyzmcwi..

„Apogeum protelsitarutyzimu” — tak 
zatytułow ano rozidiział VI -rozprawy. 
Jeist tam  m ow a o Ugodzie Sando
mierskiej., 0‘ k lasach  .społecznych 
i  życiu dmtelektuailnym w  Polsce 
oraz n a  Ruisi i n a tu ra ln ie  o życiu 
politycznym.

W  rozdziale V II, ipit. „U stanow ie
nie to lerancji”, kończącym  pierw szą

część rozpraw y prof. A. Ja b e r t opi
su je  spraw ę Uchańskiego, d a je  cha
rak te ry stykę jego  działalności i oso
by, pośw ięcając rów nież .dużo uwagi 
K onferencji W arszawskiej 1573 roku.

Część druga rozpraw y, za ty tu łow a
na „Odnowai katolicyzm u”, zaw iera 
„Przegląd okresu  1573—1648, -ujęty 
w  8 dalszych rozdziałach. (Czy 
okres kontrreform acji i w alki 
z Kościołem praw osław nym  można 
nazwać „odnową”?}

Rozdział VIII, p t. „Pod układem  
to lerancji”, ch-atrakteryzuje życie 
p ryw atne i publiczne ówczesnej 
Polski oraiz za jm uje się także p rasą  
ówczesną.

N astępnie w  rozdziale IX  pt. 
„F austus Socyn i Socynianie” autor 
poświęca- dużo uw agi całem u rucho
wi: je&t ta m  i -charakterystyka, oso
by So-cyna, jego stosunku ido ama- 
baptyzm u, -do jego przeciw ników  
oraz -rozwoju ruch-u socyniańiskiego 
w k ra ju , ja k  i z:a granicą.

Rozdział X  w  całości za jm u je  się, 
tzw. „A postolateta -jezuitów”, tzn, 
h isto rią  „Towarzystwa. Jezusowego’’, 
oraz form am i jego działalności (lite
ra tu rą , (misjami). A utor użył tu  wy- 
ra-zu „apostolat”, zbyt delikatnego
-  jak  ,się w ydaje — dla' określenia 

działalności 'jezuitów, m ającej w  
okresie kom trref cum a c j i specyficzne 
cechy. Oceny tego okresu mogą 
dokonać i dokonali w sw oim  cza
sie polscy badacze p ro ten st a/nocy 
dzie^-ów kontrreform acji..

N astępny rozdział X I ipt.. „Zgor
szenie poddaństw a”, poświęcony 
jest istniejącym  wówczas stosunkom  
między .możno-władea-mi a chłopami 
w  -oświetleniu jezuity  M arcina Śm i
gielskiego-, politycznej do>ktrynie
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tziw. „monarchii opiek cw anej” oraz 
poglądom K rzysztofa W arszewickie- 
go, P io tra  Skarg i i S ebastiana Pe- 
tryoego. Je s t tu  rów nież mowa o 
akcji socjalnej, prow adzonej przez 
kler oraz o K onfederacji Sando
m ierskiej 1606 t .

Rozidział X II, pit. „Asceci i m i
stycy” charak teryzu je  życie ducho
we Polski. T rak tu je  o zakonach że
braczych, o reform ie benedyktyń
skiej, o karm elitach , o wybitnych 
duchownych in te lektualistach  z To
w arzystw a Jezusowego: M ikołaju 
Łęczyckim (1574— 1635), Gasparze 
Drużbickim  (1590—1662).

N ajhardziej in te resu jącą częścią 
rczpraiwy, poświęconą problem atyce 
praw osław ia oraz jego stosunku  ido 
katolicyzm u i protestantyzm u, są 
rozdziały X III  p t .  „Uinia B rzeska”, 
i XIV p t. „Unici a prawosłaiwni”. 
A utor mówi tu  o niebezipieczeństwie, 
zagrażającym  Kościołowi praw o- 
sław nem u zarów no ze stromy p ro 
testantów , jak  i  „łaeinników ”,
o przebudzeniu praw osław ia (in te r
wencji p a tria rch y  Jeremiasza; II)-, o 
genezie unii, o kon tak tach  z Rzy
mem w 1595 r., o Soborze Brzeskim  
1596 t ., o m etropolicie Józefie R ut- 
skkn i  .metropolicie Piofcrzei Mohyle,
o w alkach  i negocjacjach.,

N a uwagę też  zasługuje i osta tn i
XV roadział p t. „Wielki p lan  poko
jowy: W ładysław  'IV i Ojciec M a
gm ”. Zaw iera on charak terystykę 
tw órców  „W ielkiego p lan u ”, mówi
o p ro jek tach  „Nowej unii”, je:dino- 
ozącej w szystkich Rusinów, opraco
w anych pnzez ifcrzyosobowy zespół 
w  :slkła!dzie: K ról W ładysław  IV, 
K anclerz Ossoliński i K apucyn W a

le rian  Magni. P lan  ten m iał n a  
celu rów nież naw rócenie p ro tes tan 
tów. Temu celowi m iała 'służyć ław. 
„fra te rna eołlatio seu  icoUoąuium 
charitativuim ” w  Toruniu (1,1.1644).

In teresu jąca  jest rów nież relacja
0 ta jn e j korespondencji m etropolity  
P io tra M chyły z Rzymem. Daine te  
m.in. oparte  są o p racę  O,. A tan a
zego W eły k ija2, greckokatolickiego 
uczonego, n ie  grzeszącego jednak, 
jak  i inni badacze greckokatoliccy, 
zbytnim  obiektywizmem.

Tej spraw ie poświęcił artyku ł d ru 
gi badacz greckokatolicki o. dr 
Bohdan K uryłas duchowny wschod
niego obrządku, pt. „M etropolita 
P etro  M ohyła’”. A utor opublikował 
korespondencję mię.dzy papieżem  
U rbanem  V III a meitropoliitą P io
trem  M ohyłą (list pap ieża z datą 
3X1.1643 i streszczenie lis tu  m etro 
polity, w ysłanego do papieża 
w 1645 r.). W sweęj odpowiedzi m e
tropolita sk ry tykow ał Unię Brzeską, 
stw ierdzając, że mie była ona bez
interesowna., że w  niej nie wzięło 
pod uw agę in teresów  m agnatów
1 szlachty, i  że nie odpow iadała ona 
ani pojęciu praw dziwego zjednocze-

2 Wełylkyj A thanase: Le p ro je t ano- 
nkne de Pierire M ohyla 'de 1645 
ccmicemaiut l’Union d e  1’Eglise 
U krain ienne, w Resum e dela 
Confereinice Sew enko, s.. 46-47, 
p rzedruk: „A naiecta OSBM (t. 
fasę 4), R om e-Paris 1952; „Un 
progetto  anonkno di P ie tras Mo
hy la sull unione delle Chiese”- 
w  Melanges Eugene T isserant,
III, s. 451-443, Cite du V arican, 
1964) (Studio Testi, 243).
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niai — „unii”, ani je]ćbności — „uni- 
tas” . P odając paroijek-t zjednoczenia 
na now ych warunka-ch, m etropolita 
podał tezy podstaw ow e zasady 
przyszłej un ii: 

a) caikowiita bezinteresow ność in i
c ja to r ó(w 

ib} udział elitarnych przedstaw i
cieli sibron w  n aradach  zwoła
nych przez organa państw ow e 

c) bez zapow iadania, że przedm io
tem  rozm ów będą problem y 
zjednoczeniowe), 

c) unia powinna- (być prawidziwym 
zjednoczeniem, nie zaś wzajem -- 
nym  połknięciem  pozostałych 
części jeidinoiczących się.

T ak  przedstaw ia się  zakres izain- 
terescw ań au to ra  tej gruntow nej 
pracy. Mało tego, au tor zaopaitrzył 
swoją rozpraw ę iw (nader in teresu 
jące anełksy: w ykaz papieży, królów , 
patriarchów , miuincjuszy, prym asów  
i metropolitów., czynnych w  latach 
1517-,1648, w  genealogię królów  p o l
skich z la t  1320-1648, genealogię 
Łaskich, Leszczyńskich i Radziwił
łów.

