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Bp Urs Kury
W YD ZIAŁ TEOLOGII STAROKATOLICKIEJ 
UNIWERSYTETU W  BERNIE (SZWAJCARIA)

Posłannictw® 
Nr 1 1976

Doktryna Kościoła Starokatolickiego
Wstęp

„Nie chcemy nowej sekty ani nowego Kościoła. W naszym tworzeniu 
Kościoła musimy sięgać do reguły tradycji chrześcijaństookatolickiej, według 
której do istoty dogmatu należy, że jest on uznawany wszędzie, zawsze 
i przez wszystkich”. Tymi słowami sztwajcamski przywódca świepkich staro
katolików Walter Munzkigetr w krótkiej formule ujął to, co, teologowie 
starokatoliccy od początku określali jako swój cel w odniesieniu do do
ktryny: Nie należy ogłaszać nowych dogmatów, lecz trzymać się tradycyjnej 
wiary Kościoła katolickiego i na nowo. wykazywać jej wartość. To świadome 
samoograniczemlie do. tradycyjnego dorobku wiary było tym bardziej zna
mienne, że dla starokatolików walka z papieskimi roszczeniami do prymatu 
była uzasadniona walką wiary,, która muisiała im sugerować, aby w specjal
nym oświadczeniu na piiśmie — czego również wielokrotalie od nich oczeki
wano—  przedstawić pozytywnie swoją wiŁarę.,

Ostrzeżeniem przeid -tym był dla przywódców starokatolickich pamięitny 
jeszcze wtedy przykład tak zwanych katolików niemieckich. Około( 1840 
roku, pod przywództwem śląskiego' księdza, Jana Ronge, stworzyli oni, 
przez pewien czas dość masowy, ruch protestu przeciw zabobonowi uprawia
nemu ize świętą szatą z Trewiru i zdołali założyć znaczną liczbę niezależ
nych ©min katolickich. Gminy te jednak swoje najważniejsze zadanie wi
działy iw sformułowaniu dla swojej, wspólnoty nowego, wyznania iwiary, 
aby — jak powiedział Ronge — „dać wytraz religijnej świadomości czasu”. 
W . tym' celu katolicy niemieccy trzykrotnie — w  laitach Ili844, 1.845 i 1847
— zbierali się na „isioiborach”.. iRóżnicie zdań okazały się jednak tak wielkie, 
że ulegający częśc&owoi wpływom liberalnym ruch wkrótce rozpadł się, 
a ©miny ułetgly rozwiąizaniu.. Wessenberg, do. którego w 11846 roku zwrócili 
się katolicy niemieccy, odmówił utrzymywania z nimi jakichkolwiek kon
taktów, uważając ich itylko za „jsektę”. Gdy w 1871 roku na wpół już 
zapomniany Ronge czljiawił się na Kongresie Monachijskim., zoptał szorstko 
odprawiony przez Dóllingera. W kołach starokatolickich skrupulatnie zwra
cano uwagę, aby również , w doktrynie nie ulec nowościom. Obowiązek 
wieamoiści wofbec wiary starego i jednego Kościoła był i pozostał dla staro
katolików niewzruszoną podstawą zarówno ich d-ziałalności kościelna twór
czej, jak i ich doktryny.
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Ale jak pojmowano i paj.muge się ito przymnawanie się starokatolików 
do. ^tradycyjnej wiary katolickiej” , przez którą coraz bardziej wyraźnie 
rozumiano wiarę starego, nie po dzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia? 
Nie pojmowano tego jako' repryzy {wznowienia) starokościelnych stosunków 
i instytucji, ido czego niejednokrotnie dążono, w  fałszywym mniemaniu, 
że stary Kościół już tylko 'dzięki swej bliskości początków czasowych 
pozosta-je również w  ściślejszych związkach z boskimi źródłami Kościoła. 
W jeszcze mniejszym stopniu należało, pojmować to w sensie nowego, ze 
świadomości historycznej wyrosłego „ducha imperializmu”, czyli jako próbę 
przywrócenia współczesnemu Kościołowi .dominująicej pozycji, jaką stary 
Koiściół przez swoją (chociaż względną) jedność zajmował w starożytnym 
świecie. Wreszcie nie zamierzano też pojmować tego w duchiu doktryny
0 conisenisu quinqueseoularis, jak ją zaprezentował Jerzy Oalixt (am. 1656), 
to znaczy aby treść doktryny uznawanej w  Kościele w pierwszych. pięciu 
wiekach podnosić do rangi kodeksu nowej, prawowierności.

(Kościołowi (starokatolickiemu raczej zależałoi i zależy na tym, aby przez 
powrót do wiary starego Kościoła zdobyć znowu posłuch dla głosu jednego
1 całego Kościoła, gdyż jedynie jemu zostało dane przyrzeczenie prawdy.
Prawdę tę zaś' można dosłyszeć obecnie dopiero w nie 'podzielonym Kościele 
pierwszego, tysiąclecia i(E. Horzog, E. Genigler).

lZarzuca.no już temu powoływaniu się na nie podzielony Kościół ipiierw- 
szego tysiąclecia, że taki Kościół w ogóle nie istniał, że mówienie o  nim 
jest „mitem”. I .rzeczywiście, już w istarym Kościele istniały daleko idące 
różnice doktrynalne, odstępstwa li ptodziały, które na 'Wschodzie częściowo 
trwają do' dziś. Na zarzut ten można odpowiedzieć stwierdzeniem, że teolo
gowie starokatoliccy z Dodłingerem na czele jako zawodotwi historycy byli 
dostatecznie wykształceni, aby o. tym wszystkim wiedzieć. Jeśli wiięc mimo 
to mówili o ud© podzielonym Kościele pierwiszego tysiąclecia, to .mieli na 
myśli Kościół, który nie rozpadł się jeszcze na wschodni i zachodni, 
czyli Kościół sprzed roku .1054. Jako rwykształce,ni, katolicy Zachodu po
czuwali się orni, mimo schizmy, do jedności w wierze i uznawaniu zasad 
starokościelnych z prawosławnymi ze Wschodu i na tej wspólnej z prawo
sławnymi podstaiwie — katolikami (por. „Program Monachijski” oraz Dol- 
ltogera ,p  powtórnym zjednoczeniu Kościołów chrześcijańskich”). Oczy
wiście, że w  tym .jednym i w  takim znaczeniu jeszcze nie podzielonym 
Kościele pierwszego tysiąclecia nie wszystko' było. .dla mich wprost miaro
dajne. Normatywne były — ijak to wyraźnie stwierdza Deklaracja Utreidhcka
— tylko wielkie zasadnicze orzeczerfa nie podzielonego. Kościoła zawarte 
w ekumenicznych wyznaniach wiary oraz w .dogmatach soborów ekumenicz
nych. Natomiast nie uważano, ii  z dogmatami starego Kościoła został 
osiągnięty .raz na zaiwsze kres wszelkiego teologicznego kształtowania dok
tryny. Wyraźnie uznano, że również i w ipóźnieijszych Kośiciołach częścio
wych można spotkać orzeczenia i zarządzenia podlegające temu samemu za-
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ipewnieniu jak te w  starym, ł jednym Kościele (E. Herzog). Nie powinny 
one tylko pozostawać w jawnej opozycji do tych. ze starego Kościoła.

W takiej sytuacji teologowie starokatoliccy staw>ali przed podwójnym 
Badaniem: 1. Przemyślenie na nowo- orzeczeń dogmatycznych, starego Ko
ścioła i za pomocą nowych badań przystosowani© ich do naszych czasów. 
s2. Zihadamie najważniejszych odrębnych doktryn późniejszych Kościołów 
częściowych pod kątem, czy i w jakim sitopniu pozostają one w zgodności 
e 'podstawowymi orzeczeniami starego- Kościoła i dążenie do uzyskania jej 
tam,, igdzie j e j ,brakuje lub jest niedostateczna.

W  starym Kościele jest tylko, parę orzeczeń podstawowych, ale mają one 
tym samym większe znaczenie. Dotyczą one głównie 'boskiego objawienia 
zabawienia., to znaczy odnoszą się zasadniczo do Osób Boskich — Ojca, 
Syna i Ducha Świętego i zajmulją się zagadnieniem, coi Bóg w Trójcy 
jedyny uczynił dla nas i jeszcze czyni dla nas w swoim. ■ Objawieniu. 
Są one „teologią” w ścisłym znaczeniu, tego słowa,, nauką o Bogu i jego 
Objawieniu. Najważniejszymi z tych podstawowych orzeczeń były: w II 
wieku orzeczenia o kanonie Pisma świętego; w IV wdelku orzeczenie
o Trójjedyności Boga, zawierające w sobie wyznanie wiary w pełną iboskość 
Chrystusa i Ducha Świętego; w  V wueku orzeczenia o, pełnymi Bogo-Czło- 
wieczeń&twie Chrystusa oraz tym samym zary&owanej nauce o zbawie
niu.

W odróżnieniu od tych właściwie teologicznych, odnoszących się do boskie
go objawienia zbawienia orzeczeń ipoć^tawowych starego i jednego Kościoła, 
przedmiotem orzeczeń późniejszych /Kościołów częściowych są, głównie za
gadnienia urzeczywistniania się zbawienia, a więc nauka o usprawiedliwień 
niu d 'uświęceniu, o łaisce i wolności, o wybraniu przez łaskę, O' sakramentach 
oraz nauka, o Kościele i jego urzędzie. Zagadnieniami tymi 'Zachód zajmował 
się na ogół bardziej intensywnie aniżeli Wschód. Jednak orzeczenia wy
dane w tych kwestiach, przez częściowe Kościoły zachodnie pozostają na tyle 
jeszcze otwarte, że nie zostały one (jeszcze) uznane przez cały Kościół. 
Nie znaczy to wcale, że starokatolicka- teologia i doktryna pozostały 
wobec nich dbojętne. Przeciwnie, wspólnie z innymi Kościołami częściowymi, 
opierającymi się na -gruncie starego Kościoła, teologia starokatolicka dąży 
do utorowania drogi dla możliwych do uznania przez wszystkich orzeczeń 
w kwestiach urzeczywistniania się zbawienia (por. punkt 7. Deklaracji 
Utrechckiej). Orzeczenia takie jednak tylko wtedy mogą być możliwe 
do. .przyjęcia przez wszystkich, gidy pozostają w wewnętrznej zgodności 
ze starokościelnymi dogmatami Oi objawieniu zbawienia^ I właśnie doprowa
dzenie do tej. zgodności teologia starokatolicka uważa za -swoje szczególne, 
drugie wielkie zadanie.

Fakt, że teologia starokatolicka- zaczyna dopiero realizować swoje pod
wójne zadanie, jest całkowicie zrozumiały na tle jej dotychczasowego 
rozwoju. Teologowie starokatoliccy pierwszego pokolenia, .będąc .głównie 
egzegetami i historykami (I. Dołlinger, J. Fridrich, J. Langen, F. H. Reiusch,
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'J. H. Reinkens, E. Herzog), 'dbali przede -wszystkim o to, aby za pomocą 
mało jeszcze znanej w kręgach, teologii katolickiej metody nauk historycz
nych. Kszkoła tybingeńska i monachijska) stworzyć historyczne podstawy dla 
tej ogromnej pracy. Wprawdzie nie brakło wśród nich. ii systematyków 
(J. Kuber, P. Knooidt, J. B. Balzer, Th, Wofoer, F. Micthaelis, E. Michauld), ale 
zajmowali się taardziiej współczesną filozofią albo tylko poszczególnymi pro
blemami dogmatyki. Dopiero w drugim, pokoleniu teologów starokatolic
kich rozpoczęto (zwłaszcza na chrześcijańskokatolickirn wydziale teologicz
nym Uniwersytetu w Bernie pirzez profesorów A. Gilga i E. Gangiem) 
pogłębione studia biblijno-teologiczn-e i systematyczno^doigmatyczne.

iW pierwszej części omówimy najpierw podstawowe orzeczenia starego 
Kościoła. OSTie tylko przytoczymy je dosłownie ii objaśnimy, ale spróbujemy 
też wykazać, jakie znaczenie mają one obecnie dla Kościoła, i wiary 
oraz dla wyjaśnienia problemów urzeczywistniania się objawienia.

A. PODSTAWY

Orzeczenie o kanonie Pisma świętego

Pierwszym zasadniczym postanowiniem, jakie powziął Kościół, ibędąc 
posłusznym wobec Pana i wykonując jego postanowienie;, było orzeczenie
o kanonie (Pisma świętego. i(W jakim stopniu zawierało ono również orzecze
nie o pewnej reguła f idei, apostolskim wyznaniu wiary, urzędzie apostolsko- 
biskupim, wykażemy to później). Orzeczenie to zasadniczo, dokonało się przez 
przyjęcie kanonu starotestamentalnego i określenie kanonu nowotestamen- 
•talnego, co nastąpiło ostatecznie około roku 200. Ale foirmalne potwierdze
nie tego orzeczenia przez synody i sobory miało miejsce dopiero' o całe 
stulecia, później. Powzięcie postaanowienia o- kanonie Pisma świętego było 
w zasadzie także już autorytatywną wypowiedzią, (której doniosłość również 
została uznana dopiero, znacznie później) o poświadczonym w kanonie 
Pisma świętego boskim Objawieniu, jak również o- miejscu Tradycji w sto
sunku do Biblii i Objawienia, a pośrednio nawet jiuż O' roli, jaka w  olbręjbie 
■tradycji kościelnej, przypada, wierze, wyznaniu wiary, dogmatowi d doktrynie 
kościelnej. Są to pojęcia, które przy analizie owych orzeczeń podstawowych 
przede wszystkim należy wyjaśnić, wykorzystując osiągnięcia najnowszych 
badań. Są to- również pojęcia, o które w zasadzie ciągle chodziło starokatoli
kom w ich walce przeciw rzymskiemu pojmowaniu Kościoła i papieskim 
roszczeniom do prymatu. Sądzimy nawet, że różnice w wierze między 
rzymskokatolikami i starokatolikami mają swoje ostateczne podłoże w prze
ciwstawnym ujmowaniu tych podstawowych pojięć. Dlatego- właśnie, z ko
nieczności w  zarysie -tylko, zwrócimy jednak na te pojęcia -szczególną 
uwagę — jak później, na naukę o sakramentach i o Kościele.
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I. OBJAWIENIE, PISMO ŚWIĘTE, TRADYCJA
a) Objawienie

Przez objawienie rozumiemy odsłaniające samoudoetępnienie się (Boga, 
którego dokonał on poprzez swoje potężne i 'miłosierne działanie w  naro
dzie'izraelskim i w toońcu w Jezusie Chryptusie. Objawienie nie jest więc 
ponadczasowym obwieszczeniem doktrynalnym Boga, którego dokonuje On
0 sobie, o swojej istocie i swojej- woli i przedkłada je za pomocą specjalnych 
przedstawicieli jako-całoiść-prawdy objawionej, którą (trzelba przyjąć z wiarą.. 
Objawienie Boga nie jest Jego pouczającym samowyjaśnieniem. -Objawie
nie to sam Bóg w swoim zbawczo-Mstorycznym i jednorazowym działaniu 
objawionym, potwierdzonym, w księgach Starego- i Nowego- Testamentu 
w sposób również jednorazowy. W tym swoim działaniu objawionym Bóg 
posługuje się określonymi, -wybranymi przeiz siebie osobami i wyldarzeiniami, 
w łdtóeryclh się ukrywa, aby daięki nlim ukazać się w całej stwojsj potędze do
bra i prawdy. W .tym związku osoby i wydarzenia wybrane przez Boga dila 
Jego objawionego działania tworzą hilsitoirię zibawieinia, która działając z góry 
przewija się przez hisitocclię śiwiata i w feitórej Słulżibde poaositaje objawienie na
turalne. To, co zawiera'historyczno-zbawcize Objawienie Boga, .to jest On sam 
w siwojej poitędze prawtdy i dobra, to jeisit Jego „Słowo” w najszerszym zna
czeniu, które ogłasza-poprzez swoje działanie w słowie i czynie i które jest 
„Łaską i Prawdą” (Jan I, 17). Ponieważ Objawienie nie jest awiązkiem 
prawdy, który można oddzielić od historii zibawienia, na który można się 
zgodzić lub nie,, można je tylko- przyjąć w ufinym przypatrywaniu się
1 wsłuchiwaniu w potwierdzone przez Pismo ś-w. wydarzenia his toryczno- 
zbawcze, z którymi związał się Bóg ze swoją potęgą prawdy. Dlatego nic 
nie może być prawdziwe,, nic nie'może być objawioną przez Boga iPrawdą, 
co nie jest wyraźnie potwierdzone w Biblii jako historyczny, zbawczy 
czyri lub zbawcze słowo.

IW ten sposób ujęliśmy już pewne ważne odróżnienie od dotychczasowej 
doSętryny rzymskokatolickiej. -Doktryna ta rozumie Objawienie, w  przeci
wieństwie do. tego co p-owylżej powiedzieliśmy, jako „obwieszczenie przez 
Boga -ukrytych prawd” . Tworzą oine zamknięty w sobie zespół prawd, który 
jako taki zawarty jest w Piśmie świętym i Tradycji. Jako tzw., depo-zyt 
wiary; istnieją, one już od początku, ale Kościół wykorzystuje je dopiero, 
w ciągu dziejów i ogłasza- za pomocą swego urzędu nauczycielskiego- jako 
praw.dy objawione przez Boga. To .raczej, „statyczne” 'ujęcie Objawienia 
nie, jbardzo da się pogodzić z ujęciem -biblijnym, które jest „dynamiczne” . 
Z zadowoleniem należy stwierdzić,i że sztywność tego pojęcia Objawienia 
została, znacznie złagodzona w Konstytucji dogmatycznej „O Objawieniu” 
soboru watykańskiego- drugiego, która nadała mu raczej znaczenie hdsto- 
ryczno-personałistyczne., W jakim jednak sto-pniu to, nowe ujęcie pozwoli 
na przezwyciężenie dotychczasowej doktryiny 2 jej wszystkimi konsekwencja- 
mi,'im0iże wykazać dopiero przyszłość;
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b) Pismo święte

Dopiero przy założeniu że zostanie w peini uznane historyczne .uwa
runkowanie Objawienia, może również foyć uznane Pismo święte jako 
świadectwo, właśnie tego historycznego Objawienia Boga w jego jedno
razowym ii nieporównywalnym znaczeniu. Biblia nie Jest” po prostu Obja
wieniem. ani też nie „zawiera” Objawienia. - Biblia j.est świadectwem 
Objawienia,, a mianowicie spowodowanym przez samego Ducha !&w» auten
tycznym świadectwem Objawienia. iW tym sformułowaniu każde słowo 
ma szczególną wagę: „Świadectwo” jest to wyraz używany w podwójnym 
znaczeniu. Jest onoi (równocześnie potwierdzonym pod przysięgą) naocznym 
sprawozdaniem świadków z tego, co Bóg uczynił i powiedział poprzez 
historycznych, wykonawców swego. Objawienia — i jest równocześnie po
słaniem, za pomocą którego ukazuje się d urzeczywistnia potęga, dobra 
i prawdy Boskiego* Objawienia, ukryta w  historycano-zibawezych osobach 
i  wydarzeniach oraz objawia się czytelnikom słuchaczom Pisma Świętego 
jako ..'Słowo Życia” <1 Jan d,[1.2) w  tym sensie, że jako- świadectwo Obja
wienia przedstawia się nam nie w swoim pierwotnym kształcie, jakim 
było ustne głoszenie i przekaz, lecz już tylko w utrwaleniu pisemnym, jakie 
znalazło w znanym nam dzisiaj tekście Biblii. Objawienie nie jest nam 
już dostępne inaczej niż za pośrednictwem tekstu pisanego., Dlatego Biblia 
jako dokument pilsany jest dla nas jedynym aultemibyciznym pierwszym świa
dectwem Boskiego Objawienia i na tym właśnie polega jej niepowtarzalna, 
nieporównywalna pozycja autorytetu dla wiary Kościoła i poznania Obja
wienia. Autorytet Biblii ma swoją ostateczną i właściwą podstawę w tym, 
że .słowo, bilblijne, jak i popierające ją ustne przepowiadanie oraz na
stępujące po. nim wyznanie wiary, spowodował Duch. Św. i inspirował je 
w sposób szczególny i niepowtarzalny <2 Tym. 3*14-tl7; Piotr I 19-21). 
W tym (aktywnym i prawnym) procesie inspiracji pierwszym autram Pisma 
świętego jest sam Bóg poprzez swego. Ducha Świętego, a pisarze -biblijni 
są drugimi autorami 