W spisie zamieszczono liczne 
indeksy spotykanych rw tekście na
zw isk oraz nazw  m iejscowości i n a 
rodów, ilustracje , a- szczególnie m a
py  Polski (w granicach 1522 r, oraz 
1945 r,), Polski i Liltwy z r. 1522 
(regiony), m ap a  kościelna z um iesz
czonymi n a  niej kated ram i fcaisku- 
pim i, maipa- stosunków  hainJdloiwych 
i ku ltu ra ln y ch  z Zachodem w  koń
cu: XVI iw,, P ru s Królefwskich, p lan  
■m. Wilna, oraz m apy, obrazujące- 
rozmieszczenie szkół teologicznych, 
katolickich, praw osław nych i  p ro 
testanckich , z podaniem  gran icy  po
działu tery toriów , na k tó rych  p an o 

w ał obrządek łaciński o raz grecko- 
ip-rawosławny.

N a odnotow anie rów nież zasługuje 
rozdział, poświęcony bibliografii m e
todycznej., a zaw ierający  przypisy 
oraz wykaz w ykorzystanych przez 
au to ra  źródeł -i cytowanych p rac 
naukow ych z zakreisu problem atyki 
historycznej, teologicznej, hipotecz
nej i politycznej Polski 'tych czasów. 
Na 102 pozycje umieszczonych jw tym  
rozidziale dizdeł źródłowych au to r po
dał w jązyiku polskim  zaledwie 19, 
natom iast na- 317 pozycji opracowań 
naukow ych, w ykorzystanych przez 
autora, p rzypada 167 p ra c  w  języku 
polskim  i 1 opracowanie w  języku 
rosyjskim . F ak t ten  św iadczy
0 ogromnej erudycji p rofesora A. 
Joberta . m in.. ’o znajom ości talk 
trudnych dla- Francuza' jeżyków  sło 
w iańskich. A przecież to d a je  m u 
duże możliwości przy studiow aniu 
źródeł i lite ra tu ry  iw Ity.ch językach, 
p rzy  badan iu  m ateria łów , w łaśnie 
dotyczących stosunków polsko-rus
kich i rosyjskich, .spraw w yznanio
wych, a konikrettnie w alk i o un ię
1 przeciw ko u-nii. Znajom ość ibowiem 
języka polskiego, rosyjskiego i r u 
skiego o tw iera profesorow i Jober-to- 
wi szeroki dostęp do  świata-, d la  
wielu uczonych zachodnich n iedo
stępnego.

Bliższe zapoznanie się  ze źródła
m i ii z lite ra tu rą  przedm iotu, w yko
rzystaną przez au tora , pozawala

fSTO I.-CzjąP' M . o z  ‘O T z p ja iM is
szóści są  to  źródła i l ite ra tu ra 1 au 
torów  rzy-mskoikatolickich, oświetla
jących problem atykę w w iększym  
lub m niejszym  stopniu  stronniczo 
(szczególnie dotyczy (to autorów
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rzym skokatolickich i greckokatolic
kich).

Zwrócił .na to uw agę p . H enryk 
Hinz, au to r recenzji poświęconej 
p racy prof. Jc h e rta  opublikow anej 
w  m iesięczniku p t. „Człowiek 
i Św iatopogląd” 1975, n r  5 (118), 
s. 186-190. H. Hinz w  swoim, w nikli
wie opracowanym  artyku le obiek
tyw nie oceniając tę  książkę w skazuje 
m in., n a  przem ożny w pływ  lite ra 
tu ry  katolickiej na autora, również 
rzymskiego katolika-, co spowodowa
ło n ie  zaiwisse obiektyw ne oceny 
i tendencje prof, Jc b e rta  przy op ra
cow yw aniu takich kon trow ersy j
nych problem ów, ja k  kon trre fo rm ac
ja  w  Polsce, -działalność jezuitów  
i Unia Brzeska.

W te j sy tuacji naw et najbardzie j 
obiektyw ny aujtcr n ie  je s t w  stan ie  
uniknąć wpływów jednej stromy, je 
żeli nie m a m ożliwości konfrontacji 
e  danym i i argum entacją drugiej 
strony, konfesyjnie różnej. Szkoda 
więc, że prof,. Jó b e rt szerzej nie 
zapoznał <się (a może mie ch-ciał?) 
ze źródłam i prawosłaiwmymi, d o ty 
czącymi proiblem atyki un ijne j, sy 
tu ac ji p raw osław ia w  Polsce XVI 
i XVII w„ ze stosunkowo obfitą 
lite ra tu rą  teigo przedm iotu, M iałby 
wówczas szersze pole w idzenia na 
problem y tych  burzliw ych ozasów, 
mógłby rozszerzyć zakres swoich b a 
dań poza gran ice {1517-1648), w yty
czone w  rzym skokatolickich pod
ręcznikach historii Kościoła. W iele 
pożytecznych m ateria łów  z zakresu 
problem atyki praw osław nej. i k a to 
lickiej m ógłby autor znaleźć np. ' 
w: w ielotom owym  w ydan iu  aktów  
W ileńskiej K om isji A rcheograficz- 
nej (Wilno 1865-1908), aktach do ty 

czących H istorii Południow ej i  Za
chodniej Rosji, w ydanych przez K o
m isję A reheograficzną w  Peifrersbur- 
gu (1863-:1865), aktach dotyczących 
h isto rii Rosji Zachodniej, .wydanym 
przez w spom nianą wyżej K om isję 
w P ete rsbu rgu  (1;848), Zfoiorze A r- 
cheograficznym  dokum entów , doty
czących h isto rii Rusi Północno-Za
chodniej (Wilno 1867-1890), A rch i
w um  Południow o-Zachodniej Rosji 
(Kijów 1859-1914),, archiw ach Kom i
sji P raw niczej (Kraków  1900), a r 
chiwum  K siążąt Lubom irskich, S an
guszków w Sław ucie (Lwów 1889- 
-1890) i  w ielu  innych..

W badaniach  prof. Jo b e rta  p rzy 
dałyby się  także w yb itne  idzieła 
i opracow ania uczonych rosyjskich 
jak :: M.O. Kojalowicz: L itew ska 
U nia Kościelna-, 2 t. SPB, 1858- 
-61; J. Czystowicz: Zarys- historii 
Kościoła Zaehodnio-ros. 2 t. SPB, 
1882-1884; G. K iprianaw icz: Zarys 
historyczny praw osław ia, katolicyz
mu oraz unii n a  B iałorusi i L itw ie 
od najdaiwniejfezyoh czasów do cza
sów współczesnych, W ilno 1899; 
P. Żukowicz: Wailika zachodnio-ro
syjskiej iszlachty praw osław nej .prze
ciwko unii kościelnej, 7 t. SPB, 
1/01 i inn. ks.. T .J. Titow; Rosyjski 
Kościół P raw osław ny w  państw ie 
P olsk o-Litewski.m w  X V II w., 
t I Ruś zachodnia w  walce o w ia
rę  i narodowość, K ijów  1905, 
t. I; W. 'Biednow: Kościół P raw o
sław ny w  Polsce i n a  L itw ie w/g 
Volumma Legum , Jekaterynosław  
1908; E.T. Szm urło: K uria' Rzymska 
na- rosyjskim  W schodzie p raw osław 
nym w  1609-1654 lajtaoh, P ra h a  
1928; ks. Je rzy  P łorow ski: Drogi 
teologii rosyjskiej, P ary ż  1937, za
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w iera b. in teresu jący  rozdział pt. 
„Spotkanie z Zachodem ” ,(s>tr. 30-56), 
zaw ierający ch a rak te ry sty k ą  -stosun
ków  w yznaniowych w XVI i  XVII w. 
na  terenach , -będących przedm iotem  
roziprawy iprof. Joberta .

Trzeba jednak  podkreślić, że .prof. 
Jobert m im o wszystko s ta ra ł się 
jednak  ibyć obiektyw nym . Podcho
dząc naw et do spr-aiw drugorzędnych 
nie zawsze ulegał 'wpływom histo
ryków  rzym skokatolickich, używ a
jących np. niew łaściw ej form alnie 
daty Unii Brzeskiej — 1595 r., 
oparitej na 'decyzji papieża' K lem en
sa V III z 23.XII.1595, aczkolwiek 
ogłoszenie unii nastąjpiło na Soborze 
w  Brześciu iw 1596 r. D ała Unii 
Brzeskiej 1595 je s t powszechnie uży
w ana przez autorów  rzym skokatolic
kich, np. w P raw ie Kanonicznym  
ks. F i. BączkOrwfcza — „od un ii 
brzeskiej z r. 1595” <t. I, s. 98,
O,pole 1957), w słynnej encyklopedii 
niemieckiej „Der G rosse H erder” 
pod1 hasłem  „B rest L itaw sk: H ier 
wu;rde 1595 die V ereinigung der

ru then, B isttim er m it d er ram . 
K irche von einer Synode beschlos- 
sen” (t. II, F re iburg  i B. 1932, 
s. 1362). W łaśnie w I aneksie om a
wianego dzieła „De Luither a M ohila” 
au to r um ieścił unię pod rokiem  
1596, uznając ostatecznie, że unia 
obowiązywała strony od chiwili u - 
chw alenia je j przez Sobór iw Brześ
ciu w  1596 r.