Należy więc zwrócić uwagę na rzecz następującą. Jeśli dzisiejsze Słowo 
biblijne jest pisemnym utrwaleniem poprzedzającego- go procesu przepo
wiadania i przekazywania, to nie można jednak i nie wolno uważać, iż 
całe ustne świadectwo Objawienia weszło do. Pisma Świętego. To zastrze
żenie zawarte jest w  samym Piśmie Świętym (Jan 21,2S)>i „(Słowo Boże 
zasadniczo cihyfoa nie jest ani uwięzione w Piśmie św., ani też przez nie 
zamknięte” (Gangler). Dlatego, jeśli chodzi o  Nowy Testament, nie tylko 
możną a le ' i trze,ba. założyć, że wczesny Kościół posiadał jieszcze ustne 
przekazy od Apostołów i gminy pierwotnej, które nie stały się częściami 
składowymi Pisma św. Miały 'one jednak dla wczesnego Kościoła, dla jego 
przepowiadania i- doktryny, dla jego systemu urzędów i nabożeństw taki 
sam autorytet jak Pismo św. Były one dla niego najwyższą normą wiary, 
podobnie jak Pismo. Do tej pozaibiblijnej, ustno-apostolskiej tradycji pier
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wotnej należą według powszechnej- doktryny katolickiej: sam kanon Pisma 
św., najstarsze wyznania wiary, urząd kościelny w swym potrójnym ukształ
towaniu się w  episkopacie, prezibiteriacie i diakonacie. Ta pozafoiblijna 
tradycja miała i mogła, mieć to normatywne znaczenie - (jako- norma 
normans) ido zamknięcia Kanonu. Nowego Testamentu około roku 200. 
„Od tej chwili (O. Cullmann) jednak za najwyższą normę wiary należy 
uważać tylko Pismo św., a dalszą tradycję należy traktować nie jako 
pierwotną tradycję apostolską, lecz jako tradycję kościelną. Ta ostatnia 
ma jednak znaczenie normatywne tylko' w  tym stopniał, w jakim da się 
określić i ograniczyć jako „norma normata” poprzez^ słowo pisane i, apo
stolską tradycję pierwotnąi, poprzez Ewangelię apostolską”. W żadnym pTzy- 
padiku od uformowania się Kanonu nie może istnieć ponadto niezależny 
ustny przekaz, który stawiająp się obok luib przed Ewangelię apostolską 
mógłby stwarzać nowe treści wiary. Granica między tradycją apostolską 
i kościelną jest nieprzekraczalna.

Tym samym dokonało się następne ważne rozgraniczenie sprzeczne z do
ktryną Kościoła rzymskokatolickiego. Kościół ten, na soborze trydenckim 
(1'546>, postawił na równi Pismo1 i Tradycję, przy czym — chociaż przedłożono 
odpowiedni wniosek przeciwny — zasadniczo nie oddzielił tradycji apostol
skiej od, tradycji kościelnej. W ten sposób umożliwił i(jak to wykazał 
dalszy rozwój wydarzeń), to, że dogmaty późniejszej tradycji kościelnej, 
które nie zostały potwierdzone przez Pismo św. i tradycję apostolską, mogły 
być podniesione do rangi prawd objawionych przez Boga. Soibór trydencki 
nie ocenił więc sprawiedliwie nieporównywalnej pozycji autorytetu Pisma 
św., lecz przyczynił się do teigo, że Pismo św. zostało zrównane z Tradycją 
interpretowaną przez sam Kościół. (Niestety Sobór Watykański drugi w Kon
stytucji „O Objawieniu” również zbyt mało uwzględnia tę, nadrzędną pozycję 
Pisma św. Przeciwnie, Tradycję — o której mówi się, że ma swoje źródło 
w biiblijinyim kerygmacie (przepowiadaniu) i przekazuje ten kerygmat — 
rozumie się nie jako instancję -uzupełniającą treściowo Objawienie, lecz 
raczej, w  sensie instancji interpretacyjnej (wyjaśniającej), przeciw czemu 
wystąjpiła mniejszość soborowa. Konstytucja ma charakter wyraźnie kom
promisowy, tak że nie można przewidzieć, która z dwóch interpretacji 
Tradycji odniesie, w przyszłości zwycięstwo.

c) Tradycja

Przez tradycję rozumierny tutaj przekaz kościelny, tradycję kościelną. 
Różni się ona od apostolskiej tradycji, pierwotnej tym, że poprzez akt 
ukształtowania Kanonu została ona, względnie jej reprezentant — Kościół, 
raz na zawsze podporządkowana Pismu ślw. i apostolskiej tradycji pliear- 
wotnej. W tym podporządkowaniu tradycja kościelna ma za ziadanie za
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cho-wywać i aktualizować poświadczoną w ewangelii'apostolskiej prawdę, 
która jest także łaską.

„Aktualizowanie” i „zaciwjjwywanie” to dwie funkcje (i na to. 'trzeba poło
żyć największy nacisk) leżące na. dwóch zupełnie różnych (płaszczyznach. 
W swojej funkcji zachowawczej zadaniem tradycji jest chronienie prze
powiadania Kościoła — a chce on ciągłe na nowo aktualizować poprzez 
słowo, i sakramenty, potwierdzone w Biblii Objawienie — od wszelkich 
możliwych fałszerstw i skrótów. Sama zaś tradycja, podporządkowana 'Pismu 
św* i poświadczonemu przez nie Objawieniu, jest w  zasadzie „.norma 
normata” i ma jako taka autorytet względny, służebny. Autorytet ten 
sprawuje ona w szczególny sposób, poprzez staTanie się o  własną doktrynę. 
Zadanie to może ona jednak wykonać tylko- w ten sposób, że powierzone 
jej, do zachowania Słowo Objawione objaśnia w sposób kościelnie obowią
zujący. Podkreślanie tego było od początku ważną ©prawą dla starokatolic
kich teologów. Tradycja, ma autorytet interpretacyjny woibec Pisma św., 
które dzięki temu, jak się ogólnie uznaje, jest „prima reguła fidei” (pierwsza 
reguła wiary) 9 (teza toońska). Ten piunikt widzenia podtrzymywano później 
w rokowaniach unijnych z anigMkanami, uznając jednocześnie dostatecz^ 
ność (suffizienz) iPisma św., a w rokowaniach z prawosławnymi rozszerzono 
go. w tym sensie, że tradycja jest także „uzupełnieniem” Pisma św. Ale 
ważne jest to. jedynie w tym sensie, że doktryftalnai tradycja 'kościelna dla 
wyjaśnienia Objawienia może wypowiadać — i faktycznie również zawsze 
wypowiadała — zdania wychodzące poza tekst Pisma św., ale nie będące 
z nim w sprzeczności (praeter,, non contra scripturam).

W szczególności doktryna Kościoła musi posługiwać się pewnymi kate
goriami logicznymi (np. kategorią toytu), które nie są kategoriami biblijnymi, 
ale są nieodzowne, aby uchronić-zasadnicze historyicznozibawcze wypowiedzi 
Pisma św. w ich specyficznej treści od spłyceń i przeinaczeń. Jeżeli te 
wypowiedzi maj.ą być wiążące, reprezentantem kościelnej tradycji doktry
nalnej może być. (i. podkreślanie tego było drugą główną sprawą dla teologów 
starokatolickich) tylko jeden i cały Kościół, a nie pojedynczy Kościół 
częściowy. Ale kościelnie wiążąca tradycja, doktrynalna jest wyłożona 
w orzeczeniach o wierze nie podzielonego Kościoła pierwszego, tysiąjclecia. 
Decydującą dla określenia i rozgraniczenia tradycji doktrynalnej powinna 
być jej .powszechność (universalitas) i dawność (antiąuitas). (Zasada św. 
Wincentego z iLerynu).

Tym rozróżnieniem między tradycją kościelną i apostolską oraz ograni
czeniem pierwszej do. jej funkcji wyjaśniającej podniesiono.! pod nowym 
względem protest przeciwko lansowanemu głównie przez teologię jezuicką 
poglądowi (opartemu o trydenckie zrównanie Pisma św. i Tradycji), że 
tradycji kościelnej w głoszeniu prawd wiary .przysługuje siła ,.produkty wno- 
twórcza”. Jędrnym z powodów tego zatarcia granic było nie dość ostro 
przeprowadzone rozróżnienie między tradycją zachowawczą i aktualizującą.
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W  .swojej funfccji aktualizującej tradycja kościelna jest czymś zupełnie 
innym niż w  swojej, funkcji zachowawczej. Jest ona kontynuowanym 
w Kościele przez stulecia aktem przepowiadania w słowie i sakramencie, 
ale następuje ona na zlecenie i z upoważnienia Pana. iPoprzez przepowiada
nie 'Słowo Chrystusa i dzieło zbawienia z mocy Ducha Św. uobecnia się 
wierzącym tak, że 'przyswajają je oni osobiście. Ta aktualizacja jest osta
tecznie aktem sarniego Boga, jest samoaktualizacjąi głoszenia (Słowa i roz
dzielania Sakramentów, zarządzonych przez Chrystusa i ożywianych, przez 
Ducha Ś(w. Jako -akt Boga. jest. to dokonujący się dla i w  Kościele charak
terystyczny proces Objawienia, dzięki Którem-u sam Kościół — icud sam w so
bie — staj-e się wydarzeniem Objawienia. Ten akt przepowiadania -nie 
jest więc żywym głosem samego. Kościoła, lecz Pana Kościoła dla i w Ko
ściele.

d) Podsumowanie 

Objawienie

Podsumowując toi, co powiedzieliśmy o pojęciu Objawienia,, można stwier
dzić, że jedno .boskie Objawienie ma „trzy postacie” j(K. Barth):

1. Jako ^Objawienie historyczne” jest ono działającym samoudostępnde- 
niem się Boga iw słowie i czj%i-ie i jako to. działanie jest łaską i prawdą.

2< Jako. „Objawienie biblijne” jest autorytatywnym świadectwem o sobie 
objawiającego się Boga. w Piśmie św. i apostolskiej -tradycji pierwotnej.

3. Jako. „Objawienie aktualizujące” jest ono -następującym po zakończeniu 
epoki. Objawienia przepowiadaniem Kościoła w Słowie i Sakramentach, 
które osiąga swój cel dopi-ero- w wierze. Tym ostatnim stwierdzeniem, że 
również przepowiadanie Kościoła i wiara ,są postaciami. Boskiego Objawie
nia Boga, -niie przekracza się granicy wypowiedzi biblijnych. W Nowy.m 
Testamencie zakłada się raczeji, że Objawienie urzeczywistnia się dopiero 
przez przepowiadanie i wiarę, określane wyraźnie jako akty Objawienia 
(Rzym. 16,125; Gal. 3.25).

W przeciwieństwie do tych trzech postaci tradycja kościelna nie jest 
postacią Objawienia, lecz powołuje się na Objawienie w jego trzech po
staciach..

Tradycja

Całe dzieje Objawienia w trzech postaciach .można też — jak to jest 
praktykowane przede wszystkim w  Kościele Wschodnim — opisać za po
mocą pojęcia tradycji. Zależnie od postaci Objawienia, -w stosunku do której 
używa się tego pojęcia, ;tradycja oznacza coś zupełnie innego.
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1. Przez tradycję można rozumieć historyczne Objawienie samego Boga, 
gdy przy patrzeniu wstecz i pełnym, wiary traktowaniu przedstawia się ona 
jako znacząca, zamknięta' w  sobie historyczno-or.ganiczna całość,

2. Jako tradycję można też rozumieć towarzyszący całemiu historycznemu 
Objawieniu i potwierdzający je nurt przekazu ustnego, który 'poprzedził 
pisemne utwierdzenie go w Biblii i którego tylko fragmenty ona zawiera, 
a wiięc samą Biblię, na ile jest ona dziełem przekazu.

3. Za tradycję można, wreszcie uważać jej' funkcję zachowawczą i aktuali
zującą. To' określenie, mniej używane na Zachodzie,, o  tyle nie jest bez
pieczne, że wteęly nie docenia się należycie całej doniosłości starokościełnego 
orzeczenia o kanonie Pisma św. i łatwoi można przeoczyć szczególną pozycję 
Biblii, która przysługuje jej jato* autentycznemu pierwszemu świadectwu 
historycznego Objawienia Boga.

Pismo święte

Szczególna pozycja, jaką zajmuje /Biblia w stosunku do Kościoła i jego 
•przepowiadania  ̂ jest rzeczywiście dla myśli ludzkiej tajemnicą, którą tylko 
z trudem da się pojąć.. Na czym polega ta tajemnica, można tu tylko 
wspomnieć,, zwracając uwagę na paradoksalny fakt, że ten Kościół, który 
opiera swoją egzystencję właśnie na Biblii, jest powołany do tego, aby po
przez określenie i ograniczenie kanonu rozstrzygać o niej. Ale jak on to 
może czynić? Jak może wydawać żądane orzeczenia o Biblii? Może on 
to czynić tylko in actu secundo, 'tzn. w pełnym wiary i posłusznym wyko
nywaniu poprzedzającego postanowienia Boga, które On sam podjął in. 
actu primo. Innymi słowy: Bóg sam tworzy kanon, a Kościół może go 
tylko potwierdzić. Może to jednak czynić tylko w wierze, którą otrzymuje 
poprzez przepowiadanie, a więc przez tradycję aktualizującą. Można więc 
powiedzie, że Biblia jako; kanonicznie in actu secundo ustalone słowo1 pisane 
tradycji aktualizującej {ale nie zachowawczej), jest podporządkowana prze
powiadaniu, natomiast Biblia jako dn actu primo przez iBoga udzielone 
świadectwo Objawienia stoi ponad każdą tradycją i jest prima reguła fide.i 
(pierwszą regułą wiary).

II. WYZNANIE WIARY, DOGMAT, DOKTRYNA, OPINIA DOKTRYNALNA

Jak wiemy,, Kościół starokatolicka uznaje tradycyjną zasadę>, wyrażoną 
w zdaniu św. Wincentego z Lerynu: „Trzymamy się tego, co zawsze, 
co wszędzie, co przez wszystkich było wyznawane”.

Po- tym, co ipowiiedzieliiłny, musi być już jasne, że tę regułę wiary 
można stosować tylko' do kościelnej, tradycji doktrynalnej, a nie do samego 
Pisma św. Nie można więc uważać (do czego skłaniali się niektórzy teologo-
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wie starokatoliccy pierwszego pokolenia), że między Pismem św. a tradycją 
kościelną musi istnieć lub też należy udowodnić istnienie bezpośredniej, 
mniej. lub. bardziej 'dosłownej, zgodności w sensie nieprzerwanych, równo- 
brzmiąicych, zeznań świadków. Takiej, bezpośredniej,, nieprzerwanej ciąg
łości .między, historyczno-izbawczym kerygmatem (słowem przepowiadanym) 
Pisma św- a, doktrynalnymi twierdzeniami Kościoła' nie ma i nie należy 
też do niej. dążyć. '.Oznaczałoby to zupełne niedocenianie krytyczno-ianalizują- 
cego, orientującego i rozkazującego' autorytetu Pisma św., które jako ,jnorma 
normans” ma wobec każdej kościelnej doktryny prymat. Ale zasady św. 
Wincentego z Lerynu nie można również stosować abstrakcyjnie i generalnie 
do- wszystkiego, czego -w Kościele kiedykolwiek nauczały sobory,, synody 
i Ojcowie Kościoła. Byłoby fikcj-ą, zakładać lub usiłować dowieść takiej 
zgodności w  nauczaniu Kościoła. Jednakże, jak wykazuje kontynuacja zasady 
św. Wincentego wyrażona w Deklaracji Utrechckdej- {„dlatego trzymamy 
się wiary starego Kościoła, wyrażonej w symbolach ekumenicznych i po
wszechnie -uznanych orzeczeniach dogmatycznych, pierwszego tysiąclecia” ), 
zasada- ta -odnosi się. jedynie do dogmatów wiary już przez cały i stary 
Kościół ustalonych d oigłoszonych za obowiązujące.. W Deklaracji Utrechckiej 
chodzi zdecydowanie nie o ogólną zasadę formalną, lecz o materialną zasadę 
wiary, nie ó „fi-des qua” lecz to ,tfides quae creditur” (nie o wiarę, przez 
którą się wierzy, lecz o wiarę, w którą się wierzy); ^Twierdzenie to zajmuje 
się raczej treścią wiary niż -zagadnieniem źródeł, z których ona wytryska” 
(Rinkel)» Trzeba to, sobie zawsze jasno uprzytamniać, jeżeli się chce właści
wie oceniać różne postacie kościelnej tradycji doktrynalnej.. Najważniejsze 
z tych postaci to: wyznanie wiary, dogjmat, doktryma, opinia doktrynalna.

a) Wyznanie wiary

W doktrynalnej tradycji kościelnej wyznanie wiary zajmuje dominującą 
pozycję dzidki temu, że w swojej pierwotnej formie sięga ono, do. samego 
słowa objawionego Nowego Testamentu. W swojej pierwotnej formie nowo- 
testamentalnej wyznanie wiary jest częścią składową samego -posłania, 
które z reguły ma. postać odpowiedzi na to poisłanie wyrażonej, kultowo 
przez igminę pierwotną i odnosi się zawsze do jednej z osób boskich — 
Ojca, Syna, Ducha Św. — oraz powodowanych przez nie zbawczych -czynów. 
Jego .punkt centralny stanowi zdanie: Chrystus jest Panem (Pil. 2,$; Kor.
11,23; Kor., lS,il i inne). Nowotestamentalne formuły wyznania wiary służą 
w pierwszej linii wlielbieniu Chrystujsa i Boga Jednego w Trzech Osobach. 
Ponadto, zawierają o-ne jednak także wypowiedzi wyjaśniające i .pouczające. 
W zasadzie utrzymuje się to również w wyznaniach wiary starego Kościoła, 
które początkowo (-jako- symbol chrztu) mają również charakter kultowy, 
h-y-mnowy. Z  drugiej jednak strony sporo miejsca zajmują w nich wypo
wiedzi doktrynalne (jak w wyznaniu wiary nicejsko-konstantynopolitańskim
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z jego określeniami chrystologiczny rai), a oprócz wyznania wiary w -Ohry- 
sfcufea i Trójcę Sw., które pozostaje główną postawą, zawderają jeszcze 
dalsze wypowiedzi dogmatycznie <jak -twierdzenie o. stworzeniu, zesłaniu 
Ducha Sw., .'K-ościele, rzeczach ostatecznych).

Jednak wyznania wiary starego Kościoła są czymś więcej niż hymnami 
kultowymi i wypowiedziami doktrynalnymi. Dzięki temu, że zostały one 
przyjęte przez sobory i przez cały Kościół, mają one dla wiary powszechnie 
oibowiązująicy charakter. Są one normą wiary, nie w sensie prawa wiary, 
które należy przyjąć w posłuszeństwie iwobec Kościoła, ale jako normy 
rozstrzygającej, którą należy respektować w wolności' wiary. Symbole wiary 
zawieinają również obowiązującą treść wiary chrześcijańskiej, na którą 
ma się orientować wiara każdego wierzącego- i całego Kościoła. Powszech
nie obowiązujące symbole, które stanowią również podstawę wyznania wiary 
Kościoła starokaltolickielgo, 'to symlb.ol nicejsko-komstantynopolitański (zwa
ny dalej krótko: „Credo” ), Apostolski i Atanazjański.