Kończąc rozważania n ad  książką 
prof. Joberta , p ragnąłbym  jeszcze 
raz podkreślić ogrom włożcnej p rze 
zeń pracy, niezw ykłą skrupu latność 
w zbieran iu  m ateria łów  i konfron
tacji faktów . K siążka m a piękną 
okładką z .wizerunkiem „Jezusa f ra 
sobliwego” — reprodukcja z drew 
n ianej sk u lp tu ry  1658 r. P ięknie 
w ykonane zostały także ilustracje  na 
kredow ym  papierze, .przedstaw iają
ce postacie w ybitnych działaczy 
kościelnych tych w ieków, oraz fo to
grafie  św iątyń  (im.in. C erkiew  w  
Supraślu). Wszysitko to przyciągało 
czytelnika, usposabiało go przychyl
nie i do au tora i do jego pracy.



Posłannictw o
Nr 3—4 1975

John M. Todd: Reformacja. Instytut 
Wydawniczy PAX, Warszawa 1974, 
s. 396, cena zł 75

Je s t to pozycja, k tó ra  staw ia so
bie za cel całościowe opracowanie 
dziejów rew olucji relig ijnej — zw a
nej reform acją. Okres reform acji, 
jak  wiemy, obejm ował la ta  1517— 
—1559. W tym  czasie dokonały się 
istotne zm iany w ustro ju  w ielu euro
pejskich społeczności chrześcijań
skich, diotyczące zarówno ich p ra k 
tyk liturgicznych jak i  nauki. W ie
lu  spośród w iernych przestało uzna
w ać au to ry te t papieża i pozostają
cych z nim  w łączności biskupów, 
uw ażając, że najwyższym  au to ry te
tem  w  spraw ach w iary  i obyczajów 
jest dla w szystkich chrześcijan  Bi
blia . Pow stały nowe ośrodki au to ry 
tetu , powołane do kierow ania w ży
ciu codziennym spraw am i obyczajów 
i zasad w iary. Dokonały się także 
inne zm iany — kulturow e, gospodar
cze i polityczne.

Mówiąc o reform acji trzeba zda
w ać sobie spraw ę z tego, że jest 
to proces długotrw ały i ma ścisły 
związek z ruchem  reform atorskim  
w Kościele katolickim  X X  wieku. 
W naszych rozw ażaniach bierzem y 
jednak  pod uw agę przede w szystkim
XVI w., gdyż zm iany w  dziedzinie

relig ijnej były w tedy tak nagłe, licz
ne i dalekosiężne, a jednocześnie 
obejm owały w ielkie połacie środko
w ej i północnej Europy. Były to 
czasy gorącej w iary religijnej; w arto 
■uświadomić sobie, czym ona była 
dla tych, k tórzy  wzięli udział w  tych 
przem ianach i doświadczyli ich sk u t
ków . Reform acja ibyła wielkim  
w strząsem  w  dziedzinie ku ltu ry , ale 
p rzede w szystkim  by ła  o,na zjaw i
skiem  .należącym do dziedziny re li- 
gii, i aby ją  zrozumieć nie można 
pominąć ustalonych przez religię 
norm.

J. M. Todd w  swojej książce, obej
m ującej tak  rozległy tem at, oparł 
się na dziełach wielu uczonych. P rzy 
końcu książki znajdu ją się uw agi 
•bibliograficzne opracowane w edług 
rozdziałów. A utor usiłow ał — jak 
sam pisze — pośredniczyć w p rze
kazyw aniu  badań  specjalistów, „ P ra 
gnąłem  napisać historię m iarodajną, 
nie w yrzekając się jednak  tych w y
mogów dokładności i konkretności, 
k tórych nauczono mnie, gdy byłem  
jeszcze studentem  uniw ersytetu", 
(■s. 7)

Książka podzielona została na
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■dziewięć rozdziałów. Dodatek stano 
w i Teologia E ucharystii oraz uw a
gi 'bibliograficzne i indeks.

W rozdziale 1, zatytułow anym  
„Definicja reform acji”, au to r udo
w adnia Czytelnikowi, dlaczego p rzy j
m ujem y rok 1517 '(feiedy to M. L u 
te r  ogłosił swe tezy o odpustach) 
za początek dziejów  reform acji, 
a r. 1559 (tj. datę A ktu o suprem acji
i ponownego w prow adzenia m odli
tew nika protestanckiego) — za datę 
końcową.

Rozdział 2 — „.Biblia, od I  d-o XVI 
w ieku”. A utor pisze tu  m. in.: „Zn a
czynie, jak ie Biblia .miała dla re fo r
macji,, w ynika z porów nania dwóch 
faktów : 1) ograniczenia , rozpow 
szechniania i kon tro li tekstu  przez 
władze kościelne przed (reformacją
i 2) w ielkiej popularności Biblii po 
reform acji (...) Aby zrozumieć w y ją t
kow e znaczenie Biblii dla re fo rm a
cji, trzeba sobie przede w szystkim  
-dobrze .uprzytomnić, że B iblia z a j
m uje w religii chrześcijańskiej m iej
sce zupełnie w yjątkow e, Ibez wzglę
du na to, jak  in te rp re tu je  ją  dana 
g ru p a  chrześcijan czy jednostka”.

Rozdział 3 — to „Chrześcijaństwo
— religia reform acji, od Kościoła 
pierw otnego do XVI w ieku”. Omó
wiony jest tu  zwłaszcza (rodowód r e 
form y d początki rozłam u w  chrześci
jaństw ie.

Rozdział 4 — „Luter i reform acja 
w Europie do roku 1532". Ja k  sam  
ty tu ł w skazuje, rozdział ten pośw ię
cony jest postaci i działalności M ar
cina Lutra.

K olejne cztery rozdziały om aw ia
ją  sy tuację religajno-polityczną w 
Anglii, F rancji, Szw ajcarii, N iem 

czech — które to  państw a szczegćl- 
l ie  porw ała fa la  reform acji.

Rozdział 9 — „W spółczesne po
kłosie reform acji”. A nalizując wiek 
X IX  'i XX, J . M. Todd przytacza 
szereg przesłanek ekum enicznych. 
Omawiając sobór w atykańsk i II  — 
wskazuje na najbardzie j dostrzegal
ne zm iany w w atykańskiej po lity 
ce.
Zarówno poszczególne reform y 
uchwalone na soborze w atykańskim
II, jak  i ich w zajem ne powiązania 
m ają duże znaczenie. N ajbardziej do
strzegalną zm ianą ty ło  pow itane 
z radością zezwolenie na odpraw ia
nie nabożeństw  w  jęz. narodowych. 
Równie ważne i mocno wiążące się 
z dziełem reform y litu rg icznej było 
położenie większego nacisku n a  P i
sm o Święte, i to nie tylko w  koście
le, lecz d w p ryw atnej bądź zespo
łowej modlitw ie. Obok tych reform  
można w ym ienić typow ą dla re fo r
m acji nowość, a m ianow icie wzrost 
znaczenia Kościołów lokalnych. Jest 
to na pewno krok  w  k ierunku  de
centralizacji i pewne ograniczenie 
wpływów papiestw a. Odżyło także 
znaczenie, jak ie  Kościół pierw otny 
przypisyw ał całej wspólnocie w ier
nych jako „ludowi Bożemu". Chodzi 
tu  o współodpowiedzialność wszyst
kich ochrzczonych w iernych i  pełny 
ich udział w nabożeństw ach i w ży
ciu Kościoła. Coraz częściej zasięga
no zdania ludzi świeckich. Zrozu
miano, że w nom inacjach biskupów  
konieczny je s t większy udział ludzi 
świeckich i  duchow ieństwa.

Opracowane na podstaw ie konsty 
tucji dogm atycznej „O Kościele” 
(Centralny dokum ent V aticanum  II)
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podstaw owe w nioski znalazły się 
w  dekrecie „O apostolstw ie św iec
kich" i w dek larac ji „O wolności 
relig ijnej” oraz w  konstytucji pa- 
storaiinej „O Kościele w świecie 
współczesnym”. W szystkie te teksty 
odrzucają ciasną in te rp re tac ję  w y 
rażenia „prawdziw y Kościół". W łaś
nie ow a sztyw na definicja Kościoła 
spraw iła, że średniowieczne herezje 
s ta ły  się czymś nieuniknionym  oraz 
um ożliw iła różne nadużycia i w ypa
czenia, k tó re  zrodziły reform ację. 
Spośród innych wysoce kon trow er
syjnych tem atów  reform acji w ysu
w a ją  się n a  czoło szczególnie dwa, 
mianowicie: kom unia pod dwiem a 
postaciam i -oraz zagadnienie celiba
tu  duchownych.