*b) Dogmat

Dogmat ma swoje źródło w --wyznaniu wiary, Które nie zawsze jest 
tylkoi wielbieniem, Boga, lecz.również wyjaśniającą wypowiedzią 'doktrynal
ną. iCechą charakterystyczną dogmatu jest to, iż tylko moralnie.-jest, on 
wypowiedzią doktrytnałną. Dogmat jako tafia nie jest (jak biblijne słowo 
objawione) wypowiedzią, historyczno-jzbawczą, nie jest bezpośrednim ob
wieszczeniem tego, co nam Bóg objawił, lecz wypowiedzią, która w kate
goriach logicznych bytu, zdarzenia, stawania się, itd. stwierdza w sposób 
opisowy,, jaka jest treść prawdy historyczno-izbawczegoi działania i jak 
należy je  rozumieć w odróżnieniu - od błędnych, interpretacji, Tak np. 
dogmat o Chrystusie nie poświadcza, jak -Biblia, działania Boga w Chry
stusie, lecz wypowiada się,, aby uczynić zrozumiałym to działanie w jego 
zawartości prawidy, o w pełni boskiej i- w pełni ludzkiej istocie Ghrytssfcu&a, 
które to istoty w Jego osobie sltają się jeldniością. W tętn sposób dogmat 
wychodzi poza historyczno-zbawcze świadectwo- Pisma, „uzupełnia” je wy
powiedziami ontologicznymi. Ale dogmat czyni to tylko w sensie służącej 
biblijnemu słowu Objawienia normy orzekającej, w oparciu o którą wiara, 
skierowana na działanie Objawienia ma- się zdecydować w potwierdzeniu 
lub zaprzeczeniu ,(w tym przypadku pełnej Boskości i pełnego Człowieczeń
stwa Chrystusa), za lub przeciw foiblijno-kerygmatycznemu Chrystusowi. 
Dogmat, doktryna wiary, nie jest już samą objawioną wiarą, lecz normą 
wiary, poprzez którą Kościół wzywa wierzących do właściwej decyzji Funk
cja dogmatu jelsit przy tym w zasadzie krytyczno-Ograniczająca, a celem 
jej jest chronić wolną Idecyzlję w sprawie wiary od ześlizgnięcia się na-po
zycje wiary połowicznej lulb błędnej.
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»War>unkiem tego, aby dogmat mógł spełniać autorytatywnie tę funkcję 
krytycz-no-iograńiczającą, jest 'przyjęcie go przez cały Kościół. W. starym 
Kościele są tylko dwa takie dogmaty (nie licząc twierdzeń wypowiedzianych 
w wyznaniach wiary): twierdzenie o Bogu w Trójcy Jedynym, praż twierdze
nie o Bosk-o-człowieczeńśtwSe Chrystusa.

c) Doktryna ogólnokościelna

Wyznania wiary starego Kościoła zawierają jednak wypowiedzi wycho
dzące .poza orzeczenia czysto chrystologiczne i trynitame, ale które z kolei 
wymagają rozwinięcia dołśfcrynalnego. W tych dalej idących wypowiedziach 
dogmatycznych. (nauka o stworzeniu, o łasce, o- rzeczach ostatecznych,
0 Kościele i o Sakramentach), które w ciągu wieków Kościół ujął w tezy, 
przy całej różnorodności wyznaniowych ustaleń, istnieje daleko idąca zgod
ność, której nie można nie doceniać. Wprawdzie twierdzenia te nie zostały 
przyjęte przez sobór powszechny w -ogólnie obowiązującej formie, dlatego 
formalnie nie mają one tej samej rangi co podstawowe orzeczenia dogma
tyczne starego: Kościoła,, ale jako kościelne wypowiedzi doktrynalne mają 
one w zasadzie ten sam charakter co dogmat i powinny być uważane 
za autorytatywnie' obowiązujące normy rozstrzygające, ponieważ zostały 
przez swobodną aprobatę i rzeczową zgodność uznane za powszechnie ważne 
częściowo już przez stary Kościół, a częściowo przez późniejsze Kościoły 
częściowe.

d) Teologiczna opinia doktrynalna

Od dogmatu i doktryny ogólnokościelnej należy odróżnić teologiczną 
opinię doktrynalną poszczególnych teologów lub szkół teologicznych. Do 
tego rozróżnienia słusznie ptrzyiwiązyiwali wielką, wagę starokatollicy (przede 
wszystkim E. Michaud) oraz teologowie prawosławni. Jeśli bowuem dogmat
1 doktryna ogólnokościelna są w swych decydujących wypowiedziach nie
zmienne, to jest przecież rzeczą możliwą, a nawet nieuniknioną,, że teologo
wie i ich szkoły różnie interpretują ich szczegóły. Te różne,, nieraz prze
ciwstawne wykładnie mogą być same w sobie owocne, -uwidaczniające 
granicę Tyszelkiej twórczości teologicznej, zmuszającej -myśl teologiczną do 
skromności (samoogra-niczenia) i przypominając o służebnej funkcji każdej 
doktryny. Należą one nae -do „necessaria” , lecz do- „dubia”, w  Których 
istnieje swoboda, oczywiście w takim stopniu, w jakim K-ościół może na 
nią pozwolić.,

Ale wyznaczona granica może być również przekroczona i opinia doktry
nalna sprzeczna z inną może być podniesiona do rangi doktryny ogólno- 
kościejnej lub nawet dogmatu — na skutek nakazu hierarchii lufo wpływu
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znakomitego teologa. To ostatnie może nastąpić iw tej formie, że przy 
lekceważeniu wyjaSniająceij funkcji kościelnej twórczości doktrynalnej teo
logiczną opinię doktrynalną, wyprowadzoną z czysto rozumowych rozważań, 
ogłasza się. za prawdę objawioną przez (Boga, chociaż nie jest onav poświad
czona w Biblii jako fakt objawiony, jako rzeczywiste zdarzenie. Przykłady: 
podniesienie franciszkańskiej opinii doktrynalnej o Niepokalanym Poczęciu 
Marii do godności powszechnie obowiązującego dogmatu <1854), jak również 
dogmat o Wniebowzięciu Marii (1950), przede wszystkim zaś dogmat o. naj
wyższym episkopacie i doktrynalnej nieomylności papieża (1870)..

Właśnie przeciw tym i innym podniesionym do rangi dogmatów opiniom 
doktrynalnym {opiniiones piae) powinna ze starokatolickiego punktu wadzenia 
obowiązywać zasada św. Wincentego z (Lerynu: Trzymamy się tego, to zna
czy uznajemy tylko to, co zawsze, ico wszędzie, co- przez wszystkich było 
wyznawane. Ale co to znaczy wyznawać, trzymać się, uznawać?

IIL WIARA

Powyżej już zwróciliśmy uwagę na (augustyńiskie) rozróżnienie między 
„©des qua” i ,„£ides quae” (między wiarą, przez którą, a wuaTą, w  którą się 
wierzy)* Jeżeli to rozróżnienie jest nawet problematyczna, to nadaje się 
jednak do tego, aby uwidocznić, jakie znaczenie ma wiara z jednej strony 
w stosunku do- Objawienia Boga, a z drugiej strony w stosunku 'do kościelnej 
tradycji doktrynalnej*

„iFiides qua crediitur” (wiara, przez którą się wierzy) oznacza wiarę egzy- 
stencjalno-peTsonalną. Ma ona swój' przedmiot nie w doktrynie wiary Ko
ścioła i nie w „ogłoszonej przez Boga i przedłożonej przez Kościół nad
przyrodzonej prawdzie objawionej” ani też w opracowanej przez teologię 
„czystej doktrynie”, lecz jedynie w boskim Objawieniu, które przeciwstawia 
się nam bezpośrednio' jako' potęgę, prawdy poprzez swoje historyczne działa
nie objawione, poświadczone przez Pisimo św. i ptrzepowiadanie Kościoła. 
Tak rozumiana wiara realizuje się jako osobista, uległość wobec potęgi 
prawdy objawionej, przez którą Bóg sam, Bóg jako osoba (za zasłoną świa
dectw Objawienia) odsłania się człowiekowi. Człowiek ze swej strony może 
to osobiste Samoobjawienie Boga przyjąć tylko w ten sposób, że również 
jako osoba da się pokonać i podda się [Mu w całej swej egzystencji. Jako 
owa uległość wiara jest całkowicie .darem łaski Boga, a równocześnie faktem 
decyzji człowieka — pojedynczego człowieka we wspólnocie tylch wszystkich, 
którzy również otrzymali ten dar wiary.

Ale w tan sposób stwierdza się, że wiara, by móc stać się prawdziwą 
decyzją, potrzebuje w Kościele wolności, oczywiście nie wolności wybranej 
przez siebie, lecz wolności, jaka nam jest bezpośrednio darowana przez 
Pana i Jego radosną Nowinę: „rwolności ewangelicznej”. Właśnie o tę swo
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bodę decyzji w sprawie wiary na .podstawie samej Ewangelii walczyli staro
katoliccy od początku, broniąc się przed rygorystycznym, wymaganym urzę
dowo związaniu się tylko z jdoktryną kościelną. ^Gdzie Duch* Pański, tam 
wolność” (2 Kor. 3jl*?) — to zdanie było dewizą biskupa Edwarda Herzoga. 
A deiwuza bisfaupa Reinkensa tortzimiała: „a wszystko, oo nie jest z przekona
nia, grzechem jest” (Rzym, 14y23). Nie oznaczało ta odiTtzucamda każdej doktry
ny kościelnej luib jetj pomniejszania (jak istotnie mylnie rozumiano. Herzoga 
i Reinkensa}, nie chodziło, o- „katolicyzm wolny od dogmatów”.. Natomiast 
należało przywrócić w Kościele katolickim znaczenie stwierdzeniu, które 
można znaleźć u Ojców Kościoła i scholastyków: Wiara, mająca swoje 
źróidło jedynie w potędze prawdy objawiającego się Boga, wymaga wolności 
sumienia, ponieważ jest on'a w końcu aktem powodowanym przez Boga, 
a urzeczywistnianym przez człowieka Zigodnie z jego sumieniem.. Jako 
talki wolny akt wiara może być wprawdzie przez kościelną doktrynę wiary 
normowana, pogłębiana, pobudzana, ale nie może być przez nią tworzona 
ani zagwarantowana. Wiara jest w swoim; .bezpośrednim oddziaływaniu Boga 
wolnym aktem człowieka, związanym tylko z jego sumieniem.. Dlatego Ko
ściół, który może istnieć jedynie jaiko wispółnolta wolnych dzd'eci Bożych, 
musi zostawić należne miejsce wolności decyzji w  sprawie wiary i wolności 
sumienia.

Jednakże ta definicja egzystencjalnej wiary w .porównaniu z każdą 
czystą nauką,-która jest przede wszystkim, sprawą intelektu, nie oznacza, 
że wiara jest tylko sprawą indywidualnego doświadczenia, uczucia lub 
szczególnej religijnej skłonności. Jako owa uległość przed poftęgą Iprawdy 
objawionej., wiara jest raczej początkiem poznania, aczkolwiek poznania 
szczególnego rodzaju. Jako. spowodowana przez Boga — który nas ciągle 
poznaje,, to. znaczy, jak mówi Biblia, kocha nas, wybiera, powołuje - 
poznanie to jako takie przekracza wiedzę rozumową,, zmienia samego czło
wieka i pozwala mu wejść w trwały związek z Bogiem. Poznać Boga — 
to dla człowieka oznacza: kochać Go, wybierać,, ciągle na nowo decydować 
się w posłuszeństwie i oddaniu. Wiara, jak to określił późniejszy Kościół, 
jesit ufnym oddaniem się Boigu, który poślwięlcdł się za nas w Chrystusie 
(fdducia). Jako ta ufna wiara jest on,a równocześnie potwierdzającym przy
jęciem do. wiadomości przypadającego nam w udziale Objawienia (cogni- 
tio) i uznaniem potęgi jego prawdy <assensus). W tym wszystkim jest ona 
jednak ufnością d naidzieją, że Bóg ukończy dzieło, zbawienia, które rozpo
czął swoim historycznym objawiniem.

Jakie znaczenie .ma-zaitetm fides' quae — wiara doktrynalna, jeżeli fides 
qua jest w tym szerokim znaczeniu rozumiana jako wiara ufna. Odznacza 
się ona tym, że opiera się nie bezpośrednio na samym Objawieniu, lecz 
na dokHarynie kościelnej i jej autorytaitytwmeij wykiadinli, chociaż nie może 
tego czynić bez oparcia się na egzystencjalnej wierze w Boskie Objawienie. 
Ponieważ wiara egzystencjalna jako uległość przed potęgą prawdy obja-
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•wdanej jest już zawsze poznaniem, czu-je się ona zmuszona, aby utrzymać 
się p rze c iw  wątpliwościom, i przeinaczeniom,, zdać sobie- refleksyjnie sprawę 
'z s-iebie samej i upewniać się w swoim, potwieijdzanm i zaprzeczaniu. 
To refleksyjne samoupewnienie się wiary dokonuje się w teologicznym 
tayśleni-u o wierze, które znajduje swój przedmiot w  kościelnej doktrynie 
wiary: w fides quae. To- jejśt właśnie ten związek, istniejący między obydwo
ma rodzajami wiary, łączący je ze sobą.

Doktryna wiary sama w sobie nie jest już prawdą według poijęć biblij
nych: nie jest już samą rzeczywistością 'boskiego Objawienia, którą można 
spotkać tylko w wierze egzystencjalnej. Doktryna kościelna jest- uprzedmio
towiona w postaci prawdziwości nauki, której funkcja, jak wiemy, -polega 
na tym, aby służyć temu spotkaniu jako norma wiary. Ale w tej funkcji 
jest ona nauką, a jako taka jest nie tylko teorią,, nie tylko abstrakcyjnym 
neutralnym otorazem myślowym o prawdzie Bożej, lecz jest ona (jak każda 
prawdziwa nauka) ukierunkowana praktycznie. Od Boga ma wpływ na 
chrześcijańską egzystencję, jest autorytatywnie obowiązującym pouczeniem., 
wdrożeniem do chr,ześ!ci|jański€|go życia w  wierze. Poprzez doktrynę ko
ścielną przemawia, nie tylko teologia, lecz sam Kościół jako- „iMa-tka 
wiernych” (Gal. 4J6). Wiara egzystencjalna,, aby nie zbłądzić, musi więc 
„trzymać się,” doktryny Kościoła. To trzymanie się, to „katolickie przywiąza
nie”  do (doktryny (którą według przekonania starokatolickiego może być 
tylko doktryna jednego i całego Kościoła) ,i wolność decyzji co do wiary, 
„ewangeliczna wolność” , inie są ze sobą sprzeczne, ale warunkują się 
nawzajem j-ako dwie siiły podstawowe, bez których, Kościół Chrystusowy 
nie może „egzystencjalnie istnieć” .

'Rozpatrywana pod wagl^dem treśdi — tu porzucamy ite pod
stawowe formalne rozważania o podstawach — wiara, w obu postaciach 
ma w końcu tylko jeden przeldmiot. Ma ona dać odpowiedź - na. pytanie 
postawione przez samego Pana: ,jCo sądzicie o Chrystusie”? (Mat. 22,4,1). 
Gdy wierząc odpowiadamy: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żyweigo” (Mt. 
16,16), jesteśmy nadal przea Niego pytani. Rawinaeż tradycja doktrynalna 
starego Kościoła, który na swoich, soborach usiłował odpowiedzieć na to 
centralne pytanie, pytanie o, Chrystusa, nie daje nam swojej odpowiedzi 
tak, abyśmy z pytających i pytanych stali się w końcu odpowiadającymi 
i mogjli się tym zaspokoić, lecz tak, że jako pytający i pytani zostajemy 
doprowadzeni do miejsca, w którym tylko -przez egzystencjalne naśladowanie 
w wierze i posłuszeństwie możemy otrzymać odpowiedź od samego Chrystu
sa. Tę, na życie w Chrystusie ukierunkowaną spuściznę kościelnych orze
czeń doktrynalnych należy mieć stale przed oczyma przy nastęjpnych roz
ważaniach.-



B. ZBAWCZE OBJAWIENIE BOŻE

Podstawowe orzeczenie trynitame 

I. JEDEN BOG W TRZECH OSOBACH

W IV wieku, po długotrwałych d skomplikowanych, sporach, dokonano 
orzeczenia o  -Bogu w Trójcy Jedynym. Wstępnie przygotował j.e |uż 
pierwszy sobór ekumeniczny w Nicei (325), który stwierdzeniem „Syn 
jest jednej istoty z Ojcem” -uznał pełnią Bóstwa Chrystusa. Na drugim 
soborze ekumenicznym w Konstantynopolu (381) uznana również została 
pełnia Bóstwa Ducha. Świętego-, Historycznie i Tzeczowo twierdzenie o. Bogu 
w Trójcy Jedynym, jest rozwinięciem- właśnie tych twierdzeń o Boskości 
Chrystusa i Ducha Świętego. Bo ijeżeli Syn i Duch Św. jest Bogiem, 
nasuwa się pytanie, jak Ich Bóstwo da się pogodzić z Bós-twem Ojca. Od
powiedź, kitórą daje na to- Kościół, brzmi: Bóg jeslt jelden w tmzeeh Osobach 
(luib „jHyipostazach” , jak mówi się ma Wschodzie): Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. Jest On niewylazerpalnie Jedem w niewyczeropalnej różnorodności 
Trzech Osób. Jest trój jedyny. Rozpatrzmy krótko, podstawowe przesłanki 
tego twierdzenia.

Bóstwo Syna. Twierdzenie o Bóstwie Syna mówi, że Jezus Chrystus 
nie był tylko- człowiekiem, obdarzonym przez Boga w szczególnym stopniu 
Boską mocą, wyższą istotą anielską lub synem w tym sensie, ż-e Bóg przy
jął Go iza syna w sposób wyjąjtkowy,, tak jak przyjął iłmyeh ludzi jako 
-swoje dzieci. Raczej trzeba, przyjąć według świadectwa Nowego Testamentu, 
lże w  Chrystusie działając obecny był sam Bóg. „Bóg był w  Chrystu
sie i pojednał ze sobą świat” (II Kor. 5.,19). „jBo w nim (Chrystusie) cała 
pełność bóstwa zamieszkuje -cieleśnie” (Kol. 2,9). „Ja i Ojciec jedno- jesteśmy” 
(J- 10,30). Jezus (Chrystus „jest Bogiem prawdziwym i żywotem wiecznym” 
(I J. 5,21;' por. Jan 20,28). W taj jeidno-ści z Bogiem jesit Chrystus, według 
'świadectwa -prologu Jana-, od wieków jako „słowo, które było na początku, 
które było u. Boga i było. Bogiem” (J. l,il) oraz że w Jezusie Chrystusie 
„stało się ciałem?’ <J.- .1.J14), Jest On wiecznym .Synem Ojca.

Uznanie wiecznego- Bóstwa Chrystusa uważali, teologowie starokatoliccy 
od początku za konieczną część składową tradycyjnego dziedzictwa wiary 
katolickiej, i dlatego, była dla nich ona bezdyskusyjną podstawą do ponowne- 
igo zjednoczenia rozdzielonych Kościołów. Przez swoje uznanie pełnej Bos- 
ikości Chrystusa sta-rokatolicy zdystansowali się od ówczesnego liberalnego 
protestantyzmu i od wszystkich Kościołów o charakterze unitariańskim, 
które odmziucając Bósitjwo- Chrystusa odrzuicaiją także Tróij|je|dyność Boga.