„Książka moja — pisze John 
M. Todd — jest próbą przedstaw ie
nia ważnych w ydarzeń historycz
nych. (...) Bieżącym w ydarzeniom  nie 
można narzucić uogólnień. C harak ter 
tej książki nie pozw ala na ostatecz

ne  podsum ow anie czy w ypow iada
nie ostatniego słowa. Żyjemy w h i
storycznej ciągłości. Jeżeli p ragnie
my wpisać w  nią wydarzenia, 
m usim y im  okazać cierpliw ość”. 
(S. 263—364).

Zgodnie z przekonaniem , że prąd  
niosący chrześcijaństw o jest w iecz
ny, nasz przegląd historyczny nie ma 
zakończenia. P unkt, do któregośm y 
w  tej chwili dotarli, budzi u wszyst
kich chrześcijan silne zain teresow a
n ie przebiegiem  reform acji. Książka 
niniejsza zam ierza to przystępnie 
wyłożyć.

T ytu ł o ryginału  torzmi: „R eform a- 
tion” — pierw sze w ydanie ukazało 
się w S tanach Zjednoczonych n a 
kładem  Doubeday Inc. w  1971 r. 
N iniejsze w ydanie jest pierw szym  
wydaniem  tej in teresu jącej pozycji 
w Polsce. Nie tylko tem atyka książ
ki, ale i jej estetyczna, płócienna 
opraw a zachęca do kupna.
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Aktualność św. Tomasza
N iedawno w ydana książka ,,A k

tualność św. Tomasza” jest zbiorem 
rozpraw  kilku  autorów , zasługują
cym na szczególną uwagą ze w zglę
du na niebanalność tem atu. W edług 
J. D aujata, k tóry  napisał w prow a
dzenie ogólne — „uniw ersalna zdol
ność asym ilacyjna spraw ia, że do
k tryna św. Tomasza jest p raw dzi
wie katolicka, co znaczy w łaśnie 
un iw ersalna (s. 11-12) Czyni to sy 
stem  tom istyczny najbardzie j całoś
ciową i pełną w izją rzeczywistości.

Autorzy poszczególnych rozdzia
łów om awianej książki s ta ra ją  się 
dokonać konfron tacji Tomaśzowej 
m yśli z refleksją  nad osiągnięcia
mi i w ynikam i współczesnej fizyki 
(J. D aujat), biologii <P. Chaucłiard), 
psychologii (A. Ple), współczesnej 
sztuki i  poezji (G. Brazzola) oraz 
analizują ak tualne  nu rty  kulturow o- 
-m yśiow e: egzystencjalizm  i s tru k -  
tu ralizm  (P. Gernet). A utorzy tra k 
tu ją  tomizm jako dynam iczny ze 
spół in tu icji zdolnych do pełnienia 
funkcji inspiru jącej i in tegrującej 
„nieustanny postęp ludzkiego um y
słu” we w szystkich dostępnych m u 
dziedzinach. Takie zrozum ienie to- 
m izm u nie jest popularne wśród 
większości tom istów  polskich, w y
znających i upow szechniających po
gląd, iż filozofię w ogóle, a m eta
fizykę w  szczególności, można i  n a 

leży upraw iać w  całkow itej izolacji. 
Nie w ydaje się jednak, aby autono
m ia m etafizyki, do k tó rej sprow a
dza się w polskim środow isku to- 
m istycznym  filozofię, m iała ozna
czać całkow itą ndeprzekładność pew 
nych podstaw ow ych pojęć i te rm i
nów  metafizycznych n a  język nauki 
w spółczesnej i odwrotnie.

W ładysław  Tatarkiew icz tw ierdzi: 
Filozofia jest ze swej n a tu ry  in 
stancją  rozstrzygającą między po
tocznym i  naukowym , a także r e 
ligijnym , estetycznym  i społeczno- 
m oralnym  doświadczeniem i obra
zem św iata. Je s t czymś innym  niż 
św iatopogląd i ideologia, a zara-zem 
jest podstaw ą wszelkich św iatopo
glądów i ideologii oraz każdej z 
dziedzin poznania naukowego.

M.in. A. P le sądzi, że spośród wielu 
twórców współczesnej psychologii 
szczególnie Freud nadaje się do 
konfron tacji ze św. Tomaszem. Dla 
św. Tomasza 'i A rystotelesa psycho
logia była w iedzą o naturze pojm o
w anej jako  zasada r-uchu, staw a
nia się bytu, przechodzenia z m oż
ności do aktu. ,,Ta dynam iczna i 
ew olucyjna koncepcja na tu ry  może 
być, jak  sądzę, przedm iotem  dialogu 
ze współczesną psychologią” (s. 61). 
Rzeczywistość będąca przedm iotem  
filozofii i nauki jaw i się  także w 
sztuce i poezji, ukazując najgłębsze
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strony „rzeczy w idzialnych” i „od
słaniając ich ukry te  znaczenie" 
(s. 76).

W sztuce i poezji rea lizu je się 
n a tu ra ln e  pragnienie i potrzeba 
twórczości. W yraża się fascynacja 
pięknem  i specyficzna dziedzina 
bezpośredniego doświadczenia rze
czy, pozostająca poza zasięgiem n o r
m alnej w erbalizacji. Tom aszowa m e
tafizyka piękna i twórczości zaowo
cowała np. iw dziełach E. Gilsona
i J. M aritaina.

K onfrontując m yśl Tomaszową z 
filozofią i  religią Azji O. Lacombe 
koncentru je się na pojęciach ontolo- 
gii, m istyki i m ądrości. M etafizyka 
jest jakby przygotow aniem  do m i
styki: „m ądrość m etafizyczna jest 
kontem placyjna. Pierw szym  jej dą
żeniem jest uchwycenie intuicyjne

by tu  w  jego istn ien iu”. Dojrzała 
m ądrość św. Tom asza jest n a jb a r
dziej przygotow ana do owocnego 
dialogu z m istyczną m ądrością 
Wscihodai.

P rzedstaw iane w  książce „konf
ron tac je”, mimo .wielu w alorów , o 
tyle nie zadow alają, iż ich au to
rzy rep rezen tu ją  nazbyt esencjali- 
styczną w ersję  tomizmu. P od jęta  
p róba zdynam izow ania i  ożywienia 
in tu icji i u jęć  Tomaszowych przez 
pow iązanie ich ze współczesnymi 
nu rtam i m yślowym i oraz osiągnię
ciami współczesnych nauk  szczegó
łowych pow inna sprowokować szer
szy oddźw ięk w kręgach polskich 
tomistów.

Książkę w ydał In sty tu t W ydaw 
niczy PAX, W arszawa 1975, s. 151. 
cena 15 zł.
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James P. Mackey: Tradycja i zmiana 
w Kościele. Instytut Wydawniczy PA X  
1974, str. 283, cena zł 28

W w ydanej w  ub; roku przez In 
sty tu t W ydawniczy PA X  książce 
irlandzkiego teologa Jam esa P. 
M ackeya: „Tradycja i zm iana w  
Kościele” znajdu je na sam ym  w stę
pie m yśl: „Tu na ziemi żyć, to zna
czy zm ieniać się, a być doskonałym, 
to znaczy zm ieniać się często”. (New
man)

W iele spraiw i zm ian w  całym  
chrześcijaństw ie dokonało się do
słow nie na naszych oczach, stano
w iły one w ielkie i  •niezapomniane 
przeżycia, dla w ielu były nieom al 
Szokiem, w strząsem . Rzeczywistość 
chrześcijańską pojm ujem y, jak  pisze 
autor, nie jako stałe, autom atyczne 
pow tarzanie sform ułow ań w yjętych 
z P ism a św., lecz jako ciągłe odna
w ianie naszego rozum ienia tych fo r
m uł oraz nieustanne usiłowanie, aby 
w yrazić je w sposób zrozum iały dla 
św iata.