BójSfewo Ducha Świętego. Twierdzenie o  Bóstwie Ducha Św. mó.wi, że 
nie jest On tylko siłą lub działaniem, wychodzącym od Boga lub wywyższo
nego Chrystusa, ani też-tylko- emanacją lub formą przejawiania się Boga.
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'Duch S w . jest samym B(>giem w Jego głębi, o ile jako transcendentalno.- 
zmyisłiowe ,ytcłnnienie duchowe” wychodzi On z siebie i wnika w istnienie 
zbawionego przez Chrystusa stworzenia. Jego Bóstwo jeist poświadczone 
w  Nowym Testamencie przez to, że w dziejach Objawienia przypisuje się 
Mu działanie, jakie w terminologii biblijnej, .przypisuje się tylko. Bogu 
i Chrystusowi., Duch. święty wstawia się za nami, posyła, pociesza,, sądzi, 
karze, a czyni to jakoi samodzielna Osoba (Dz. Ap. 5,6; 13,2). Ta isam o- 
'dżielność przysługuje Mu zarówno w stosunku ,do Boga Ojca {Rzym. 
‘8,26; 1 Kor. 2jl0), jak i w stosunku do Boga Syna (2 Kor. 3.>17). Według J. 
14,16 jest On „innym, (drugim). Pocieszycielem”.. Jeśli nawet Jego osobowość 
"nie występuje w Nowym Testamencie tak wyraźnie jak osobowość Syna 
'i wydaje się On być Osobą bez własnego, oblicza {oliczem Ducha Świętego 
jest Chrystus,, który Go uobecnia i zastępuje), to jednak jest On, jak Chry
stus, Panem, to znaczy Osobą. Jako ten Pan, ta Osoba, jest Ón jednak obec- 
!ny wyłącznie w  darach, i działaniach, które przez Niego zstępują na Ko
ściół.

W dowodzeniu Bóstwa Chrystusa i Bóstwa Ducha Świętego nie chodzi 
jednakże o pojedyncze słowa Biblii, ale raczej o znaczoną nimi zbawczą 
(rzeczywistość. Na przykład Syn i Duch 'Święty są posłani przez Ojca. 
Tego posłania nie należy jednak rozumieć tylko- jako stosunku stworzenia 
lub stosunku służebności, lecz ściśle biorąc jako stosunek boskiego po
chodzenia. Chrystus jako wysłannik fBoigą jest „Bogiem z Boga, światłością 
z światłości, Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego” {Credo). Duchowi 
'Świętemu zaś., ,jPanu i Ożywicielowi” , który od Ojca pochodzi, należy się 
„uwielbienie i chwała” jak Ojca .i Synowi (iCre.do). Ani Syn, ani Duch Święty 
nie są tylko stworzonymi istotami, których Bóg używa jako swoich narzędzi, 
ale .przeciwnie, jest w  Nich saun Bóg, Bó|g otoedny w działającej Osobie.

Trój jedność Boga. To, że Syn i Duch Sw. poprzez stosunek pochodzenia 
od Boga Ojca są z Nim w jedności, poświadczone jest w Nowym Testamencie 
szeregiem sformułowań, w których te trzy Osdby powiązane są ze sobą 
w taki sposób, że mówi się o Ich jednym działaniu i jednym oddziaływaniu. 
W ten spoisólb pojęcie samej tylko Trójcy (trias) zastąpione jest ipojęciem 
Trójjedności, jednakże nie używa się wyraźnie dogmatycznej: formuły Trój
jedności {trinitasX Faktycznie jednak mamy tu świadectwo o. Trójjedności 
Boga iCII Kor., 13,3; I Ko.r. 12.4-6; Mat. 08,19). W pewnym stopniu zostaje 
tak jeszcze w Credo., które trzy święte Imiona stawia obok siebie w odpo
wiadających Im artykułach, ale łączy Je wstępną formułą „wierzę w jednego 
Boga” .—■ w jedną całość.

Przez przyjęcie tyich zidań z Greldo oasitąpiło faktycznie podstawowe orze
czenie o Trójcy Świętej. Dogmatycznie rozwijali je dalej wielcy Kapado- 
cjanie: Bazyli Wielki (zm. 379), Grzelgoirz z Nyssy ,{zm. 395), Grzegorz z Na- 
zjanzu i(zm. 390), ia mai Zachodzie Augustyn i(-am. 430). Swój klasyczny wyTaz, 
orzeczenie to znalazło w symjbolu wiary Atanazago, które na Zachodzie
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uważane jest za symbol ekumenizmu obok Credo i Symbolu Apostolskiego. 
Odpowiednie twierdzenia symbolu Atanazego brzmią: „„Czcimy jednego 
Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając osób ani nie rozdzielając 
istoty * Bo inna jest osoba Ojica, inna Syna i inna Ducha Święte,go; lecz 
jedno jest bóstwo Ojca i Syna, i Ducha Świętego,, również chwała i jednó- 
wieczny majestat. Jakim jest Ojciec, takim też i  Syn, i Duch Święty. Nie
stworzony Ojciec, niestworzony Syn, niestworzony Duch (Święty. Niezmierzo
ny Ojciec, niezmierzony Syn,, niezmierzony Duch Święty. Wieczny Ojciec, 
wieczny Syn, wieczny Duch Święty. A jednak nie ma trzech wiecznych, 
lecz jeden wieczny, jako i nie ma trzech niestworzonych ani trzech, niezmie
rzonych, lech jeden jest niestworzony i jeden, niezmierzony. Podobnie też 
wszechmogący jelslt Ojciec, wszechmogący Syn i wszechmogący Duch 
Święty, a jednak nie ma trzech wszechmogących,, lecz jeden jest wszech
mogący. Tak też Ojciec jest Bogiem, Syn Bogiem, Duch, Święty Bogiem, 
a jednak nie ma trzech Bogów, lecz jeden .jest Bóg” .

Pod względem treści dogmat o Trój jedności Boga ma podstawowe znacze
nie zarówno dla właściwego' zrozumienia Bożego Objawienia, jak też we
wnętrznej istoty Boga i Jego działania w świeci©.

a) Bóg w tajemnicy swego Objawienia

!W pierwszym' aspekcie, aspekcie „teologii Objawienia”, dogmat mówi: 
Bóg jest tym, który się objawia. On sam, tylko, On, bez żadnego innego 
powodu. Jako Ojciec jest On wyłącznym podmiotem, jedynym sprawcą 
Objawienia., Objawia On tylko i wyłącznie siebie samego, a nie coś,i '.co 
leży poza Nim samym. Jako Syn, jest On też jedynym przedmiotem, obiektem 
siwego Objawienia. I On jesit tyim , Który objawia się pnzeiz siefolie samego, 
On dokonuje swoim osobistym działaniem, wiążącym ze sobą podmiot 
i przedmiot. Jako Duch Święty jest on „copula” Objawienia. Objawienie 
jest więc całkowicie dziełem Boga. Nawet jeżeli w swoim objawionym dzia
łaniu posługuje się stworzonymi osobami i siłami, to jednak On sam tworzy 
Objawienie, działa w nim i łączy je. Od Niego, w  Nim i przez Niego jest 
wszystko, co dzieje się w Objawieniu. Możemy więc polegać na Objawieniu. 
Jest ono bowiem Jego, całkowicie Jego Objawieniem i dlatego jest ono 
Prawdą.

b) Bóg w tajemnicy swojej Istoty

Jeżeli chodzi o istotę Boga dogmat stwierdza: Jak w swoim Objawieniu, 
tak i w sobie samym, zgodnie ze swoją wewnęitrzną istotą Bóg jest Trój- 
jedyny. Nie może być mowy o tym, że Bóg jedynie wobec nas „na zewnątrz”
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podaje się jako Ojciec, Syn i Dujch Święty, aby zbliżyć się do nas i dokonać 
na nas swego dzieła zbawienia, podczas gdy sam w sobie jest czymś in.nyms 
jakąś ukrytą dla nas jednoosobową Istotą lub zupełnie bezosobową-, od
wieczną Istotą, praprzyczyną wszechświata lub też zamkniętą w sobie .nie- 
•bkreśloną jednością. Nie może być tak, że jest On czymś innym w sobie 
niż jest dla nas, że na zewnątrz jest wspaniały ii objawia się jako miłość, 
a sam w sobie jest czymś innymi niż chwałą i  miłością. Gdyby tak było, 
to objawiający się (Bóg nie byłby prawdziwym, rzeczywistym Bogiem, 
Jego istota pozostałaby dla nas nieznana. Ale Bóg jest Boigdem rzeczywi
stym, w swojej wewnętrznej istocie — czego uchwycenie jest centralną 
sprawą dogmatu — jest tym, czym jest na zewnątrz dla nas: jest Trój- 
jedyny.

Ojcowie Kościoła starali się .szczególnie usilnie wyjaśnić ten stan rzeczy, 
to znaczy poznać wewnętrzną istotę Trójjedynego Bo.ga. .Głównym proble
mem było, jak Bóg sam w  sobie może być jeden w trzech. Nie ma tu miejsca 
na to, aby szczegółowo- śledzić trudne sprawy i częściowo różne drogi, 
jakimi w tej kwestii kroczył Kościół Wschodni i Kościół Zachodni. Za
dowolimy się tylko wskazaniem najważniejszych określeń, które weszły 
również do Credo, a mianowicie: „Syn pochodzi od Ojca” (J.: 8,24), „Duch 
Święty pochodzi od Ojca” (J. il5,i26). Oba te „pochodzenia” różnią się tym, 
że o Synu mówi- się: zositał przez Ojca przedwiecznie „zrodzony, nie zaś 
stworzony” , a o Duchu Św., że ,jOjciec Go. tchnął”., Zrodzenie i tchnienie 
przez Ojca to dwa niemożliwe |dO' wyobrażania procesy w  wewnętrznym, 
życiu Boga, dzięki którym tajemnica trpj.jednego wewnętrznego życia Boga 
zositała' tylko zaznaczona, ale nie wyljaślnioma. Według naiulkd o pochodzeniach 
trójjedność należy rozumieć jako. wewnąttrzboskie samoudostępnienie się 
Ojca przez Syna w Duchiu Świętym, poprzez które w suwerennej wolności 
i majestacie sam siebie On w wiecznym akcie udostępnia i urzeczywistnia 
jako Ja, Ty i On. To. samoiudostęipnienie się jesi niemożliwym do. dalszego 
wnioskowania lulb wyjaśniania aktem majestatu i chwały Boga. Z dnuigSej 
jednak strony w swoim samoudostę.pnieniu Bóg Ojciec oddaje się w pełnej 
miłości swojemu Synowi i Duchowi Świętemu, tak jak Syn i Duch Święty 
oiddają się w mdłości całkowicie Ojcu. W tej wzajemnej miłości wszyscy 
trzej — Ojciec, Syn i Duch Święty — przenikają się nawzajem. Właśnie 
w tym wzajemnym „isamopotwierdzeniu” i „samooddawaniu” Bóg. jako- 
Jeden w trzech Osobach jest jednocześnie wspaniały i miłujący. Ta Jego 
wspaniałość i Jego. miłość są kwintesencją Jego istoty oraz Jego doskonało
ści, Jego tak zwanymi, własnościami, które o b ja w ił  w swoim zbawczym 
działaniu w świecie. Raczej marginalnie należy zauważyć, że twierdzenie
o Trójjedności Boga nie zagraża wierze w jednego. Boga, czyli tzw. „mono
teizmowi” , lecz właśnie w pełni uwydatnia ją. Trójjedyny Bóg, który na 
zewnątrz nie jest inny niż sam w sobie, jest jako. Jeden oraz Jedyny po 
prostu Panem, obok którego nie ma już żadnego innego..
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c) Bóg w tajemnicy swego działania.

(Powyższe wywody wykazały już, jakie znaczenie ma twierdzenie o  Trój- 
jedyniości Boga dla zrozumienia Jęgo dBiałania na zewnątrz, w otworzeniu, 
odkupieniu i dokonaniu świata. Należy wyjść z założenia, że Trójjedyny 
Bóg w swojej zewnętrznej działalności jest jedynym, samodzielnym pod
miotem,'jego działanie jest więc niepodzielnie jedno. Jeden Bóg jest Stwórcą, 
Zbawcą i Wykonawcą świajta.' Ale ten jeden Bóg dokonuje swego trojakiego 
dzieła w różnorodności trzech Osób, gdy „przydziela” każdej Osobie szczegól
ne dzieło, które odtąd jest Jej dziełem.

(Bóg 'Ojciec jest przede wszystkim Stworzycielem, ale nie jest Nim bez 
Syna i Ducha Świętego. Stworzył On świat przez Słowo. (J. 1,3), które staje 
się ciałem w Jezusie Chrystusie. W Nim (Chrystusie) wszystkie rzeczy zo
stały stworzone na niebie i na ziemi... Wszystko przez niego i w nim stwo
rzone zostało (Kol. 1, 16-|17). ‘Bóg Ojciec nie dokonuje jednak swego dzieła 
stworzenia bez Ducha. Poprzez Ducha, który na począfttau jako. samodzielna 
hypostaza unosi się nad nie uporządkowanym jeszcze światem (Rodz. 1,9), 
Bóg staje się „wewnętrznym” czynnikiem stworzenia, ożywiając je  jako 
swoje stworzenie i nadając mu kształt i formę,, a podobnie i . człowiek 
otrzymuje swojego ducha, tchnienie życia,, poprzez szczególny akt Boga 
(•Rodz.. 2,7),

/Zbawienie jest również dziełem Trójjedynego Boga.. Z przydziału przypada 
ono przede wszystkim Synowi, który spełnia dzieło zbawienia osobiście 
i aktywnie dzięjki swemu posłuszeństwu. Ale Syn nie czyni tego bez Ojica 
i Ducha Świętego.. Ojciec jest tym, .który w swojej miłości oddaje dla 
zbawienia świata swego jedynego- Syna (J\ 3jl0), a Duch Święty tym, który 
zstępuje na Niiego (Mt. 3jl0), uświęca Go i pozostaje w Nim aż do wykona
nia Jego dzieła zibawienlia przez śmierć krzyżową (He.br. 9,14).

Ositateczne dokonanie w objawieniu chwały jest także dziełem Trójjedyne
go (Boga.. Jednak przede wszystkim powierzone jest ono Duchowi Świętemu. 
To On jest tym, który jako- „zadatek” (Rzym.. 8,23) naszej przyszłej chwały 
doprowadzi do_ cielesnego, końca ostateczną przemianę człowieka i świata, 
której podstawę dał Chrystus jako nasz Zbawiciel. On sprawi ,^cudowną 
odmianę” świata, objawienie nowego- nielba i nowej ziemi.- W tym, sensie 
ostatecznie królestwo będzie królestwem Duicha.. Ale to dzieło nowego 
stworzenia wykona Diulclh w |jednośpi' z Oljcem, Stworzycielem od iprapocząt- 
ku,, i z Synem,, Zbawicielem, .który przyjdzie znów jako Sędzia żywych 
i umarłych, z potęgą i chwałą.

Dlatego z naciskiem trzeba zwrócić uwagę na podstawowe znaczenie Trój- 
jedn-ości Boga dla Jego działania w stworzeniu, zbawieniu i .dokonaniu świa
ta, bo jest ona wprawdzie powszechnie uznawana, ale w myśleniu teolo
gicznym i nauce kościelnej (.przynajmniej na Zachodzie) zbyt mało. zwraca 
się na nią uwagę. Praktycznie Zachód skłania się do- często bardzo nie-
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konsekwentnego unitarianizmu, który równocześnie widzi w Ojcu Niebieskim 
raczej tylko Stworzyciela, [Rządcę świata (Opatrzność) i najwyższego Sędzie
go, w Chrystusie raczej tylko proroka i Zbawiciela, w Duchu Świętym 
tylko Moc Bożą w działaniu. Inacizejj jest w  Kościele Wschodnim, kitóry 
w swojej doktrynie i swoim kulcie, w swoich modlitwach i swojej poboż
ności z o wiele większą siłą podkreśla, że w dziele zbawienia — w stworzeniu, 
zbawieniu i dokonaniu — działa zawsze Trójjedyny Bóg. Dla przykładu 
wymieńmy tu Choćiby twierdzenie, że Jezus Chrystus był nie tylko, czło
wiekiem, w którym Boskie Słowo stało się ciałem, lecz że był On od po
czątku pośrednikiem stworzenia. Twierdzenie to jest bardziej żywe na 
Wschodzie niż na Zachodzie.

Tak więc dogmat o  Trójcy Świętej ma podstawowe znaczenie dla zro
zumienia zarówno "istoty Boga, jak i Jego działania ,jna zewnątrz” . Siposób 
szczegółowej interpretacji tejgo dogmatu, czy (jak na Zacholdzie) bardziej 
krytyczmo-racjonalny, czy (jak na Wschodzie) (bardziej ispekulatywno-mi
styczny, nie ma decydującego znaczenia, jeżeli tylko rzeczywiście uznaje 
się naukę o Trójcy Świętej jako taką i nie przekracza się jej granic za
kreślonych przez Biblię*

Podstawowe orzeczenie chrystologiczne 

II. JEZUS CHRYSTUS, BOG-CZŁOWIEK ZBAWICIEL

W V wiefou zapadło (w węższym senisie) podstawowe orzeczenie <3h(ry|s<tolo- 
giczne, które,, p'ociąlgnęło za sobą spory doktrynalne w Starym Koślciele, trwa
jące do VII wieku, a ich naśltępBItwem na Wschodzie było odstępsttwo istnieją
cych do dziś częściowych Kościołów mtinofizyeiznyieh i nestoriańskich. Orze
czenie to nasitąpi/ło. na czwauttyim soborze ekumenicznym w Chalcedonie (541) 
przez stwierdzenie, że Jezus Chrystus jest Jedną Oisabą (Hypostazą) o dlwóch 
naturach — prawdziwym Bogiem i prawldiziwym Człowiekiem. Na soborze 
ekumenicznym w Konstantynoipolu i(5S3) celem mocnieijszego podkreślenia 
jedności Osolby ChiryBltusa .uchwalono 'twierdzenie, że Jezus ChryStuis jest 
Jeden „z” obu natuir i należy Mu się cześć w Jego jedności bosko-łudzkiej 
(nie tylko ze względu na Jego Bóstwo). Na szóstym soborze ekumeni
cznym w Konstantynopolu (660—1631) zastosowano chialeedońską decyzję 
zasadniczą do problemu woli i ogłoiszono naukę,, że Jednemu Jezusowi Chry
stusowi przysługują? dwie naturalne wole i sposoby działania (energie): 
wola Iboska i wola ludzika, przy czym ludzka stosuje się do (boskiej 
<jMt. 26̂ 29).

a) Osoba Zbawiciela

Postanowienia soboru chalcedońskiego. są dogmatycznie ważną interpre
tacją stwierdzenia Ewangelii Jana: „Słowo stało się ciałem” (J. 1,14).
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Dają one odpowiedź na pytanie, jak należy rozumieć poświadczoną w Ja
nowym zdaniu wspólność boskiego' i ludzkiego istnienia i działania w jed
nym Jezusie Chrystusie.. Uczyniono tak nie dla wyjaśnienia „jak” ta wspól
ność istnieje, lecz dla utrzymania „że” istnieje ta wspólność istnienia „jak” , 
ale aby trzymać się tej wspólności i właśnie w ten sposób uchronienia ta
jemnicy osoby Jezusa Chrystusa przed wszelkimi nie przemyślanymi błęd
nymi interpretacjami. Decydujące zdania soboru chalcedońskiego brzmią: 
„[Nauczamy wszyscy jednogłośnie, że Syn, Pan nasz, Jezus Chrystus jest 
jeden i ten sam. Jest On w pełni Bogiem i w pełni Człowiekiem. Prawdzi
wym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem,, składającym się z rozumnej duszy 
i ciała. Jest On identyczny z Ojcem ze względu na Boskość, a ze względu 
na swoje człowieczeństwo' jest On identyczny z nami, stał się On podobny 
nam we wszystkim, z wyjątkiem grzechu (Hetar. 4,15)... Wyznajemy jednego 
i teigo samego Chrystusa, Syna, Pana, Jednorodeonego, który istnieje w 
dwóch naturach, niezmierzonych i niezmienionych, nierozdiziein yc h i nie
rozłącznych, ponieważ obie wystęipują razem w jednej Osobie i Hypostaizie” .

Biorąc pod uwagę bardzo poważną trudność zróżiulmienia, jak dwie w so
bie doskonałe, jakościowo jednak ziupełnie różne i samodzielne i — jak 
później sprecyzowano — indywidualne istoty, Bóg i człowiek, mogą two
rzyć jedność^ zwraca się dogmat przeciw dwoim zbliżonym błędom. Po 
pierwsze przeciw próbie, aby dla zachowania postulowanej jedności widzieć 
w  Jezusie. Chrystusie człowieka, którego duch nie był ludzki (nie był 
„rozumną duszą”), ale był duchem Boga ,(Logos). Oznaczałoby to, że Jezus 
nie był całkowitym człowiekiem, z czego wynikałby wniosek, że natura 
Boska do tego stopnia zdominowała, złączyła saę i wchłonęła Jego naturę 
'ludzką, że jedność stała się jednością jednej {‘Boskiej) natury. Przeciw 
tej doktrynie monofizytów (jak nazywali się zwolennicy nauki o „jedności 
naitury” Chrystusa) skierowane są w szczególności dwie pierwsze negacje 
dogmatu — .jiiezmieszanych” i „niezmienionych”. Z drugiej' jednak strony 
sobór chałcedoństoi występuje przeciw odwrotnej próbie, aby dla zachowa
nia wymaganej jedności osłabić pełnię Bóstwa w Jezusie Chrystusie w ten 
sposób, że przy zasadniczym uznawaniu Jego BóisItJwa móiwff się, iż w Jezusie 
Chrystusie Bóg jest obecny nie według swojej istoty, ale według swojego 
działania, mianowicie z pełnią łaski i upodobania. To zaś oznaczałoby, że 
jedność boskiej i ludzkiej' „naitury” sw Chrystusie jest jednością wzajemnej 
„postawy” : z jednej strony [boskiego upodobania, a z drugiej — ludzkiego 
charakteru, podczas gdy obie sprzeczne ze sobą natury pozostają rozdzielone. 
Przeciw tej „chrystologii rozdziału” nestorianów (którzy wzięli swą nazwę 
od ich głównego teologa — Ńestordusza, zm. 4511) skierowane są dwie na
stępne negacje w orzeczeniu soboru — „nierozid.zdelanych’’ i „nierozłączo- 
nych”.

Przeciw obu błędom dogmat podkreśla, że jedność natur, które obie są 
całkowicie obecne w Chrystusie, ma swoją podstawę w jednej osobie
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i hyipostazie Chrystusa. Obie natury są zjednoczone „unią hypostatyczną” , 
której tajemnica polega na tytm, że Ohsrysltus, który jako Syin Ojca jest osobą, 
ma od wieków , jako własną” pełnię Boskiej natury i w itym czasie „przyjął” 
pełną naturę ludzką. Na to twierdzenie o uniii hypostatycznej (unii perso
nalnej) kładzie nacisk orzeczenie soborowe. Przedmiotem, wiary ma być 
„jedna i ta sama, jedyna osoba” Chrystusa.

(Byłoby jednak czymś chybionym dopatrywanie się, w postanowieniach 
solboru chalcedońskiego ahstrakcyjno-imetaiSizycznej konstrukcji myślowej, 
nie mającej znatezenia dla egzystencjalnej wiary w Chrystusa, i w Jego. 
dzieło zbawienia. Wiprost przeciwnie. Dogmat mówi nam,, że dostęp do Chry
stusa można znaleźć praktycznie tylko poprzez wiarę w Osobę Chrystusa 
w tej nadzwyczajności,, jaka przysługuje Mu jako Bogu-Człowiekowi. Tylko 
wtedy .możemy skorzystać z Chrystusowego zbawczego dzieła odkupienia, 
które spełnia On na nas jako wieczny Syn i iBóg, jeśli weźmiemy Go. całkiem 
na serio w jego człowieczeństwie, „które przyjął”. Syn Boży nie działa bo
wiem na nas inaczej, jak tylko przez swoją pełnię człowieczeństwa. I od
wrotnie — nie możemy zrozumieć Jego pełni człowieczeństwa, przez które 
nas zbawia i nie możemy uczestniczyć w zbawieniu, jeżeli w Jego czło
wieczeństwie nie widzimy działania Jego pełnej BosikoścL

<W ten ®posób sobór •chałcedoń.ski uniemożliwił nam pójście dwoma błędny
mi drogami, na kitóre zbaczała wiara w Ohryśtutea,, mlie wolno naim po
szukiwać takiej, drogi do Zbawiciela, aby nie zwracając uwagi na całe 
człowieczeństwo Chrystusa, na Chrystusa „według ciała” (nowocześnie, — 
Jezusa historycznego), zwirócić się całkowicie tylko ku Jago Boskiej na
turze i zatopić się w  natarailno-fmistyczinej medyitaojd .{droga, którą w Ko
ściele Wschodnim poszli mnisi mono/fizyccy). Nie możemy też, zapominając
0 Jego Boskiej naturze, widzieć w Chrystusie tylko doskonałego, obdarzo
nego łaską człowieka, który jest dla nas itylko wzorem, nauczycielem, 
inicjatorem wiary (droga, którą na Zachodzie poszła .myśl nestoriańska). 
Obie drogi, naturalny mistycyzm i racjonalistyczny moralizm, odznaczają 
się tym, że próbują obejść zgorszenie podjęcia decyzji wiary w jednego
1 jedynego Pana, kt&ry jest Bogiem i Człowiekiem,, i nie są zdolne do 
zrozjumienia „całego Chrystusa” . Obie [błędne drogi okazują się jednak nie
uniknione, skoro, tylko zrezygnuje się ze starokoścdelnego dogmatu, który 
jedynie jest w stanie zachować tajemnicę Chrystusa — jako tajemnicę wiary
— w całej (jej głębi. Również tylko w śiwieitle tej tajemnicy Osoby Chrystusa 
można zrozaimieć tajemnicę Jego dzieła — zbawienia.

b) Dzieło Zbawiciela

iZ nauki o Chrystusowym dziele zbawienia chcemy tu wyodrębnić tylko 
te rysy, które są ważne dla zrozumienia problemów realizacji zbawienia 
oraz problemów Kościoła,
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Najpełniejszym wyrażeniem biblijnym dla działa. .2foawienia, którego 
dokonuje Chrystus jako Bóg i jako Człowiek, jest funkcja pośrednika, jak 
świadczy o tym 1. Tym. 2̂ 5: „Bo jeSen jest Bóg; jeden i pośrednik między 
Bogiem i ludźmi, człowiek .Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na 
okiujp za wielu” . Na pod&taiwie tejgo miejsca kładziono, przede wszystkim na 
Zachodzie (Augustyn) akcent na to, że Chrystus jest naszym pośrednikiem 
przeiz swoje człowieczeństwo. Oznacza to przyjęte przez Niego jako. przez 
Syna Bożego i zjednoczenie z Jago Bósfiweim pełne człowieczeństwo. To 
pełne.człowieczeństwo przyjął On w zastęipstwie, jako Syn Boży, w mesjań
skim posłuszeństwie, aby właśnie w ten sposób stać się naszym .pośrednikiem 
i Zbawicielem.., Jako, człowiek jest On jednak doskonały w podwójnym 
znaczeniu:, jest On doskonały jako. rzeczywisty i jako. prawdziwy czło
wiek.

(Rzeczywistym człowiekiem jest Ón w tym, że „składając się z rozumnej 
duszy i z ciała.... jest nam we wszystkim, podobny, z wyjątkiem .grzech,u”. 
Jako rzeczywisty człowiek jest On zbudowany tak samo jak my (składa 
się z duszy i z ciała), jest podporządkowany tym samym prawom stwo
rzenia co my, cierpi z powodu tych iSaimyicłi słalbośici co my (jesit zmęczony, 
głodny), ponuiszaiją go te same uczucia cio nas1 (iraldość i smutek, mliłość 
i .gniew), podlega tym samym zasadom myślenia i mówienia .co my. jZ  wy
jątkiem grzechu” oznacza: nie grzeszy jako ten, który w mesjańskim po
słuszeństwie wobec swego Ojca w niebiosach stał się rzeczywistym czło
wiekiem, ale jako rzeczywisty człowiek bierze na siebie skutki naszego 
grzechu. Znosi z nami i dla nas całe przekleństwo Boże, które na nas iciąży, 
cierpienia, śmierć, pokusę, aż do najgłębszego- opuszczenia przez Boga. 
Jak długo żyje, jest kuiszony jak my, bierze na siebie straszną możliwość 
grzechu, przezwycięża ją jednak przez to, że nie grzeszy. Jego- możliwość 
ulegania pokusom była ograniczona przez Jego niemożliwość ulegania 
pokusom, uzasadniona Jego mesjańskim posłuszeństwem. Jako- rzeczywisty 
człowiek bierze na siebie również cierpienia i śmierć. Chociaż c ie r p ie n ia  
i śmierć są Mu całkowicie oibce, jako nigdy nie grzeszącemu, bierze na sie- 
bi w  całości możliwość oierpnia i śmierci rzeczywistego człowieka z całym 
ich ciężarem i w swoim mejsańskim. posłuszeństwie umiera niezasłużoną 
śmieifcią na, krzyżu, aby jeldnak nie pozostać w śmierci jako poSłus-zny, lecz 
zwycdęsko zmartwychwstać^

iWłaśnie dlatego, że pozostaje On posłuszny do końca, jest równocześnie 
prawdziwym czło,wiekiem: i człowiekiem, jakiego chce mieć Bóg, całowie- 
kiem podległym woli swojego Ojca w niebiosach, „iświętym Bożym” , i jako 
takiego uznają Go nawet demony (Mk. 1,24). Jako prawdziwy człowiek 
jest On zupełnie czysty w swoich myślach i w swoich czynach. Jako 
posłuszeństwo dana Mu była — jak to później, sprecyzował Kościół — 
na m-iairę Jego mesjańskiego zadania pełnia wiedzy i pełnia władzy. Mówi On 
i działa w całkowitym podporządkowaniu się woli posłannictwa swego, nie-
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bdeskiego Ojca, jako doskonale wiedzący oraz doskonale władający. Jego 
prawdziwe człowieczeństwo' nie jest w czasie Jego doczesnej wędrówki 
osłonięte przez ziemską egzystencję Jego rzeczywistego człowieczeństwa. 
Ostatecznie zostało to objawione w Jego zmartwychwstaniu i wywyższeniu, 
które dopiero ukazuje nam Go jako (prawdziwego człowieka w Jego objawio
nej doskonałości.

Jak świadczy Nowy Testament, a szczególnie Paweł, jest On zmartwych
wstały jafoo. ukrzyżowany, jest On, jak dzisiaj możemy powiedzieć, praw
dziwym człowiekiem jako człowiek rzeczywisty. W Nim, zmartwychwstałym 
i wywyższonym, to- co w naszej ludzkiej egzystencji jest beznadziejnie 
rozdarte, nasze rzeczywiste i nasze prawdziwe człowieczeństwo, doprowadzo
ne jest do zwycięskiego wyrównania, do jedności. I właśnie w tym, że 
On tę jedność, jako posłuszny Syn Boży, który w naszym zastępstwie jest 
rzeczywistym i prawdziwym człowiekiem, znów przywrócił, jest On naszym 
Pośrednikiem i Zbawicielem^ Jest On więc naszym Zbawicielem nie tylko 
przez to, że jako. Syn Boży, za pośrednictwem przyjętego przez siebie 
człowieczeństwa działa na nas, lecz także przez to, że jako doskonały 
człowiek, w którym stapiają się w jedność rzeczyiwislty i prawtdzliwy czło
wiek, staje z nami w jednym rzędzie: nie tylko jako nasz Brat,, lecz także 
jako po prostu człowiek, jako.vnowy człowiek, w którym w niepoitwarzalny 
sposób wydarzyło się to, co- się wszystkim musiało przydarzyć, gdy stają się 
ludźmi, gdy z rzeczywistych ludzi mają stać się prawdziwymi ludiźmi. 
Jako ten nowy człowiek jest On głową nowego pokolenia ludzi, jako prze
ciwieństwo pieirwiszego Adama — „przyszłym Adamem” (Rzym. 3,14), ,/Pier
worodnym między wielu braćmi”, „podobieństwem” Boga, „na którego 
podobieństwo wszyscy mają być ukształtowani” (Rzym. 8,29), ,igłową ciała” , 
Kościoła, jak jest igłową nowego stworzenia. W tej pozycji wyższość, którą 
zajmuje Syn jako doskonały człowiek, dokonuje swego, dzieła zbawienia 
w bezpośredniości, w której znajduje się jako człowiek do człowieka, 
gdy jako głowa tych wszystkich, którzy wybrani są do tego, poprzez prze
baczenie grzechów i nadanie życia .(według Pawła — poprzez usprawiedliwie
nie i uświęcenie), stwarza z nich nowych ludzi i wciela ich do nowego 
pokolenia ludzi, .którego' jest głową.

Tylko ten, toto widzi Jezusa Chrystusa, Boga-Człowieka, zawsze również 
jako' pierwszego w nowym pokoleniu luidzi, jako głowę stworzenia i jako 
głowę Jego Ciała — Kościoła, pojmuje całego Chrystusa.

Dojdatek: Maria, dziewicza Matka Boga

Przekaz o dziewiczym urodzeniu Syna Bożego, mimo. nie dającej się 
ukryć sensacyjności tego cudu, jego. mitologicznej otoczki i niemożliwości 
historyczno-protokolarnego. udowodnienia, jako wyłożony w Biblii bez za
rzutu, musi być siłą rzeczy uważany za konieczne świadectwo1 dla tajemnicy
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wcielenia Syna Bożego. Zachowane jest ono w symbolu apostolskim oraz 
w Credo przez stwierdzenie: „Poczęty za sprawą Ducha Świętego, narodzony 
z Marii Dziewicy”., Ważny jest przy tym nie sam cud, ale tajemnica, którą 
ten cud oznacza i jako taką podaje do wiadomości, a mianowicie tajemnica 
Bogo-iCzłowieczeftstJwa Chrysltusa w Jego Wcielaniu. '

„Poczęty przez Ducha Świętego” — to poświadcza, że w procesie Wcielenia 
przedwiecznego Syna Bożego, działającym był tylko sam Bóg, a nie czło
wiek, nie żadne stworzenie. Przez swego Ducha Stworzyciela Bóg aktem 
obdarzenia (a nie zrodzenia) powołał do życia w Marii Dziewicy „święte, 
które Synem Bożym będzie nazwane” (Łk. 1,35).

Słowa „narodzony z Marii Dziewicy” stwierdzają, że przedwieczny Syn 
Boży urodził się. jako człowiek z ludzkiej matki, jako prawdziwy syn praw
dziwej matki, od której otrzymał swoje człowieczeństwo To, że Maria 
poczęła Syna Bożego- jako dziewica, oznacza, że również ze strony matki 
wykluczone było jakiekolwiek samodzielne, ludzkie współdziałanie i dla
tego {a nie dlatego, że sama płciowość jako taka jesit .grzeszna) wykluczony 
był jakikolwiek grzech. Działał tylko sam Bóg.

Na czwartym- soborze ekumenicznym w Efezie (431) w związku ze sprawa
mi chrystologicznymi przyjęto następujące twierdzenie: „Jeśli ktoś nie 
wyznaje, że Emanuel jest prawdziwym Bogiem, a Najświętsza Dziewica dla
tego jest Matką Bożą (Bożą Rodzicielką), ponieważ wcielone, pochodzące 
do Boga Słowo urodziła wedłuig ciała, ten niech będzie wykluczony” . 
To orzekające zdanie doktrynalne o Marii ma jednoznaczną wymowę 
chrystologiczną. iZdanie to miało potwierdzać, że Maria moicą Wcielenia 
przedwiecznego Syna Bożego jest we właściwym sensie „Matką Bożą” 
(Łk. 1,43) wbrew Nestoriuszo-wi, który twierdził o Marii, że -była jedynie 
matką człowieka Jezusa lub .Chrystusa;

Nie może istnieć samodzielna mariolog-ia, oddzielona od tajemnicy Wciele
nia lub związana ,z nim tylko wnioskami teologicznymi, bez tego- właśnie 
zdania, które należy rozumieć w aspekcie historii zbawienia. Dlatego z „za
chowanego dziewictwa” , o którym mówi piąlty sobór ekumeniczny (553), 
nie można wyprowadzać dalej idących „przywilejów” Matki Bożej. Trzeba 
to wyraźnie podkreślić, wbrew dwóm rzymskokatolickim dogmatom o Nie
pokalanym Poczęciu Marii i jej Wniebowzięciu z duszą i ciałem. Wprawdzie 
niektórzy Ojcowie Kościoła głosili pobożną opinię doktrynalną o bezgrzesz
ności Marii, inni jednak mówili o jej błędach i słabościach. Dopiero w śred
niowieczu zaczęto enerlgicznie bronić tej nauki i wyraźnie uzasadniać ją 
-twierdzeniem o Niepokalanym Poczęciu Marii. Zwalczali tę doktrynę między 
innymi Bernard z Clairvaux, Tomasz z Akwinu i dominikanie, natomiast 
Duns Scotus (zm. 1308) i franciszkanie gorliwie ją popierali. Dopuszczona 
przez -sobór w Bazylei (1431) tylko jako pobożna opinia, została w 1854 roku 
przez Piusa IX ogłoszona jako prawda objawiona ]przez Boga. Tak samo 
stary Kościół, który wprawdzie już od dawna obchodził święto- Zgonu Marii
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(nie Wniebowzięcia), nie znał doktryny o cielesnym Wniebowzięciu Marii. 
Tę pobożną; opinię, opierającą się na legendzie z V wieku, niektórzy teo
logowie popierali jako twierdzenie wiary Kościoła, inni ją  odrzucali.. Po
wszechnie została ona przyjęta przede wszystkim w pobożności ludowej 
(m. inj dzięlki malarstwu) i dnia 1 listopada 1950 roku Pius XII ogłosił ją 
również jako prawdę objawioną przez Boga. Oba ^dogmaty mają tę 
wspólną cechę, że nie mają oparcia ani w Piśmie św., ani w apostolskiej 
tradycji pierwotnej. Nie odpierają one jakiejś określonej błędnej doktryny
— jak to było z dogmatami starego Kościoła — i z tego względu nie mają 
charakteru prawdziwego orzeczenia w sprawie wiary. Oba dogmaty są 
raczej wynikiem wniosków teologicznych i stanowią niedopuszczalne prze
kroczenie granicy lAiędzy dziedziną wyłącznie myślową a dziedziną rzeczy
wistych zdarzeń w historii zbawienia. To przekroczenie granicy następuje 
według niezbezpiecznej zasady, która pojawiła się dopiero w średniowiecznej 
scholastyce: decuit, poituit, fecit — wyipadało (Bogu, aby to -uczynił)., mógł 
(to zrobić), (a więc) uczynił to. (Por. w tej sprawie znakomity artykuł 
P. Pfis-tera: „Czy cielesne Wniebowzięcie Marii jest dogmatem katolickim?” ; 
„'Internationale Kircihliche Zeitschrft”, 1950, s. '238 (nss.).

Podstawowe orzeczenie pneumatologiczne

i i i . d u c h  Św ię t y , o ż y w ic ie l

Podstawowe orzeczenie o Duchu Świętym w części -dotyczącej Jego- bycia 
Bogieim, Jago Boskiej Istoty i osoiby zapadło wraz z orzeczeniem trynitar- 
nym soboru efcum-emicznego z 381 roku. Ale w swoich konseikwenojaclh po
zostało ono o tyle otwarte, że nie były ito ogólnie obo-wiąizujące orzeczenia 
doktrynalne, zarówno jeśli chodzi o miejsce Ducha Świętego wewnątrz 
Świętej Trójcy, jak o Jego zbawcze działanie -w wiernych. Dlatego- można 
tu tylko mówić o istnieniu w tej kwestii prawdziwej zgodności stareg-o 
Kościoła i późniejszych Kościołów częściowych, względnie dążenia do tej 
zgodności.