„Stałość — pisize J. M ackey — zo
sta je  tu ta j zachowana. W łaśnie przez 
zmianę. Nie wolno nam  nigdy odrzu
cać pierwszych uprzyw ilejow anych 
sform ułow ań naszej w iary, lecz nie 
możemy rów nież zaniechać stałych 
usiłow ań zrozum ienia i w yrażania 
ich w naszych własnych kategoriach
i pojęciach".

Isto tę  tradycji chrześcijańskiej 
stanow i fak t, że Apostołowie byli 
św iadkam i niepow tarzalnego w yda
rzenia: objaw ienia się  Boga w  C hry
stusie, -następnie, że przekazali za
równo fak ty  pochodzące z Jego ży
cia i śm ierci, jak  też Jego N aukę 
oraz, że chrześcijaństw o od czasów 
najwcześniejszych posiadało charak
ter w spólnoty. Łaska O bjaw ienia nie 
została przez Boga narzucona czło
wiekowi, a le  w łaśnie wcielona, osa
dzona w  jego naturze.

A utor ukazuje napięcia, jak ie w y
stęp u ją  między tradycją a zm iana
mi, k tóre tow arzyszą rozwojowi, 
tw ierdzi, że dzisiaj każda tradycja 
w  zasadzie podlega ostrej krytyce, 
że zbyt łatw o staw ia się znak rów 
ności między tym , co tradycyjne 
a tym , co przestarzałe i anachronicz
ne. Je st rzeczą ma peiwno do sp raw 
dzenia — tw ierdzi — ja k a  tradycja 
opóźnia postęp i o ile niedoskonałość 
ludzi, którzy są nosicielam i danej 
tradycji, kom prom ituje ją  wobec 
współczesnych.

T radycja chrześcijańska zaw iera 
w  sobie elem ent wieczności i d la te 
go n ie jest cofaniem  się w przesz
łość ile n ieustanną troską, aby owa 
wieczność n ie  zanikała w terażn ie j-
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szóści. „W sferze ludzkiej zatem
— pisze J. P . M aekey — tradycja 
nie tylko służy do czynienia przesz
łości ak tu a ln ą  rzeczywistością i pod
staw ą do ciągłego postępu, lecz 
w  swej form ie relig ijnej osiąga we 
w szystkich w iekach i poprzez 
■wszystkie ■zmiany ten sam aktualny 
związek między człowiekiem a Bo
giem”.

K siążka „T radycja i zm iana w 
Kościele” — je st pozycją, k tó ra  za in 
te resu je  nie tylko historyków  i teo
logów, a le  wszystkich, dla których 
ważny jest problem  ak tualne j sy tu a 
cji Kościoła i katolicyzm u. P rzek ładu  
z języka angielskiego dokonała 

M. W ierzbicka.

Marthe Meyer: Abel. Instytut Wy
dawniczy PAX 1974, str. 202, cena 
zł 20

„Abel” — jest powieścią piękną
i głęboko m ądrą . Poprzez poetycką 
w izję biblijnego w ydarzenia M arthe 
M eyer prowadzi nas do sam ych źró
deł wiedzy człowieka o sobie sa
mym, zm usza do analizow ania w łas
nego losu i swoich bliźnich.

Spraw a K aina i Abla przedstaw io
na jest w sposób niezw ykle ak tu a l
ny, jest spraw ą niem al każdego 
z nas. Na przykładzie b iblijnych po
staci ukazuje au to rk a  typow e po
staw y  ludzkie, zarówno wobec pro
blem u Boga, jak  i wobec problem ów  
ludzkiego życia n a  ziemi.

Dla K aina d ram at rozpoczął się
z chw ilą .urodzenia się Abla: .... jego
jedyne miejsce w środku było oczy
wiste. I  oto 'nagle odkrywa, że jest 
ich dwóch... O krzywdo nieznośna...

Czy można dzielić m atkę? K ain 
przestał się uśm iechać”. Potem  przy 
chodzi b u n t przeciw ko Adamowi
i  zbrodnia na Ablu — bracie, k tó ra  
w yrosła z zazdrości i z chęci usunię
cia przeszkody na drodze zrealizo
w ania własnego powołania.

S praw a utraconego 'raju, koczow
nicze życie Adam a i Ewy, spraw a 
w iny — to wszystko opisuje au to rka 
w sposób niezw ykle plastyczny. 
P rzek ładu  z języka francuskiego do
konała H. Olędzka.

Z głębokości. Antologia polskiej 
modlitwy poetyckiej. Instytut Wy
dawniczy PAX 1974, str. 544 +  561, 
cena I/II zł 200

Je st to już drugie w ydanie antolo
gii polskiej m odlitw y poetyckiej. 
S tanow i ono prćrbę — podobnie jak  
■poprzednie z 1966 roku — p r z e d - . 
staw ienia m odlitw y religij-nej zaś
wiadczonej w poezji polskiej w to 
ku  jej historycznych naw arstw ień.

P ierw szą antologię w ydano z o- 
kazji tysiąclecia chrześcijaństw a w 
Polsce.

M odlitw a poetycka w języku pol
skim , poczynając od „Bogurodzicy”, 
kształtow ała się w  kręgu ku ltu ry  
chrześcijańskiej. Chrześcijaństw o 
zgodnie ze swym  posłannictw em  
uw ydatniało religijne znaczenie 
modlitwy, jako „wzniesienia duszy 
do Boga”, to znaczy jako ak tu  oso
bowego, przede wszystkim  św iado
mości i woli, zwróconego in tencjo
nalnie ku  transcendentnem u i zara
zem im m anentnie obecnemu w świe- 
cie, rzeczywistem u, św iętem u i 'oso
bowemu Bogu, w  duchu afirm a-
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ty w ieg o  uznania przez człowieka
— stw orzenie swej bytow ej za
leżności od Stw órcy. Bardzo istotny 
dla pojęcia sam ej m odlitw y je st tu 
ła j charak te r tego uznania: k o n k re t
ny, eg-zysteincjalny, a  nie tylko ab 
s trakcy jny  i teoretyczny, i dlatego 
m odlitw ę można określić jako  re li
g ijny  ak t ludzki, w yrażający osobi
stą  egzystencjalną postaw ę całego 
człowieka wotoce Boga.

M odlitwa chrześcijańska, transpo- 
ncw ana na rozm aite głosy, jak 
uw ielbienie, dziękczynienie, prośba, 
przebłaganie, akty  żalu, pokuty  itp., 
osiągająca różne stopnie uduchow ie
nia : od oczyszczenia poprzez oświe
cenie do zjednoczenia (modlitwa 
mistyczna) — nie pozostaw ała bez 
echa w  poezji polskiej.

W pierw szym  w ydaniu antologii 
sta rano  się  przedstaw ić rdzennie 
chrześcijańską m odlitw ę poetycką. 
N atom iast w  w ydaniu drugim  m. in . 
szerzej zaprezentow ano n u r t m o
dlitw y patriotycznej, poczynając od 
schyłku ibaroku. Nowe plony p rzy
niósł przegląd twórczości poetów 
ludowych, od okresu pozytywizmu, 
aż po naszą współczesność, zarówno 
w  języku ogólnoliteraekim , jak  i w

gwarze tery toria lnej. Poezja ta wno
si obok akcentów  m odlitew nych 
związanych ze Wsią, z p racą na roli, 
także akcenty zw iązane z pracą 
w  wielkim  mieście. Znacznie szerzej 
przedstaw iono .polską poezję po 
dziemną (1939—1945) oraz zam iesz
czono utw ory z poezji najnow szej 
do roku 1973/74.

W niniejszym  w ydaniu zrezygno
wano 2 podziału m ateria łu  poetyc
kiego na epoki historycznoliterackie. 
W prowadzono natom iast osobowo- 
-chronologiczny układ  tekstów  w e
dług da t urodzenia poszczególnych 
autorów . Bibliografia polskiej m od
litw y poetyckiej w  wyborze, zrew i
dowana i  skorygow ana, została 
znacznie powiększona — liczy ona 
ok. 5000 ty tu łów  — odniesionych do 
ok. 700 autorów . Obecne w ydanie ma 
nakład 10 000 egzem plarzy.

„Modlitwy idą i wra-cają — nie ma  
nie wysłuchanej.

Dlatego wszystlkie wysłuchane, że 
każda ta wraca się na powrót.

A dlaitego powraca każda z  mo
dlitw, że wszystkie są z Miłości” 

(Cyprian Norwid)
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Zwyczaje, obrzędy i symbole 
religijne. Praca zbiorowa, „Iskry”, 
W arszawa, 1974, s. 516

K siążka napisana została przez 
■wybitnych religioznawców znanych 
m. in. z takich prac, jak : „Religie 
wczoraj i  dziś” oraz „ Od Mojżesza 
do M ahom eta". P rezentow ana książ
ka om awia obrzędową i symboliczną 
stronę ważniejszych religii, opisuje 
zwyczaje, k tó re  na ogół wiążemy 
z religią, choć genetycznie mogą być 
one wcześniejsze i przetrw ać naw et 
po zaniku jak iejś religii.