Jeśli chodzi o- -miejsce Ducha Świętego w Trójcy Świętej, t-o jak wiemy, 
między prawosławnym Kościołem Wschodnim a Kościołem Zachodnim ist
nieje dość poważna różnica doktrynalna co do „fili-oąue”. Nie będziemy tu 
głębiej wnikać w ten trudny problem. Wspomnimy tyfco, że najnowsze 
szczegółowe badania, zarówno ze strony prawosławnej, jak i starokatolickiej 
(Bołotow, S< Bułhakow, J.- Łange-n), wykazały, że możliwe jest rozwiązanie 
tej różnicy również pod względem merytorycznym. Przesłanką ku -temu było
by przede wszystkim uznanie formalnie, ż-e dogmatem może być tylko zda
nie z Credo' w jego pierwotnej; formie, a mianowicie Duch Sw. pochodzi 
(w wewnętrznym życiu Boskim) od Ojca. Natomiast wschodnie „tylko
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ad Ojca” , o die rozumiane jest jako, przeciwieństwo do ^ilioąue” (czego 
[pierwotnie nie było- i nie może być) i zachodnie „fiiioąue” , o  ile skierowane 
jest przeciwko „tyliko. od Ojca”, to są późniejsze wyjaśnienia teologiczne, 
które wyrażają- nie dająicą się rozwiązać aporię- (wątpliwość) w pojęciu 
Boskiej Osoby. Jeżeli tę aporię uzna' się jako taką i niie zostanie ona 
(jak to ma miejsce w zachodniej augustyńsko-scholastycznej doktrynie 
O' „ifiiiłioąue”) msztyiwniona iprzez wyjaśniania filozoficzne naruszające po
jęcie IBoga osobowego,, to wiara, przezwycięży tę różnicę doktrynalną (B. 
Bołoto-w)., Teologicznej opinii doktrynalnej Kościoła Wschodniego, można
0 tyle przyznać pierwszeństwo,, że jej najwybitniejsi przedstawiciele po
wstrzymują się od filozoficznego usztywniania swoich poglądów teologicz
nych i bardziej właściwie ujjmują pojęcie Botga osobowego:

Problemowi zbawiczej< działalności Ducha Świętego wielcy nauczyciele 
Kościoła' 'Wischoldniego, poświęcali więcej: uwagi niż to miało miejsce ;pa 
Zachodzie. Jeszcze dzisiaj w  teologii- zachodniej rozważania o Duchu Świę
tym są na ogół podporządkowane nauce o- C h rystu s ie  lub o- łasce. Skutek 
jesit itakit, że przy całym uznaniu osobowej Boskośici Ducha Świętego, 
rozuimie Się 1G0 tyilko jako- siłę pochodzącą od uwielbionego- Chrystusa 
lub też w sposób jeidnostronny utożsamia się Goi z łaską zbawienia. -Dlatego 
jednym z zadań teologii zachodhiej jeist, przy współpracy z teologią 
wschodnią, lepsze uwydatnienie osobowej samoistnośei Ducha Świętego
1 właściwości Jego dzieła- zbawienia.

fUstnieje zigodność poglądów ico do tego-, |że dziełem. Ducha Świętego, jest 
przyswojenie nam teraz i .tutaj- zbawienia darowanego- nam przez Chry
stusa. To dzieło przyswojenia zbawienia wykonuję osobiście sam Duch Świę
ty, wchodząc w zbawionych ze -siwoi-mi darami i działaniam. Czyni On 'to jako 
tranBcerudentalno-izmysłowe „tchnienie duchowe” , w którym Bóg wychodzi 
z isiebi-ei, łby jako dawca życia stawać się .„czymś wewnętrznym” w egzysten
cji stworzenia. Jego- zstąpienie na Kościół w Zielone Święta nastąpiło- na 
podstawie 'szczegółowego posłania przez Ojca i Syna„ pio przygotowaniu 
i umożliwieniu go- przez Wcielenie Syna jako -eschatologicznego reprezen
tanta- Ducha. Jego- zstąpienie w  Zielone Święta należy -rozumieć jako zstą
pienie Jego- Osoby w pełni Jego -darów i działań. Po -epifani-i Syna jest to 
nowe zniże-nie się_ Tróljjedynego Bogai. iAle ni© jest to- bynajimni-ejj nowe 
objawienie po objawieniu Syna, lecz jego ostateczne wprowadzenie w życie 
i  ciąlgłe aktualizowanie. Wśród swoich- jest tón obecny jako Duch Sypa 
(Gal. 4, 6) lub jako Duch Chrystusa (Rzym. 8, 1-1), jako że daje im nie tyilko 
poznanie Chrylstusa i Jego dzieła- zbawienia, lecz także bezpośrednie uczest
nictwo w rzeczywistości Jego -dzieła, zbawienia. Podczas gdy Chrystus- po 
dokonaniu swego dzieła zbawienia- wraca do niebą, Duch IŚwięty pozostaje 
wśród Jego uczniów do końca -dni (J. 14, 16), Kierując na ziemi urzędem 
przyswajania zbawienia przebywa On równocześnie w  niobie, gdzie spo
czywa na Synu, realizując w -ten sjposób stałą łączność imiędzy niebem
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a ziemią. Jak przez Chrystusa idzieło zbawienia zostało zasadniczo darowane 
wszystkim, tak Puch Święfty Ijest dany wszystkim zbawionym, całej spo
łeczności. Durih Święty w swojej osobie, z całą spełnią swoich darów, jest 
obete-ny dla wszystkich. Kacbdy, kto nosi imię Chrystusa, toto może powołać 
się na Niego-, oitrzyimu|je również Ducha Świętego.

(Pytanie, które jest właściwie podstawowym pytaniem chrześcijańskiej 
naiuki o Duchu IŚwiętyjn, forami: Jak Duch Święty może działać w zbawio
nych równocześnie jako' Boska O,soiba -i jako stworzony dar. )Pyita-nie to jest 
równorzędne z podstawowym pytaniem chry-sto!o;gicznyim: Jak jeden Zba
wiciel może być równocześnie (Bogiem i Człowiekiem? Nauka o. Dachu 
Świętym równiefŁ nie potrafi wyjaśnić Jak”  -to współistnienie Osoby i daru 
zachodzi. (Może ona tylko.-stwierdzić, „że” to współistnienie zachoidzi i chro
nić sto stwierdzenie od ewenituałnych błędów. Najlepiej .można to czynić 
za pom-ocą biblijnego pojęcia „zamieszkania” (1. Kor. 3, 16; Bzym. 8, 9): 
Duch Święty, zamieszkuje Wśród zibawionychŁ Po pierwsze, że w  po
chodzących od Niego- darach- przebywa On między nami ijako osoba, bo 
tylko Osoba może mieszkać. Pe dirujgie, jako -taka przebywa wśród nas 
stale. Jako Osoba, stale wśróid nas .mieszkająca., Duch Święty nie jest .dla 
nas Ibezlpoiśrednio dostępny. Poznajemy Go po Jego daracih i Idziałaniach, 
które jednak nie są Nim Samym. Jego Osoba jest Jego. .darem, ale Jego 
dary nie są Jego. Osobą. Ta pozostaje idla nas -ukryta- z Jego darami. Działa
jąc w ten sposób Duch IŚwięty mieszka- sitale wiśród swoich: Jeleżili iraz 
zamieszkał w -nas (polprzez chrzest i wiarę), ito już nas nie opuszcza (chyba 
w przypadku (grzechu przeciwko. Duchowi Świętemu). Bo £Bó(g Jj.elst wiemy. 
W|prawdzie my. (jesteśmy ciągle niewierni, nawet jako ci, któnzy otrzymali 
Ducha (Świętego, jednak Duch Święty nie opuszcza nas z tego powod.u, 
raczej wtedy dzieje się tak, że my IDucha Świętego, który jest wśród 
nas (Ijako Osoiba.) „zasimrucamy” (Efez. 4/30) łub Go (w Jego działaniu.) 
,,gasimy” ;{I Te®., 5J9); .to znaczy przez naszą niewierność i nieisposłuszeństwo 
nie pozwalamy na ipełne irozwinięsie 'się Jego darów i idziałań. Duch Święty 
działa jednak także w zniekształceniu spowodowanym przez naszą nie
wiarę i  nieposłuszeństwo i idalej, nawet w swoiim smutku, .kieruje -nami. 
To ijeslt tajjemnica 'j-eigo zniżenia się, które przyijm-ulje na sieibie ze -względu 
na swoje idzieło przyswojenia zbawienia.

,To,, że Duch Święty .pozostaje w nas ukryty i daje się -nam poznać 
w swoich .darach i działaniach i że pozostaje nam wierny, -nawet igdy my 
nie dochowujemy Mu wierności, jest uzasadnione w sposobie, -w jaki Duch 
Święty działa na., -nas, ułomnych ludzi.. I .tu stajemy przed kwestią nauki
o- Duchu IŚwiętym, przed odpowiedzią, od którelj. zależy to.,, co jest rozstrzyga
jące dla problemów realizacji zbawienia,, szczególnie zaś .dla pro,błamu łaski 
i wolności. Jeżeli bowiem Ijest itak, że w  Duchu Świętym sam Bóg wychodzi 
z siebie, .aby stać się czyimś wewnętrznym isltoity stworzonej, to, pozostaje 
On przy tym całkowicie sobą i w sobie. Jako transcendentaikio-zmyfełowe
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tchnienie 'duchowe Boga Diuch Święlty nie udziela się stworzeniu w ten 
sposób; że całkowicie stapia się z nim' w 'jddność, lecz tak, że z włas/nym
i- zbawionym człowiekiem styka isię on „zewnątrz” , staje najprzefciw niega 
jako osoba wobec osoiby, aby w tej opozycji trwać i. działać, nie ujawniając 
tajemnicy Swojej Olsoby. Na zasadzie zamieszkania Duch Ślwuęty d&iała tak, 
że w swojej wolności stapia się w  jedno życie ze zbawionymi w ich wol
ności. (Przez to połączenie (synapheia) zbawiony nie traci należnej mu wol
ności, jako podmiot 1-ub nie jest tylko dopuszczony do współdziałania, ale 
pozostaje w  osobowej opozycji do Ducha Świętego niezależnym ludzkim 
duchem, I odwrotnie, Duch iświęty nie działa w duchu ludzkim tylko jako 
■niezwykła siła, lecz stoi wobec niego jako Ijego [(ukryty) Pan li Władca, 
przekazując imu swoje dary. W tym sensie taksę połączenie jest ipołącze
niem swobodnego działania różnych jakościowo osób w jedno' i to samo 
życie, które można przyjąć tylko w egzystencjalnej wierze w Osobę Ducha 
Św.: #,.u wierzę w Ducha Świętego, (Pana i Óżywiciela”, To jedno i to saimo 
życie jest życiem wiecznym, życiem 'Trójjedynego Boga w pełni objawionej 
nam Jego egzystencji.

Dopiero jednak w wymiarze trynitarnyim, Duch (Święty okazuje się w peł
nym sensie dawcą życia. Uobecniając bowiem i przyswajając zbawionym, 
przez swoją obecność osobową i swoje Idatry, Syna i jego [dzieło zbawienia, 
Duch Święty uobecnia im w tym i Ojca. Tak więc iw dziele Ducha Świętego' 
kończy Się zbawcze objawienie Trójjednyego Boga.
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Pojęcie Kościoła w prawosławiu 
i starokatolicyzmie1)

1. Wstęp

Nie mamy zamiaru omawiać tu wyczerpująco pojęcia Kościoła w prawo
sławiu i starokatolicyzimie. Natomiast chcemy (podjąć tylko- próbę ukazania 
głównych rysów pojęcia 'Kościoła -w prawosławiu oraz przyjrzeć się Miżej 
tym punktom, które są istotne również w dialogu skarokatolicko-iprawo- 
sławnym.

W Kościele prawosławnym eklezjologia jest tylko w niewielkim stopniu 
otoreśfana .przez formalinę definicje. Sformułowania, jakie spotykamy w pod
ręcznikach teologicznych, a zwłaszcza w katechizmach, zostały utworzone 
według modeli zachodnich, głównie z okresu ^Reformacji i Konteretfoimacji. 
Są to sformułowania, okolicznościowe,, mające na celu umocnienie kościelnej 
świadomości prawosławnych -przeciwko pochodzącym z zewnątrz zagroże
niom i atakom. Tym również należy .tłumaczyć ich zdecydowanie wyznanio- 
wo-polemiczny charakter. Sformułowania te nie są rezultatem refleksji 
teologicznej nad kościelną świadomością prawosławia lecz należą raczej 
do- stadium, przedteologicznego. Dlatego również i, teologowie prawosławni 
mogą oświadczyć, iż całkiem niewłaściwie ocenia się istoty i teologiczną 
doniosłość tych 'sformułowań, jeśli roz|patru!je się je jako definitywne i nie 
podlegające zmianom.; I gdy tylko z,mienił się klimat umysłowy to i te 
sformułowania musiały okazać się nieodpowiednie 2,

Poczynając od X IX  wieku teologowie prawolsław-ni starają się coraz 
intensywniej rozpracowywać w aspekcie -teologicznym pojęcie Kościoła, 
odchodząc przy tym od podręcznikowych, sformułowań i ich przesłanek.. 
Qbok tego jednak dalej funkcjonuje teologia scholastyczna, tak że zarówno 
w eklezjologii, Ijak i w iinnych. kwestiach,, istnieją obok siebie dwa kierunki

1 A rtykuł ten jest p rzerob ionym  -ujęciem  referat-u pod  tym  sam ym  tytułem  w y
głoszonego na xrv M iędzynarodow ym  Z jeździe T eo logów  Starokatolickich , k tóry  
odtoył się od  18 do 23 września 1972 r. w e W ijk  aan Zee w  H olandii (por. „Intennatio- 

niale Kd-raMiCibe Żeitschiriift”  nr &3 (Hflr73>, s. 252 ns.).
2 Tak np. G : F lorovsky, L e C orps du Christ V ivant, w : La Sarnte Eglise Universalle, 

N euchatel 1948, s. 10.
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myśli prawosławnej3. Jednym z nich jest teologia scholastyczna, interesująca 
się przede wszystkim, widzialnością Kościoła., jego -realnością -jako kon
kretne!} ludzkiej społeczności,, a .tym samym, również jego stroną instytucjo
nalną. Wobec tendencji, spirytualizu.jących, grożących wysublimowaniem 
prawdziwego .Kościoła do stanu miewidziałności i pozbawieniem, go wszelkiej 
konkretnej realności rozłożenia akcentów w teologii scholastycznej jest 
zrozumiałe i uzasadnione, Tym niemniej brak w niej głębszego teologicznego 
rozumienia realności Kościoła, tak że według niej wyidaje, się om raczej 
ludzką społecznością aniżeli Ciałem Chrystusa.. Trafnie o tym . (pisze Rein- 
haffld Slenczka.; .„Cała nauka o- Kościele jest ukierunkowana całkiem, prak
tycznie na działalność Kościoła w świecie przez jego widzialne instytucje. 
Tym samym podkreśla, się .w iniejj praktykę kościelną,'jej podstawy i jej 
autorytet, natomiast w dalszym ciągu ibrak jest refleksji nad istotą Ko
ścioła... W zasadzie nie można więic mówić o dogmatycznie, rozważanym 
pojęciu Kościoła, które foyioiby charakterystyczne dla wschodniokościelnej 
eklezjologii., .Chodzi tu raczej oi pewnego, rodzaju nauczanie w sensie kateche
zy lub parenezy, skierowanej dc członków własnej wspólnoty kościelnej. 
Te katechetyczne i parenetycznie intencje nie zwalniają nas wprawdzie od 
krytyki dogmatycznej, ale pozwalają na zrozumienie niektórych wspania
łych skrótów myślowych.. Za ’ tymi wywodami bowiem kryje się przekona
nie o  ciągłym zagrożeniu wspólnoty kościelnej, przez rozkład wewnętrzny 
lub zewnętrzny” 4. Jest oczywiste, że tego rodzaju pareneza może osiągać 
swój cel tylko w określonym klimacie umysłowymi, natomiast w zmienio
nych warunkach może prowadzić do czegoś przeciwnego..

iDrugim kierunkiem, myśli prawosławnej jest tu teologia, która dą|ży do 
pogłębienia pojęcia Kościoła i przy tym coraz bardziej odwołuje się .do 
autentycznej tradycji prawosławnej, jaką można znaleźć w patrystycznej, 
a przede wszystkim w grecko-patrys,tycznej, i bizantyjskiej. teologu.5. Pb-

3 Por. R. Slenczka, O stkirche umd Ofcumene. Die Einheit deT K irche ais dogm ati-
sches P roblem  m  der neuen ostkirch lichen Theologie. Forschungen zur system ati- 
schen umd okumenischem T heologie, tom  9, Getynga 1962, zwłaszcza s. 32—34; A . Scher- 
rer, W esen und A uftrag  der K irehe aus der S icht der neuen rum anisch-orthodoxen 
Theologie, B azylea 1972, zwłaszcza s. 7 ns., 34—52, 102 oraz 112.

‘  H. Slenczlko, dz. cyt^, s. 45 ns.
6 Xaiko czopowych pTzedstawici eli t e j  teologii praiwotsławinej należałaby w ym ien ić 

m iędzy innymi Jerzego [Florowald.elg.0, W łodzim ierza LosMego., tPaiwła Ewdotóniowa, 
iwiśrćd Girekćfw Jana iKa.nmJirisa, Nikosat Nissiotisa i  Ja.na 'Ziyioulasa oraz ‘wśród 
Rumtuinów .przede wszystkim Diimitru Staniloac. M oże na leżałoby  przy tym  pow iedzieć
o  Katnmfiirisd .̂, że prćlbuje' om w  .więikszyim, stopniu niż inn i teologow ie  .nie [pomijać 
p o  jprostji. teologii sciholastycznej lecz re form ow a ć ją .przez uw zględnienie ptijgłęlbiającej 
doictryny patrystycznej.

.Dawniejsi zw olenn icy  p ew n ego pogłębienia, ek lez jo log ii p ra w osła w n e j .jaik np. 
R osjanie — w  X IX . ■wiek,u A leksy Ghomjafkoiw i  w  p ierw szej p ołow ie  X X  'Wteku 
Sertgiuiąz Ruigakow , czyinili to  jeszcze .w ffiiewielkim, stopniu p.od w(pjyiwem pateystyiki 
natom iast bardziej pod w pływ em  rom antyzm u i idealizm u. W śęód R um unów  w  X IX

35



niżej zajmiemy się pojęciem, Kościoła tej właśnie systematycznie refleksyj
nej 'teologii, opierającej się na tradycji prawosławnej i opracowującej 
poigląldy charakterystyczne dla prawosławia. Dla uproszczenia 'będziemy 
nazywać j;e krótko „teologią prawosławną” . Nie wolno- jednak przy tym 
zapominać, że teologia acholastyczoa ze Swoimi sformułowaniami i spo
sobem myślenia ukształtowanymi na zachodnich scholastycznych d kontr- 
reifonmacyjnych 'modelach w dalszym ciągu wywiera znaczny wpływ, który 
jednak nie odróżnia się zdecydowanie od wpływu teologii prawosławnej 
opierającej się na praktyce lecz często przeplata się z niim 6.

2. Problem istoty Kościoła

(W ujęciu teologii prawosławnej, tajemnicę Kościoła można nie tyle de
finiować pojęciem HoiSicznyim, co raczeij opisywać obrazami. Spośród znanych 
obrazowycih ibMijniych określeń Kościoła jako Ciało Ohiryisitusa, liud iBoży, 
Oblubienica Chrystusa itd. Ipowszechnie uważa się określenie „Ciało Chry
stusa” aa takie, które najdoskonalej wyraża istotę Kościoła. Nie rozumie 
się tego jednak w  senlsie wyłącznym, jako że żaden obraz nie może jako 
taki oddać całejj pełni tajemnicy Kościoła. (Mocniejsze .podkreślenie w Kon
stytucji dogmatycznej- o Kościele Soboru Watykańskiego dnugiiego koncepcji 
Ludu Bożego zostało- wprawdzie określone przez J. Kar.mirLsa jako postęp, 
ponieważ znaczenie ludu iw hierokratycznym Kościele rzymskim było w prze
szłości netgofwane i dlatego- nowe podfcreślenlie koncepcji Ludu Bożego 
oznacza zbliżenie do- Kościoła 0cr.todoksyj.no-katolickiego,, który od czasów 
najdawniejszych przyznawał świeckim należne im miejsce w organizmie 
kościelnym 7, (Należy jednak zdecydowanie odrzucić wszedkie tendencje uteiłui- 
jące wykorzystywać określenie Kościoła jako- Ludu Bożego przeciwko okreś
laniu go jako Ciało Chirybtusa. Podobnie nie do- przyjęcia jest przyznawąnie 
pierwszeństwa koncepcji Luicłu Bożęgo przed (teologią Kościoła jako Oiała 
Chrystusa.

G. Florowiski na przykład argumentuje, że pojęcie Ludu Bożego nie 
wyraża jedynetj w swoim rodzaju „oryginalności” Chrystusa i stosunku 
Kościoła do Jego Krzyża i Zmartwychwtsitania. Systematyczna teologia nie

w  lok u w yróżn iał się ugruntow aniem  opairtego na chryistologii i pneum ałoiagii pojęcia  
K ościoła  m etropolita  Tiranssylwanii A ndrei Saguna, specjalista od  prawa kanonicznego 
•Opar. A. Scherrer, «te. cy t. s. 120, UH—ffi|2).

• Por. A . Schenrer, dz. cyt. s. 112: „W praw dzie często trudno jest ustalić stanow isko 
(poszcizelgólinyoh teologów , poniew aż w  miefotóryteh irwestia-cłi (przeijrmilją on i CKłpowiedzi 
daiwinej teologii sc:hol as ty czr.e oatOimiaist w  ton ych  (puniktaidh prólbuiją wyicihodzić 
(poza nie” .

7 J. KarmMis, Zuir dogm atischen Kon-stitutdon titaer die KiTche, w : Stimmen 
der O rthadoxie zu Grundfragem des II. Va.tilcanums-, w ydane przeiz Damaskdnosa 
Palpamdireou, W iedeń 1869, 5a—flll, s. ®  na.
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może lekceważyć akcentowania przez Ojców Kościoła jego- obrazu jako 
Ciała. Jednak decydującym argumeritem powinien być ogólny obraz osoby 
i idzieta Chrystusa 8. IN. A. Ndssiotis wskazuje przy tyim na toi, że do Ludu 
Bożego należymy tylko. wtedy, gdy jesteśmy członkami Ciała Chry
stusa 9.

Jednak teołoigia prawosławna odcina się przy. tym od.przede wszystkim 
w Kościele .rzymskokatolickim dawniej rozpowszechnionego pojęlcia wyra
żającego te.n.dein,ciję do. podporządkowywania Duchowi (Świętemu zinstytucjo
nalizowanego. zakresu sakralnego. Przyczyn Itej (tendencji można dopatrywać 
się przede wszystkim w niedostatecznym rozwoju pneumatologiii oraz w  bra
ku na Zachodzie rozważnej nauki o Trójcy Świętej: Teologia prawosławna 
próbuje przezwyciężyć te tendencje przede wszystkim przez powiązanie 
chrystologicznego uzasadnienia Kościoła z proporcjonalnie rozwiniętym 
uizasaidniieniem pneiumatologicznyim. (Na przykład Włodzimierz Loski mówi
0 dwóch aspektach Kościoła, o jągo równoczesnym charakterze organicznym
1 personalnym, akcentowaniu konieczności i (wolności, tego, co obiektywne 
i .tego., co subiektywne. Przy tym. źródło, pierwiszego z tych aspektów 
Loski .widzi w- Chrystusie;, który jednak naturę wszystkich, ludzi odnowił 
w jej. [jedności. 'Natomiast źródłem drugiego z tych aspektów jest, według 
Loskiego, Duch Święty, który powoduje osobiste przyswojenie sobie tego 
odnowienia przez członków Kościoła.10.

Znamienna jest kryityka wywodów Loskiego przeprowadzona przez G. 
Florowiskiego.. Florowiski uznaje problem postawiony . przez Loskiego oraz 
przesłanki rozwiązania tego problemu. Uważa on również, że prawie wszy
stko, <co .mówi Loski, tak maże być powiedziane. Ale nie może on się 
pogodzić z ,ty.ra, że wywody Loskiego. wywołują ogólne wrażenie, iż Kościół 
jako Ciało Chrystusa ijest .tylko statyczną strukturą, zaś dynamiczny cha
rakter Kościoła rtkwii iw jego aspekcie pneulmartołogicznym. Zdaniem Florow- 
skietgo niemożliwe jest ścisłe rozróżnienie między jednością natury, a wielo
ścią ludzkich, i&tot jako przedmiotami działania. Syna. (Bożego ewentualnie 
Ducha Świętego. 11„ Wydaje mi. się, że różinicę pod ,tym względem, .między 
Loskim a •Florowskim przezwycięża podjęta przez !N. A. (Nissiotisa próba 
opracowania „chrystologii (pneumatycznej jako przesłanki eklezjologii” 12. 
Wprawdzie (Nissiotis nigdzie nie powołuje się na, tę różnicę., jednak alie 
zestawiaj,ąc obok siebie cłuryisłologii. i. pneumatoloigii oraz odpowiednich 
aspektów Kościoła, ale łącząc je ze sobą w  pneumaitoioigicznej chrystologii,

8 G. Floirowsky, Christ and his Cfrurch, (w: L ’Eglise et les eglises, Ch£vetogne 
1954—55, tom  2, s. ,159—170, 166.

9 N. A . Nlissiołis, D ie T heologie der OstM rche in oJrumeini-schen Diaiog, Stuttgart 
1968, s. 84.

10 V . L ossky, T heologie myiStriąue de l ’eglise d’ Orient, Paryż 1944, 171—(192, zwłaszcza 
s. la l uis. . .

11 G. Floiroysky, Christ and His Church..., 168 tns.
ia iN. A . Nissio-tis, dz. cyt*  s. 64—85.
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może w ten sposób zrealizować intemcje Loskiego, unikając konsekwencji 
krytykowanych przez Fiorowskiego. Nissiotiis podkreśla, że całe życie i dzieło 
Chrystusa, poczynając od je,go poczęcia przez Marię, było .powodowane 
przez Ducha Świętego., Oczywiście, że tej pneumatologicznej chrystologii 
musi od|pow.i&dać chrystologiczna pneumatologia.

(W związku z powyższym należy wspomnieć O' pracy starokatolickiej 
ukazującej współdziałanie i opozycję OhryEitulsa, i Ducha Świętego w sitruk- 
turze Kościoła. Peter Am iet13 ukazuje, jak w opozycjd buskupa, który wobec 
swego* Kościoła zastępujje Chrystusa oraz tegoż Koiścioła, który ze swej strony 
posiada Ducha Świętego, realizuje się w  konkretnej rzeczywistości życia 
kościelnego -związek między Synem i Duchem Świętym. Przy tym biskup 
może rzeczywiście zaprezentować Chrystusa tylko mocą Ducha Świętego 
a wspólnota jest reprezentantem. Ducha Świętego, tylko, na podstawie 
dzieła Chrystusa i je(j związku z Nim. W takijm, ujęciu widać wyraźnie nie 
tylko to, że struktura urzędu należy w sposób konieczny do istoty Kościoła,, 
lecz również i to, że klerykalne ubezwłasnowolnienie wspólnoty przez 
urząd jeist s|p<rzeczne z istotą Koiścioła.,

Kościół jako Ciało, Chrystusa jest organizmem boskoludzkiim, „życie Boga 
w ludziach” ł4. W teologii prawosławnej szczególny akcent Madzie się na 
tym, aby nie rozpatrywać Koiścioła poza Chrystusem i Duchem, Świętym. 
Jeśli bowiem retfleksija nad Kościołem, ogranicza się do jego „ziemskiej 
.postaci” i  jego „ludzkiej struktury” to jest ona sprzeczna z jego, prawdziwą 
naturą, różniącą go od wszelkich innyph ludzkich społeczności15. Teologowie 
prawosławni stwierdzają ten błąd dosyć często w wypowiedziach teologów 
zachodnich, jak również, wprawdzie w formach przedteologicznyeh, w dawiieij 
scholastycznej. teologii wschodniej. Zdaniem Ń. A.. Nissiotisa18, Kościół jest 
nie tylko grupą socjologiczną, lecz urzeczywistnieniem, zbawienia przez 
Chrystusa w konkretnej., historycznej formie. Kościół składa się nie tylko 
z ludzi,, powołanych do, zbawienia., lecz jest również ucieleśnieniem łaski 
i miejscem1, w  którym przez słowo i sakrament uzyskuje się zibawienie. 
Kościół nie jest instytucaą1 antropocentryczną, lecz teocentrycznym orga
nizmem, . ożywianym 'przez Ducha Świętego. Kościół nie jest ani świętą 
instytucją ani związkiem wiernych, lecz tym, co iwyraża obecność 
CbryBftuisa przez Ducha IŚiwiętego, wśród luldzi. W 'takim jpdjęciu Kościoła 
zaakcentowane jest działanie ®oga ■ przez Ducha Świętego, przy czym 
uznane są Ibez pomniejszenia boskie pochodzenie i właściwe podstawy 
egzystencji Kościoła, co zostaje pominięte przy antropocentrycznym, soojo-

13 P . A m iet Systematiische t)ibeirlegungen zur Am tsgńade, „Internationale K irch - 
lidhe Zeitechrift”  mr $3, ((1OT3), s. H6&—IW, B28—)2fJ9 oraz n r  6(4 s. ,2—iS2, zwłaszcza
SI—38, I4BH48, «SHS5.

11 P. Ev,dokim ov, L ’Ortłioidoxde, Neuchaatel 1959, s. 127.
13 V . Lossky, dz. cyt., s. 172.
»* N. A . Nissiotiis, dz. cyt., s. TC ms.
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logicznym ujmowaniu Kościoła. Kościół tworzy uświęcające działanie Ducha. 
Nie należy jednak tego rozumieć tylko jak  sakralizacji lub święceń, lecz 
ip-rzede wszystkilm, ja to  subiektywne osobiste przyswojenie zbawczego dzieła 
'Chrystusa iprzy pomocy Ducha. ^/Uświęcenie to raczej podstawowe, struk
turalne 'dziaianie Ducha, które. ciajgle łączy Głowę z Ciałem Chrystusa 
i w  (ten sposób (tworzy nierozerwalną (jedność miedzy Chnylstusem i jego 
ludemi— Kościół ucieleśnia to działanie i j-esł tylk» wynikiem, jego aktuali
zacji. Kościół składa Się nie tyilko ii wyłącznie z MerairchAi, zwyfcłych 
członków to. znaczy „nas”. Składa się on z Ducha, którego oczyszczające 
działanie łączy Ciało z Głową Chrystusa17.

iPrzy takim- uijmoiwaniu istoty Kościoła nie może ibyć mowy w teologii 
prawosławnej o ij-ego o-dnowieniu,, o. grzechu i piokusie Kościoła, ponieważ 
jest on właśnie nowym życiem w Duchu Świętym, Które nie może siebie, 
odnawiać. N. A. NissiotiS 18 .zwraca pmzy tym uwagęi, że W  Nowytn Testamencie 
wezwanie do odnoiwieniai jest zawsze kierowane do ludzi, żyjących w spo.- 
łeczności Kościoła, ale nie do samego Kościoła’. Ze Strony starokatolickiej 
na to samo zwraca uwagę Kurt Stalder w swoich wywodach o. .jOdnowie- 
niu Kościoła według Nowego Testamentu” 19. Nowe Przymierze w porówna
niu ze Starym nie jest nowym szczeblem, który wlpraiwdzie j.est czymś 
doskonalszym, ale jednak .również frz^jślciowym. Jest ono raczej .przymie
rzem ostatecznym, dlatego nie imoże już stać się starym, które z kolei 
znowu będzie najprawione przez odnowienie.. Rzeczywiście jest to nowe 
Jeruizalem. (Alpok. 3jl!2; 21,2) ijeszcze niewidzialne, ale członkowie Nowego 
Przymierza są już obecnie jego mieszkańcami. Teraz pozostają oni jeszcze 
w walce z „tym ccnem” i dlatego nie oglądają jeszcze wspaniałości Nowego 
Przymierzą, którego są przecież ozłonkalmi. Ale ta wspaniałość Nowego 
Przymierza mulsi się stać jeszcze widzialna, jednak N.owe Przymierze nie 
ulegnie [przy tym żadnej zmianie ani nie zostanie zastąjpione przez jakieś 
inine, lecz tylko będzie ostatecznie potwierdzane. Dlatego Kościół, w~ którym 
Nowe Finzymierze jest olbeone, nie może być jeszcze raz odnowiony; jest 
on ibowiem- już ostateczną teraźniejszością... Kończąc musimy stwierdzić: 
Kośdiół jeist piizez ito Kościołem, że jest nowy. Albo jeisit on nowy, albo 
w ogóle nie jest już Kościołem,.. W tym sensie, w  jakilm w  Nowym Testa
mencie rozumie się wyrażenie „odrodzenie” i „odnowienie”, Kościół nie 
może być odnowiony. Natomiast obecnie chodzi O' to, że Koiściół wymaga, 
aby. wykazywać że jest on .„odrodzeniem” i krok za. krokiem na wszystkie

17 Taimiże, s. 77.
18 Tamńe, s. Tts—J8f2.
19 >K. S-talder, Die Erneurung der K irche nach den Neuem Testam ent, w : Wo-rt 

und Gefmeinde. Festschrdft zum  80 G-eburfcstag von  Eduard T hum eysen , Zurych  
•19(618), "s. t409h~ł426, zwłaszcza <410—1416. fWlpraiwdziie w  drulgied tozęści -teij ipT-acy gdzie 
m ów i się o  kw estii grzechu człon ków  K ościoła... i grzechu Kościoła, Stalder używa 
również stow.a iKcścićł raczej, .w znaczeniu socjoloigiczino-iaintroipotcenitryciznym. W edług 
ustnego oświadczenia nie będzie on tjuż te(g.o czynił iw ten  sjposólb.
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strony, .na wewnąitrz i na zewnątrz (Ukazywać jago zmac-zenie” 20. W związku 
z tym Stal-der porusza również kwestią, że-mogłoby się wydawać, iż Kościół 
składa się z należących do niego jeldnostek, jest sumą jego członków.. Po
gląd taki jednak nie jest zgodny z pojęciem Kościoła, jakie spo-tykamy 
w Nowym. Testamencie. Według -bowiem Listu do Efezjan 2,4—3,13; do 
Kolossain ljlS ns..; do Sfozymian 8,09. ns, Kościołem jest już -boska -decyzja 
wybrania do zbawienia. Jezus -powołuje -uczniów ,/ło -obecnej już w -niim 
społeczności eschato-logiczrietj, -do escha-tologiczneiji pełni Izraela. O -tym 
również mówi zdanie z  Ewangelii Jana: „-Nie wyście mnie wybrali, ‘ałem 
Ja was wybrał” (J. -lSyl!6 i 6,70)... Chcąc wyczerpująco odpowiedzieć na py
tanie „z czego.” składa się Kościół — nie tylko w aslpekcde „dogmatycznym” 
leoz i now-otestamentalnym — należy chyba wskazać na duchową, nad
przyrodzoną społeczność i powiedzieć:^ Kościół nie składa, się ze swoich 
członków, lecz istnieje -jako duchowo, nadprzyrodzona społeczność, .w której 
Bóg przez pojednanie i powołanie dał udział ludziom; dlatego, traktuje się 
go jako społeczność ludzi „w Chrystusie” i .„w Panu” 21.. To oczywiście nie 
wyklucza, że. Kościół j&ko- zjawisko historyczne posiada -również wiele 
innych aspektów.. Jednak „Kościół j-est zupełnie ceymś- -innym, gdy roz- 
paitruflemy go pod wzgię|dem- teologicznym. Jest to oczywiście przedmiotem 
wyznania wiary, ale właśnie dlatego tak należy tu na niego patrzeą albo 
przynajmniej myśleć o nim” 22.

IPostuła-t, -aby nie -rozpatrywać Kościoła, poza Chrystusem, i Duch-em 
Swięity-m, wyraża również biskup Urs Kury, ale uj-miuje ten pro-biem w  inny 
sposób. Kury pisze, że Koś-ciół jako- wspólnota 1-udzi jest rzeczywiście 
Kościołem tylko w -swoim podporządkowaniu się działania Trójjedynego 
'Boga. Przez Chrystusa człowiek staje się -nowym., stworzeniem i (wchodzi 
w całfcoiwicie odnowiony świat. „Chrystus jes.t «ogólną ofeo-bą» wapólno-ty, 
w której bez przerwy znajdują się święci jako osoiby” 23.. Jednak ani tu 24, 
a-ni w  podobnych wypowiedziach prawosławnych nie ima- mowy -o całko
witej. identyfikacji Kościoła z Chrystuseniu Wprawdzie Kościół jest -p,rojek - 
c(ją Chrystusa, ale,-nie jest on identyczny z Chrystusem25.. Ciało- nie może 
zamienić się ,w głowę. „Chrystus zawsze pozostaje źródłem, które -n-ie zlewa 
się z Kościołem,” 26.

Gdy tak rozpatrujemy Kościół nie o-d. strony jjego członków, lecz od 
strony Boga, Chrystusa i Diucha świętego, dlatego możemy wprawdzie 
móiwić o. potrzebie ciąi -̂ego- od-no-wienia, pokucie ii ooorzedzaiiacych- i a

20 Tamże, s. '41'4 ns.
21 Taonże, s. 415 ns.
22 Tamże, s. 416.
23 U. K ury, DiLe .alitkatiholisohe K irche, Stuifetjga.nt il9tS6, s. ius.
84 Tamże, s. 2317.
25 © . Sts.niloae wetiiulg A. S-oher-reraj, -dz. cy t. s. 165,
18 I. B ria oraz D. Stanilaae, itatmiże
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grzechach członków Kościoła,, ale nie ijego samego, to może nasuwać 
się pytanie, czy przy takim rozumieniu (Kościoła, nie staje się on wielkością 
czysto idealną, abstrakcyjną. To zaś byłoby sprzeczne z konkretnością 
wiary chrześcijańskiej i prawdziwością Wcielenia stawa. Dlatego to wszy
stko,, co  o Kościele mćwimy w sposób pozytywny, miujsi w  jakiś sposób 
przejawiać się w jego- członkach jakoi konkretną rzeczywistość.. Jeśli więc 
na przykład mówi się o oryginalności Kościoła, ,to ,tę oryginalność,, wzgląd-' 
nie nowy sposób istnienia, trzeba odnieść również i do, członków Ko
ścioła i mimo wszystkich cieni,, wynikających z dalszego istnienia „starego 
człowieka” , musi to być w icfii życiu rzeczywistością, uznawaną wprawdzie 
tylko przez wiarę.