Pojęcie sym bolu oraz sym boliki 
relig ijnej w y jaśn ia  w  obszernym 
w stępie J. K eller. O zwyczajach r e 
ligijnych w  Chinach i Indiach pasze 
T. Żbikowski. N atom iast W. K otań- 
ski analizuje ku lt i zwyczaje re lig ij
ne Japonii. Symbole relig ijne ludów  
Starożytnego Bliskiego W schodu 
opisuje W. Tyloch. W powyższej 
pracy nie mogło też zabraknąć omó
w ienia zwyczajów, obrzędów i sym 
boli religijnych w  daw nej Europie. 
Zagadnienie to  om awia W. S zafrań 

ski. K ontynuacją rozw ażań jest a r ty 
kuł J . K ellera dotyczący sym boliki 
chrześcijańskiej. O statni rozdział 
książki stanow i islam — 'jego obrzę
dowość i symbolika. N apisany został 
przez E. Szymańskiego.

Autorzy poszczególnych rozdziałów  
przy ję li jeden sahem at dla isiwych 
rozważań — m ianowicie koncen tru 
ją  się one wokół najważniejszych 
etapów  życia człowieka oraz roczne
go cyklu św iąt religijnych. Należy 
podkreślić, że jest to p raca zak ła
dająca  wybór problem atyki — a więc 
w ybór zarówno sam ych religii jak
i zwyczajów, obrzędów i symboli.

Książka z pewnością przyciągnie 
uw agę nie tylko religioznawców, ale 
również socjologów, pedagogów, 
estetyków  i historyków . Je s t to 
pierw sza tego rodzaju publikacja 
w języku polskim  o charak terze po
pularnonaukow ym .
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J. W.: K u C hrystusow i kosmicz
nemu,.. W TK 1975 n r  13, s. 8, 9 

Kania Kazimierz: Bóg zanurzony 
w  codzienności. Kieruiniki 1975 n r  9, 
s. 4

Kania Kazimierz: Aby w iara  w ro
sła  w  ziemię. K ierunki 1975 n r  7, 
s. 1, 4

Karski Karol: Dążenia ekum enicz
ne we współczesnym  śiwiecie. W ar
szaw a 1974, Novum — W ydawnictwo 
A rs C hristiana, s. 327 

■Klinger Jerzy: iKilka problem ów 
związanych z n au k ą  o Trójcy Ś w ię
te j w  praw osław nej teologii XX w. 
Życie i  M yśl 1975 n r 13, s. 9 

Kłoś Kazimierz: Nie jesteśm y sa 
mi. WTK 1975 n r 13, s. 9 

Korabiewicz W.: Śladam i am uletu. 
W arszawa 1974, Arlkady, s„ 208, tabl. 
pik, zł 100.

Korolko M.: K lejnot swobodnego 
sumienia. Polem ika wokół K onfede
rac ji Warszarwiskiej iw la tach  1573— 
1658. W arszaw a 1974, PA X  s. 428, 
bihliogr. jpł. z ł 100 

Kowalczyk Stanisław: M arksi
stow ska koncepcja filozofii. C hrze
ścijanin  w św iecie 1974 n r  6, s. 24 

Kudła Elżbieta: Przez pokolenia w  
dkreisie W ielkanocy. Rodzina 1975 nr
13, s. 8—9 

Kulikowska Teresa: X X X II Kon
gregacja jezuitów . Myśl Społeczna 
1975 n r  16, s. 6—7, 8 

Kulikowska Teresa: P rzekazyw a

nie w ia ry  (oprać.) M yśl Społeczna 
1975 n r  8, s. 3, 6 

Kundzik Jan: Ksiądz w naszym  
dotruu. WTK 1975 mr 8, is. 3 

Kiinstler Mieczysław: Koismogcnia 
chińska. Eułiem er 1975 n r 2, s. 55 

Kurkiewicz W., Tatomir A., Żu
rawski W.: Tysiąc la t dziejów Polski. 
ChrońologicEny przegląd  wydarzeń. 
K alendarium . Wariszawai 1975 LSW, 
wyd. V, s tr . 444, zł 45 

Kurzynina Bronisława: Enelda — 
łacińska sio stra  Gdyssei. Zorza 1975 
nr 13, s. 13 

Krawczuk Aleksander: M iltiades 
(fra.gm. powieści). K ierunki 1975 nr 
7, s. 7

Krąpiec Mieczysław: J a  — Czło
wiek. Zarys antropologii filozoficz
nej.. Tow. N aukaw e KUL, Lublin
1974, s. 455, zł 130 

Krokiewicz A.: A rystoteles, P ir-  
ron  i P laton. W arszawa 1974 PAX, 
s. 276, zł 35 

K. K.: D ietrich OBonhoeffer (Pio
nierzy  ruchu  ekumenicznego), Ro
dzina 1975 n r  12, Is, 11 

Lasserre Henri: E ty k a  chrześcijań
ska i świadomość klasowa. Czło-wiek
i Swiait. 1975 mr 3, s. 37—54 

Lewandowski Jan: Kościół wobec 
alkoholizmu. Kieruiniki 1975 n r  8, s.
4, U

Lichniak Zygmunt: W ielka szansa. 
K ierunk i 1975 n r  8, s. 5 

Lisiecki Krzysztof: M uzyka religią 
inspirow aną. Kieirunki 1975, n r 8, s. 
1,8

Lubaóski Mieczysław: O definicji 
zdrow ia uwalgi n a  m arginesie 272 to
mu biblioteki w iedzy współczesnej 
„Gmega”. Znak 1975 n r  247, s. 105 

Łagodna nagana (Hans Kiing). 
Myśl Spioł. 1975 n r  16, s. 7
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Łaszowski Alfred: Kim jest czło
w iek współczesny (Wśród polskich 
hum anistów ). K ierunki 1975 n r 12, 
s. 1, 3

Łaszowski Alfred: Chrześcijańska 
moc i niemożność. K ierunki 1975 iur
5, s.. 4

Łaszowski Alfred: Z w izytą u J a 
na Pajrandowiskiego fW śród polskich 
hum anistów ). K ierunk i 1975 nr 6, 
s. 6

Mackey J. P.: T radycja i zm iana 
w  Kościele. Tł. z ang. W arszawa
1974, PAX , s. 284, zł 28

Madejski Antoni: T rzy m inu ty  ci
szy. Zorza 1975 n r  7, s. 4

M anteuffel Tadeusz: H istoria Po
wszechna, Średniowiecze. W arszawa
1975, PWN, wyid. III, s,. 559, zl 80

Marty Martin E.: W spółczesne
n u rty  -religijności am erykańskiej. 
Z nak 1975 n r  2, b. 125

Miasto aniołów. WTK 1975 nr 9, 
s, 1,9

Moysa Stefan: Teologia a głosze
n ie  słoiwia. Znak 1975 n r  2, s„ 235

Mysłek Wiesław: P olityka wschod
nia kościoła w  Polsce w  latach 
1918—.1921: E uhem er 1975 n r  2, s. 
17

Nowak-Dłużewski Juliusz: Od
św iętni kato licy  (Dziś i juitro). K ie
ru n k i 1975 n r  12 s. 5

Nowak A.: psychoterap ia w  iduisz- 
paisterstwie. SM dia Theologica V ar- 
soviensia 1975 rur 1, s. 143— 156

Nowakowski Jerzy: Odszkodowa
n ie obowiązek m oralny. W TK 1975 
n r  9, s. 5

Nowicki Andrzej: O pojęciu „de- 
teologiizacji”. E uhem er 1975 n r 2, s.
3

Oeyen Christian: Katołickość K o
ścioła a anglikaóisko-istarokatolickie

porozum ienie o ilnterkomujiii. P o 
słannictw o 1975 o r  2, s. 32 

Olejnik Janusz: Źródło ku ltu ry . 
K ierunki 1975 n r  1„ s. 4-5 

Olejnik S.: C nota chrześcijańska 
(S tru k tu ra  i rceiwój onoitUwości ży
cia). S tud ia theologica V arsoviensia 
1975 n r  1, s„ 43—75 

Opara Stefan: P aram e try  indyw i
dualnej religijności. Człowiek i 
Świat, 1975 n r  3, s. 2.1—36 

Orsy L.: Grzech w śiwietle zdro
wego rozsądku. Novuim 1974 n r  7—8, 
s. 22—31

Ostromęeki Bogdan: (Minęła jede
nas ta  (wiersz). Z nak 1975 n r  2, s. 123 

Pagiewski H.:: Ja k  głosić kazania 
dziś. Homo Dei 1974 n r  4, s. 256—261 

Paatuszewski Karał: M oralność w 
sporcie. WTK 1975 n r 8, s. 9 

Piechowski Jerzy: Dlaczego Bóg 
w ydalił go z ogroidu Eden. Życie
i M yśl 1975 n r  4 ®. 85 

Pieter J.: Sporne problem y psy- 
cholcgir. Wanszawa 1975, P O T , s, 
484, zł 55

Pieter J.: H isteria psychologii. 
W arszawa 1974, PWN, wyd. II, s. 456, 
bibliogr., zł 60 

Rodziewicz Bohdan: A lbert 
Schw eitzer (w 100 rocznicę urodzin). 
Zorza 1975 n r  8, s.. 5 

Rogalski Aleksander: Miejlsce czło
w ieka ,\v kosmosie. WTK 1975 n r 
16, s. 1, 8

Rogowski Roman: Antropologiczne
i chrystologiczne podstaiwy postępu
i roziwoju. Chrześcij. w śmiecie. 1974 
n r 6, s. 1

Rogowski Roman: Chrystologiczne 
podstaw y postępu. Homo Dei 1974 
n r 4, s. 277—283 

Rosseels Maria: Ja, chrześcijanin, 
zabiłem . Tł. z niam . W arszaw a 1974,

153



RAX s. 392, zł (Powieść o poszuki- 
wainiu isto ty  chirz-eści]j a ńis t  wa ) 

Ruprecht Frank: O geologii rew o
luc ji”. E uhem ar 1975 inr 2, s. 109 

Rzepecki Władysław: Pokolenia. 
WTK 1975 ,nr 8, is, 5 

Salij J.: Religijne re flek s je  na te 
m at k a ry  śm ierci. Więź 1974 n r  12, 
s. 38—46

S cheler M ax: O człoiwiefou i sp ra 
wach luidzkich. Znak 1975 n r  2, s. 
2.18

Skomro Marian: Kościół diecezji 
m orskiej. WTK 1975 n r  13, s. 1, 3 

Siciński Andrzej: Uwagi w  sp ra
wie relatyiwnoś-ci czasu, Człowiek i 
Ś w iat 1975 n r  3, :s. 89—104 

^Składankowa Maria: Kosmogonia 
irańska. Euheimer 1975 n r  2, s. 39 

Slaga Szczepan W.: W poszukiw a
n iu  jstoty żyicia. W okół książki T. 
Ścibor-Rylsfetój: ,P o rządek  i orga
nizacja w  przyrodzie”, W arszawa 
1974, Zinak 1975 n r 247, a. 100 

Slaski Jan: O tłum aczeniach w 
Pelisiee doby renesansu. Człowiek i 
Światopogląd 1975 inr 2, s. 98 

Sławski Marek: Ojciec Chami. 
WTK 1975 n r  6, s. 3 

Sławski Marek: H. Rondet, A. De 
Bovis, M. C. Davies (Twórcy teolo
gii pracy) WTK 1975 n r  16, s. 3 

Sławski Marek: Moc i m ądrość 
Nowego T estam entu. WTK 1975 n r  
16, s. 9. Rec. książki: John  Mc K en- 
zie „Moc i m ądrość. In te rp re tac ja  
Nowego T estam entu”. PA X  1975 s. 
396, cena zł 50 

Smółko Ewa: In  articuilo m ortis. 
WTK 1975 n r  8, s. 10 

Sroka Bronisław: O antropologii 
teologicznej Wiktoria Nieśm iałowa. 
Znak 1975 inr 247, s. 65 

Stankowski Jan: T radycja1 dzia

łalności naukowej. K ierunk i 1975 n r
4, s. 3

Strzyżewski Włodzimierz: Amjicus 
Pclcniae. WTK 1975 n r  7, s. 5 

Starczewska K.: Wzory miłości w  
k u ltu rze  Zachodu. PWN 1975 s. 384, 
tabl., zł 60. P ró b a  in te rp re tac ji dzia
łań  ludzkich, k tóre w  zachodnim  
'k ręgu  ku ltu ra lnym  'Określa sfię jako 
m otyw ow ane przez miłość.

Staszewski Michał: Czechosłowac
ki m odel stosunku państw a do 
związków wyznaniowych. Euhem er 
1975 n r 2, s„ 115 

Szczęsny Jerzy: Realizm czy obro
na głupoty. K ierunki 1975 n r  9, s. 
1, 3

Szczucki Lech: Uwagi o m yśli.pol
skiej XVI w. Człowiek i Św iat 1975 
nr 2, s. 136 

Szyszkowska Maria: L ite ra tu ry  
punk ty  styczne z filozofią. K ierunki 
1975 n r  9, s. 8 

Szyszkowska Maria: S ztuka pozna
nia człowieka. K ierunki 1975 nr 6,
5. 4

Tanalski Dionizy: Pajpieże i w łas
ność. Człoiwłek i Świat. 1975 n r  3, 
s. 104—122 

Tazbir Janusz: Stosunki w yznanio
we w Polsce XVI wietou. Człowiek
i Swiait. 1975 n r  2, s. 63 

Tischner Józef: Ethos wolności. 
Znak 1975 n r  2, s, 185 

Todd J. M.: Reform acja. Warszar- 
w a 1974, PAX, s. 396, bilMiogr.., pł., 
2.1 75 (Zasadnicze fa k ty  przew rotu  
religijnego i jego prehistorii) 

Trusewicz Jan: Osobowość a p o 
stawa. Rec. Wł. P rężyna: In tensyw 
ność postaw y relig ijnej a  osobowość, 
Lublin  1973. Człoiwiefc i Swiait. 1975 
n r  3, s. .194—1198 

Trzebuchowski Paweł: Dziedzictwo
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polskiego, rom antyzm u. K ierunki 
1975 n r  4, s. 1, 3 

Tyszka Zygmunt: N adanie sakry  
trzem  biskupom  w ęgierskim . K ie
runk i 1975 n r  7. s . 3 

Villot Jean: Chrześcijanie i kościo
ły  w  życiu politycznym. Chrześcija- 
niin w  śiwiecie 1974 mr 6, s. 17 

Wagner Jan: Szkoła skutecznego 
m yślenia o Polsce. WTK 1975 nr 8, 
s. 1, 4

Walendowska Maria: P raca  W pol- 
sikttej filozofii narodow ej. Życie i 
Myśl 1975 n r  4, s. 10 

Wasilewski Marek: P ra k ty k a  re li
gijnego islam u. Zorza 1975 n r  11, 
s. 4

W asiliew L.: K ulty, religie i tra 
dycje Chin. Tl. z ros. W arszawa 
1974. PIW, s. 470, italbl., b ib liogr, 
pł. zi 90

Weremiej Feliks Z.: In tron izacja 
Swiętowiita. W TK 1975 nr 6, s. 1, 4 

Węgierko Krzysztof: Bliżej amgli- 
kanizm u. K ierunki 1975 n r  14, s. 
1, 4

Wierzbicki Jerzy: Fundam ent na- 
szeij w iary . WTK 1975 n r  13, s. 1, 3 

Wierzbicki Jerzy: Zaproszenie do 
Ewangelii. W TK 1975 n r  6, s. 3 

Wierzbicki Jerzy: W obronie św ia
ta  w artości. W TK 1975 n r 7, s , 1, 4 

Wierzbicki Jerzy: Czy je st miejsce 
w  świecie dla C hrystusa cierpiącego? 
WTK 1975 n r 12, s. 1, 3 

Wlazło Stanisław: C hrystus n a 
dzieją końca- czasów. K ierunki 1975 
n r 13, s.. 1, 4 

Wlazło Stanisław: W spółdziałanie 
■międzynarodowe (W Kościele). K ie
ru n k i 1975 n r  12, s. 2 

Wlazło Stanisław: Jezuici. K ierun
ki 1975 n r 11, s. 2 

Wlazło Stanisław: Odnoiwa m en

talności i ,s.tyiu (W Kościele). K ie
runk i 1975 n r  4, s, 2 

Wlazło Stanisław: Drogi ekum e
nizm u (W Kościele). K ierunki 1975 
n r  5, s. 2
Wlazło Stanisław: Kościelny tor 
przeszkód.. K ierunki 1975 n r  6, s. 1, 4 

Włodarczyk T.: K onkordaty. Zarys 
h isterii ze szczególnym uwzględnie
niem  X X  wieku. W arszawa 1974, 
PWN, s. 551, bibliogr., p ł. zł 80 

Wnuk Włodzimierz: Amtyspowiedź. 
K ierunki 1975 n r 5, s, 4 

Wojtowicz Andrzej: Pojęcie posta
wy w socjologicznych badaniach nad 
religijnością. Człofwiek i Św iat. 1975 
n r 3, s. 75—<38 

Wyczański Andrzej: Polityka w  
Polsce XVI stulecia. Człowiek i 
Świat. 1975, n r 2, s. 23 

Wysoczański Wiktor: U źródeł 
ekum enizm u. Rodzina 1975 n r  11, 
s. 6. Rec. książki: K arol K arski: Dą
żenia ekum eniczne we współczesnym 
świecie. W arszawa 1974, Novum  — 
W ydawnictwo A rs C hristiana, s. 327 

Zagorczinow Stojan: Legenda o 
św iętej Sofii, W arszawa 1975, PAX, 
s. 144, wyd. I, zł 20 (Akcja powieści 
rozgryw a się w  VI w. po Chrystusie 
w  okresie w ojen C esarstw a B izan
tyjskiego ze Słowianami)

Załęski Karol: K atolicy w  W ietna
mie Południowym . Myśl Społ. 1975 
n r  8, s.. 7

Ziółkowski 'Zenon: Kom u zawdzię
czamy istn ienie? WTK 1975 n r 9, 
s. 3
Ziółkowski Zenon: Zwierzę i czło
wiek (Biblia, Świat. Człowiek). WTK
1975 n r 7, s. 3 

Zygmuntowicz Józef: W co w ie
rzę. W arszaw a 1974, PAX, s. 248, 
wyd., IV, zł 20
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Zeleźnik Tadeusz: Chrześcijanie 
wo'bec historii. Życie i M yśl 1975 
n r 4, s. 1

2eleźnik Tadeusz: K u pełnej filo
zofii człowieka. Życie i M yśl 1975 
n r  4, s. 128 

Żurakow ski B.: Isto ta  poezji a m e-

tafizyika. W D radze 1974 n r 12, s. 
41—47

Żywczyński M ieczysław: Uwagi o 
poglądach społecznych św. Paw ła. 
K ierunki 1975 ,nr 4, s. 5

(M. S.)



Co czytać?

KSIĄŻKA OBRAZUJĄCA SPECYFIKĘ ROŻNYCH WYZNAŃ W POLSCE

K to jeszcze nie nabył jedynej w  swoim rodzaju  książki, obrazującej spe
cyfikę różnych w yznań w  Polsce, niech uczyni to czym prędzej. Co 'to za 
książka? — To p raca ks. m gra W ®  tor a W ysoczańskiego ipt. „Praw o w e
w nętrzne Kościołów i w yznań nierzym skokatolickiah w  PR L ” (sltron 396, 
cena 40 zł). K siążka jest tym  cenniejsza, że w  dzisiejszych czaisach — 
w  dobie ekum enizm u — nie do pom yślenia je s t fak t, by człowiek in te li
gentny nie orientow ał się w  głównych w yznaniach chrześcijańskich.

Często w spółżyjem y i spotykam y się na co dzień z ludźm i o odm ien
nych niż my przekonaniach religijnych. Jakże po trafim y ich zrozumieć i sza
nować, skoro nie znam y tego, co dla nich jest najdroższe?

O m awiane dzieło zaw iera w  pierw szej części 'bogaty zarys 'problem atyki 
p raw nej dotyczącej zw iązków wyznaniowych, część d ruga tra k tu je  o ich 
ustro ju  w ew nętrznym . Z najdu jem y inform acje o .stanie faktycznym  po
szczególnych w yznań oraz s ta tu ty  Kościołów, k tó re  to dokum enty dla p rze
ciętnego czytelnika są w  zasadzie niedostępne.,

INTERESUJĄCA KSIĄŻKA PREZESA POLSKIEJ RADY EKUMENICZ
NEJ

Ks. prof. d r  W itold Benedyktowicz, prezes Polskiej Rady Ekum enicznej, 
jest auitorem pięknej książki pit. „B racia z E pw orth”, opow iadającej o dzie
jach i doniosłym znaczeniu działalności Ja n a  i K aro la  Wesleyów. Obaj 
byli księżm i, odznaczającym i się pobożnym .świątobliwym życiem, zapo
czątkow ując „ruch przebudzeniow y”, k tó ry  przeszedł do historii kościel
nej i św ieckiej pod nazwą metod yzmu.

K siążka nap isana 'barwnym, p ięknym  językiem  polskim, s tro n  232, este
tyczna grafika, liczne ilustracje, opraw a tw arda. Cena 45 zł.

PISMA BISKUPA FRANCISZKA HODURA

Im ię B iskupa Franciszka H odura je st dziś znane nie tylko w śród w y
znawców Polskiego Narodowego Kościoła K atolickiego w  USA i Kanadzie 
oraz Kościoła Polsko katolickiego w Polsce, lecz wzbudza coraz większe 
zainteresow anie w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa w  k ra ju  i za 
granicą. T rudno się tętnu dziwić. W zniosła idea narodowego, wolnego i od
rodzonego Kościoła — zaszczepiona w  sercach Polaków  przez świetlanego 
O rganizatora — została ucieleśniona i przeżyw a sw ój ciągły rozkw it. Do
praw dy w arto  zapoznać się ze w spaniałym i, złotym i m yślam i wielkiego 
Polaka i B iskupa, zaw artym i w  dw utom ow ym  dziele p t. P ism a Biskupa 
Franciszka H odura (razem stron  418, cena zł 60, opraw a tw arda).
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Napisz do Zakładu Wydawniczego „Odrodzenie” (ul. Wilcza 31, 00-544 
Warszawa) i zamów chociaż jedną z podanych książek — beiz uprzedniego 
Wysyłania pieniędzy. Przesyłka następuje za zaliczeniem pocztowym, należ
ność płatna przy  odbiorze.

TYGODNIK KATOLICKI „RODZINA”

W ielu naszych Czytelników  pisze ibardzo częśto o trudnościach w naby
ciu „Rodziny” w  kioskacfh „Ruchu”. Dlaczego tak  mało drukujecie — za
py tu ją  — przecież m ielibyście w ięcej odbiorców na wasze poczytne pismo.

Tylko prenum erata  „Rodzina” zapew ni Warn jej system atyczne otrzym y
wanie. Nie zw lekajcie więc, lecz 'prędzej zaprenum erujcie Tygodnik K ato
licki „Rodzinę”. Możecie to uczynić u listonosza lub  w  najbliższym  urzę
dzie pocztowym. Można również dokonywać w p ła t na konto PKO nr 
1-6-100020 — C entrala  K olportażu P rasy  i W ydaw nictw  RSW .,PKR”, uL 
Tow arowa 28, 00-839 W arszawa.

Dziesiątego 'dnia każdego ostatniego m iesiąca k w arta łu  m ija  term in do
konyw ania przedp łat na p renum era tę , k tó ra  wynosi:

kw arta ln ie  — 26 zł 
półrocznie — '52 zł 
rocznie — 104 zł

Zlecenia na w ysyłkę „Rodziny” za granicę przyjm uje oraz wszelkich 
inform acji na ten  tem at udziela 'Biuro K olportażu W ydaw nictw  Zagranicz
nych RSW „PK R ”, ul. W ronia 23, 00-840 W arszawa.

KWARTALNIK TEOLOGICZNO-FILOZOFICZNY .^POSŁANNICTWO”

„Posłannictw o” — to kw arta ln ik  teologiczno-filozoficzny w ydaw any pod 
redakcją ks. W iktora W ysoczańskiego w Zakładzie W ydawniczym „Odro
dzenie" w W arszawie. Kto system atycznie czyta ten kw arta ln ik , ten zgłę
bia sw ą wiedzę relig ijną, s ta je  się św iatłym  chrześcijaninem .

Cena pojedynczego num eru k w arta ln ik a  wynosi 5 zł (objętość około 
100 stron druku). Pojedyncze num ery można zam awiać 'bez uprzedniej w pła
ty należności w  Zakładzie W ydawniczym „Odrodzenie” (ul. Wilcza 31, 
00-644 W arszawa). W ysyłka następu je  za zaliczeniem pocztowym. „Posłan
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