Uijimując (jednak problem odwrotnie, jiak się ma rzecz z tym, wszystkim, 
co. o, (Kościele orzeka się negatywnie? Tutaj nie można ipowiejdeiee, że to 
•wszystko, czego odmawia się, czyli nie przypisuje Kościołowi,, trzeba 'rów
nież odmawiać, czyli nie przypisywać jego członkom,. Jeśli na przykład wi
dzieliśmy, że 'Kościołowi nie możemy przypisać żadnego, braku w odnowie, 
•to wcale nie znaczy, że takiego, braku nie możemy przypisać członkom 
Kościoła. Ale jak wobec tego, przedstawia się problem konkretnej realności 
Kościoła? Ta jednak wylmaga tylko tego,, aby członkowie Kościoła nie 
byli wyłącznie tym, czyim nie jest Kościół. W odniesieniu do naszego 
przykładu znaczy to, 'że członkowie Kościoła nie są wyłąicznie w stanie 
potrzeby odnoiwy lecz ciąjgle również przeżywają jiulż tę odnowę. Gdyby 
zaś oni. w żaden sposób nie mogli odnowić się lub cią|gle ibyli tylko- w stanie 
potrzeby odnowy, a Kościół tylko, iw stanie odnoiwy i bez stanu potrzeby 
odnoiwy, (to wyjpowiedzi o Kościele byłyby naturalnie czystą abstrakcją, 
bez żadnego- odniesienia do kpnkretnej rzeczywistości.. (Natomiast konkret
ność prawdy nie wymaga, aż-efoy wszystko,, co, można orzekać o  członkach 
Kośjcioła, trzeba było- orzekać również o samym Kościele. Występowałoby 
to itylko w tyim ptnzylpadfcu, gdyby życie członków Kościoła wynikało- wyłącz
nie iz istoty Kościoła-, a więc z (Chrystusa i Ducha świętego. Przypadek 
taki nie zachodzi jednak wtedy, kiedy mówimy o grzechach członków 
Koiścioła, które nie pochodzą od Chrystusa- i Ducha -Świętego), a więc od 
Kościoła^ i tym samym nie mogą być określone jako, grzechy Kościoła.. 
Oczywiście tu również można powiedzieć: (gdyby członkowie (Kościoła byli 
wyłącznie grzesznikami, a nie równocześnie usprawiedliwionymi i świętymi, 
to określenie, iże Kościół jako. Kościół nie jest grzeszny nie miałoby żad
nego odniesienia do konkretnej rzeczywistości. Tak więc ,wypowiedzi o Ko
ściele należy zawsze rozpatrywać w. odniesieniu do sprzecznych z nimi 
wypowiedzi o członkach Kościoła, przy czym, w danym wypadku ijedna 
strona tych sprzecznych, wypowiedzi, na przykład istnienie w  stanie odno
wienia, usprawiedliwienia, .uświęcenia wynika -z -istoty Kościoła, druga zaś, 
jak [potrzeba odnowy,,grzeczność,, nie wynika.

Jeśli grzeczność członków Kościoła nie wynika z Kościoła, to jednak
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wcale nie znaczy, że pozostaje ona poza Kościołem, Wprawdzie jako ©rzęchy 
członków Kościoła nie są one grzechami samego Kościołai, lecz grzechami 
wtbreiw iKościołowi, ale. jednak w Kościele, i  jako' takie należą onejdo rzeczy
wistości Kościoła w świecie, aż do naldejścia eschatologicznej doskonałości. 
Problem ten jest również wyraźnie dostrzegany w teologii prawosławnej. 
Na przykład G. (Florowski cytuje słowa św. Efrema Syryjskiego: „Cały 
Kościół jest Kościołem pokutników, cały Kościół jest Kościołem .tych, 
którzy upadają” 27. Cytat ten, z powoływaniem się na Florowlskiego, można 
znaleźć i u teologów prawosławnych. Ewdokimow tak na przykład pisze: 
„/Tajemnicą Kościoła jest istnienie zarazem „Kościoła pokutników, Kościoła 
.tychi którzy upadają” (św. Efrem) i  wspólnoty świętych, ...wspólnoty grzesz
ników” w „rzeczach świętych” , ich ubóstwiające uczestnictwo w ,/jedynie 
Świętym” 28.

Gdy mówi się o grzechu jako tylko (grzechu członków Kościoła, a nie 
samego. Kościoła, to. może być postawiony zarzut, że Wtedy patrzy się na 
grzech jako coś indywidualnego, a nie jako grzech w społeczności. Takie 
zaś czysto indywidualistyczne pojęcie grzechu jest nie ido przyjęcia. Dlatego 
w jednym z ostatoich tekstów prawosławnych 29 mówi.się nawet o „osobi
stym lub społecznym, upadku członków Kościoła” . U. Kury natomiast od
różnia oid rzeczywistego Kościoła, Kościoła, jakim oin jest według nowego 
boskiego pochodzenia, Kościół niezupełny czyli .„kościelność”, nosząca w so.- 
bie wszystkie cechy upadłej ludzkości. Wprawdzie Kościół rzeczywisty (jest 
właściwym, podstawowym wymiarem Kościoła, to jednak koś.cielność ze 
wszystkimi jej nieldoskonałościami nie można oddzielać od Kościoła rzeczy
wistego 30.

Jeśli przywiązujemy takie znaczenie do tego-, ażeby zgodnie z Nowym 
Testamentem i tradycją patrystyczną ujmować Kościół przede wszystkim 
od strony Boga, Chrystusa i Ducha Świętego, a nie od strony jego człon
ków, to można postawić pytanie, czy obok tego ściśle teologicznego po
jęcia Kościoła nie może być używane również pojęcie raczej socjologiczne, 
jak to zawsze ma miejsce, kiedy mówi się O' odnowie Kościoła lub jego 
grzeszności- i pokusie.

N.' A. Nissioitis przyznaje, że taki sposób mówienia w przypadku od
niesienia do- odntawy Kościoła, niekoniecznie musi być sprzeczny z wypo
wiedziami teologicznymi, jieśli nie będzie to rozumienie wyłączne. Mówi on 
wprawdzie, iż grozi to niebezpieczeństwem,., że Kościół będzie pojmowany

H O. FIoTowsky, O jcow ie  wschodni l'V iwieku (w  .języku rosyjskim ), Paryż 1931, 
s. 232.

!8 P. E vdokim ov, dz. cyt., s. 144.
28 Cłiodizi o  encyklikę św iętego synodu Kośeioia Rrawosłarmrfego w  A m eryce  <,rosyj-

skiego pochodzenia) o  jedn ości chrześcijan  i  ekum enizm ie, opublikow aną w, prze
kładzie .francuskim  iw ,j,JVIassa,ger de l ’iExamclhait d u  Patriaricłie iRusse en Europę 
occidenta lc”  nr 80—184 ,(19713), 103—191, s. 1169. W praw dzie sytuacja kanoniczna tego
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przede •wszystkim tak. jakby składał się tylko zi cłonków wispólnoty81. 
Bardzo. realne jest przecież niebezpieczeństwo, że może być przyćmiona 
prawlda słów: ,;Nie wyście mnie wyibrali, aletm ja was wybrał” i można 
toęldizie .uważaó, liż jes't właśnie odwrotnie. Dlatego, moim zdaniem, nie 
jest. tylko utarczką własną lecz słuźtoą prawdzie domaganie się, ażeby w Ko
ściele i w  teologii słowo ,;|Koiściół” ibyło. używane nie w pochodzącymi od 
ludzi znaczeniu socjologicznym, lecz w pochodzącym cd .Belga znaczeniu 
biblijnym.

3. Problem jedności Kościoła

!W teologii scholaistycznej jedność Kościoła ujmuje się talk, że Kościół 
powszechny stanowi jednolitą organizacją, której częściami są Kościoły 
lokalne. Nowa refleksja. w teologii prawosławnej doprowadziła jednak 
do tego, że w oparciu o- Nowy Testament i Tradycję z dawniejszych okresów 
rozpatruje slię ;ten ptfoiblem w siposab bardziej zróżnicowany. Po'dkreśla się, 
że Kościoły lokalne nie są po prostu częlściami całego (Kościoła, lecz 
kompletnym Kościołem, w całej pełni jego. istoty. Koncepcja ta została 
rozwinięta przede iwszysitkim przez N. Afanasjewa w jego tak zwanej 
eucharystycznej eklezjologii32. . Mylślą przewodnią tej koncepcji jest teiza, 
że w  KgTomaidzeniu eucharystycznym jest obecna i udziela się pełnia (boskiego 
życia; .toteż w konkretnych Kościołach lokail-nyoh, które ciągle gromadizą dla 
sprawowania Eucharystii, .należy wiidzieć pełnię Kościoła,'a nie tykko1 pewną 
Jego część. W dyskusji wewnątrzprawosławnejj koncepcja ta została uznana 
za tezę zasadniczą, nawet jeśli j.eist ona jeszcze jednostronna i wymagająca 
koifelktur3S. Znakomite uzasadnienie biblijno-patrystyczne oraz korektę kon
cepcji Atfanasjewa zawiera książka Jana .Zizioulusa. pt. „Jedność Kościoła 
w .boskiej Eucharylstii i biskupie w pierwszych trzech wiekach” 34. Jaik wska-

K ościoła jest dyskuitowama w śród  :prawc-slawny ah, ale .niezależnie od  kwestii kano
n icznych  wylpiow&edzi .teologiczne telj 'encykliki zasłulguiją na uwiaigę ze wzglądu 
na w spółpracę przy je j przygotow yw aniu  czo łow ych  teo logów  praw osław nych z sem i
narium  św iętego W łodzim ierza1.

30 U. Kury, dz. c y t „  s. >270. O czyw iście w yd a je  .mi się prcibłeima.tycane, W edy .w od- 
niesieni-j d o  Kościoła irzeczywisteigo imiówi się  o p ew n ej optym alnej, czysto ‘idealnej 
m ożliw ości, a K ościół niezupełnie określa się jajko coś rzeczyw istego, cpś kontkretno- 
histcTyicznego. W Ikaiżdylm T.azie IKoiściói rze-ezyiwisty iw tym , co  K ury nabywa K ościo 
łem  dokojiamyim luib m ów iąc ściślej, dok o nu, jący.m. się, 'jest zs'w:sze realnością kon- 
kretm o-M storyczną.

31 :N, A.. K issiotis, dz. .cyt. s. 78 :ms.
“  N. A fan assieff, Das HiTtenamt der Kiirche: In der L iebe der Gem einde Vorstehen, 

w : Der Prtonat Fetpuis in  der Oxthodoxem K irche, Zu rych  1961, s. 7.—66 oraz Le 
sacręm ent de 1 assemblee, „Internatioinale, K ireM iche Zedtschrift”  nr 46 (1956), 
s. -200 pis.

33 B ot. .ewentualnie .dla' teo log ii .ruimiuńskięj, A . Sctoerrer, dz. cy.t.„ s. EE5 ;ns.
34 (IW jięzytou ©reckim ), 'Ateny 1385.
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zuije już .sam tytuł ksią|żki., jej auitor oprócz Eucharystii ,uwzględnia, również 
funkcję 'biskupa jako przewodniczącego Sprawowaniu Eucharystii d stróża 
wiary Kościoła- Przy tym (dochodzi on do wniosku, że należy wyikluczyć 
koncepcje jedności Kościoła powszechnego jako jeldności części nawzajem 
się uzupełniających Każdy Kościół lokalny posiadający własnego, biskupa 
jako prawdziwego następcę apostołów zarówno w przewodniczeniu jednej 
Eucharystii' jak i w  prawowiernej wierze, je'st całym i kompletnym Kościo
łem, nie wymagaljącym uzupełnienia. Jedność ekumeniczna Kościołów lokal
nych nie polega na wzajemnym uzupełnianiu się, części, lecz na identycz
ności istoty Kościołów lokalnych,, na tym, że sjpotykajją się one ze soibą 
„w Chrystusie” ., We wspólnocie Kościołów lokalnych identyczność ta jest 
wzajemnie uznawana i wyrażana. Kościoły lokalne nie są członkami Ciała 
Chrystusa, jako jednego Chrystusa, lecz są onei Ciałemi Chrystusa w je|go 
pełni na każdym miejscu.

Jak się jjednak ma to. uzasadnienie do poprzednio po stronie prawosławnej 
jak d starokatolickiej] używanych wywodów o częściach Kościoła? Należało 
by tu przypomnieć ta, co już mówiliśmy o- przedteologicznym, charakterze 
prawosławnej teologii pcholastycznej. Ale również tam, gdaie po stronie 
starokatolickiej lub na Wschodzie poza -teologią scholastyczną mówiło się
0 Kościołach częściowych luib częściach Kościoła, należy wiziąć pod uwagę, 
że witedy niezbyt jasno uświadamiano sobie problemy,, na które odpowiadają 
Afanasjew, Zizioulas i inni. Sposób wyrażania się, w  którym jest mowa 
O' .„częściach, Kościoła” nie może więc być rozumiany jako teologiczna negacja 
olbecniość 'pełni istoty Kościoła w Kościołach lokalnych. Przez to jednak, 
że obecnie zdajemy solbie sprawę z tych problemów i .weszły one w staldium 
rozważań teologicznych, sytuacja uległa zmianie.. Toteż dalej nie .można 
jiuż mówić o iKościołach częściowych z powołaniem się na „tradycje”, po
nieważ w ślad za rozwoljem sposobu stawiania, problemu,, dawny sposób 
mówienia mia obecni© inne znaczenie., Nie ulega to zmianie, nawet Wtedy, 
kiedy przypadkiem taki sposób mówienia zachodzi u Ojców Ko&cioła, 
czego przykład u Jana Chryzostoma cytuije J. Karmiris35. Tu ró|wnież nasz 
sposóib stawiania problemu nie może Ibyć ibrany pod uwagę i Idlateigo z nie
zaprzeczalnie powszechnoikościelnego Charakteru 'takich wypowiedzi nie moż
na wyciągać zbyt daleko idących wniosków teologicznych. Wobec teigo 
decydujące znaczenie ma to., co wynika jednoznacznie z Nowelgo Testamentu
1 tradycji przynajmniej trzech pierwszych wieków, a także jest zgodne 
z systematyczną reiflekslją nad problemem. Niezależnie jednak od wszystkich 
rozważań nad zmianami sytuacji teoflbgiczneij. oraz zmianami sposobu mówie
nia, spowodowanymi przez uświadomienie sobie pewnych problemóiw, na

35 ;K. Karmiiris, E klezjo log ia  [prawosławna Kw języku, greicOriim),, A ten y  s. 252.
Zresztą K arm iris nie cy tu je  bynajm niej Jana Chryzostom a po to, aby uspraw iedliw ić 
sposób m ów ienia o  „częściach  k o śc io ła ” . <w te j kw estii iwielota-otaie cytu je on 
aprobująco Zizioulasa.
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leży .przede wszystkim, pamiętać o  skutkach jednetj lub drugiej koncepcji 
dla realizacji jedności Kościoła. Wydaje .mi się,, że znaczenie eklezjologii 
Kościołów lokalnych polega na tyn\ iż w zakresie ekumenizmu stwarza 
ona całkiem inne możliwości niż wszystkie koncepcjte o Kościołach częścio- 
wych i częściach. Kościoła, które ciągle wywołują tylko coraz więcej me- 
rozwiązainycih problemów. Dla zilustrowania Itego chciałbym wskazać tylko 
na stosunki prawosławno-istarokatolickie. Wychodząc z eklezjologii Kościo
łów lokalnych należy stwierdzić, że Kościoły powyższe posiadają jedność 
w wierze oraz identyczność istoty Kościoła. Ody więc stanie się to możliwe:, 
mogą one jako różne Kościoły lokalne, ewentualnie igrulpy Kościołów lokal
nych, tworzyć ze sobą wspólnotę, i to jako Kościoły w równej mierze 
prawdziwe i posiadające pełnię istoty Kościoła. Nie jma w ogóle problemu 
przyłączenia jedniego. Kościoła do drugiego, lecz tylko wzajemne uznanie 
i wspólnota na gruncie świadomości identyczneij istoty.. Całkiem zaś inaczej 
ma się, ten problem, (jeśli rozpatruje isię. go z aspektu widzenia koncepcji 
Kościołów częściowych- Mianowicie, gdy między różnymi Kościołami lokal
nymi zostanie zerwana łączność, to jawi się pytanie, jak takie części bez 
łączności ze sobą mogą istnieć jako Kościoły. Ohcąc Odpowiedzieć na ito py
tanie trzeba albo chiwytać się nieuzasadnionej teorii Kościoła niewidzialnego, 
■albo nie mniej błędnej i . niefortunnej teorii. Kościołów filialnych., bądź 
wreszcie oświadczyć, że Kościół lokalny lub gruipa Kościołów lokalnych 
odpadła od całości.. Można również nie uznawać tych wszystkich odpowiedzi
— i to z dobrym uzasadnieniem, takiego stanowiska — ale wtedy staje 
się bezradnym wobec problemu. Przy takim podejściu można jednak nawet 
po stwierdzeniu, jedności w  wierze, prizede wszystkimi postawić pytanie, 
czy jakiś Kościół lokalny (lub grupy kościołów lokalnych) nie powinien 
się przyłączyć ido innego, jako że tylko. jeden z nich może stanowić całość 
a drugi — tylko odłączoną część. Tym zaś, .którzy obydwa Kościoły traktują 
tylko jako części Kościoła można zawsze postawić zarzut, że przecież 
prawdziwy Kościół Clhrysitusa nie może rozpaść się na części oraz że prze
cież nie do. przyjęcia pod wziględem teologicznym byłoby pojęcie, iż części 
KoScioła możemy z .powrotem złożyć w całość. Danie zadawalającej odpo
wiedzi' na te zarzuty .wydaje mi się rzeczą niemożliwą). Pochodzą one jednak, 
jak widzieliśmy, z błędnego ujmowania istoty jedności Kościołów lokalnych.

Eklezjologia Kościołów lokalnych nie rozwiązuje wprost wszystkich, pro
blemów ekumenicznych, jako. że pnzyjimuj.e ona jako powłokę jedności 
zgodność w wierze i charakterze życia kościelnego. Nie odnosi się ona 
również bezpośrednio do stosunków między różnymi wyznaniami, lecz tylko 
do isltosunków między Kościołami lokalnymi. Alle właśnie .to chroni ją 
przed niebezpieczną nieokreślonością terminologii Kościołów częściowych
i części Kościoła, .przy której łatwo zostaje pomieszane to, co dotyczy 
stosunków między Kościołami lokalnymi, z tym,, co dotyczy stosunków mię
dzy wyznaniami Jeśli eklezjologia Kościołów lokalnych nawet nie rozwiązuje
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wszystkich problemów ekumenicznych, to jednak w porównaniu z koncepcją 
Kościołów częściowych daje ona znacznie lepsze możliwości przezwycię
żania tej koncepcji; przynajmniej] między tymi Kościołami lokalnymi, których 
nie dzielą od sieibie żadne iistotne sprzeczności dogmatyczne.

'W powyższych wywodach nie chodziło, naturalnie o potępienie terminologii 
Kościołów częściowych lufo uznanfe jej za heretycką, lecz tylko o  wykazanie 
jej niewspółmierności ido aktualneigo stanu poznania oraz jej 'bezpłodności 
ekumenicznej w obecftej sytuacji Infcencjje ekumeniczne, które Oijcowie 
starokatoliccy próbowali ostrożnie formułować za pomocą terminologii Ko
ściołach częściowych, i części Kościoła, obecnie najlepiej wyraża eklezjologia 
Kościołów lokalnych, która również nie jest czymś zupełnie zakończonym, 
lecz czymś z czego mogą i muszą zaczynać się dalsze ekumeniczne dąjżenia 
teologiczne. I należy mieć nadzieję, że zarówno po- stronie prawosławnej 
jak i starokatolickiej poglądy eklezjologii Kościołów lokalnych staną się 
tak powszechne, iż będą mogły w pełni przejawić się jej pozytywnie skutki 
ekumeniczne.

Gumlingen/Berno', październik 1974,



Bp Urs Kiiry
W YDZIAŁ TEOLOGII STAROKATOLICKIEJ 
UNIWERSYTETU W  BERNIE (SZWAJCARIA)

Posłannictw® 
Nr 1 1976

W spólne podstawy1)
Nasze wywody .pokazały, że . należy wśród starokatolickich Kościołów 

■wyróżnić trzy zasadnicze Igrujpy.
il, Kościół w Utrechcie, który ma .już w (przybliżeniu 250 lat swojej historii

i tradycji. Ze wzglądu na nieustępliwe trzymanie się podstaw wiary i ducha 
zachodniego katolickiego Kościoła właśnie on dla późnieji powstałych Ko
ściołów starokatolickich stał się .^Kościołem macierzystym”.

2. Starokatolickie kościoły, które -zrodziły się z walki przeciw nowym 
praiwidom wiary, .przyjętym pnzez soibór watykański 1870 roku, są następują
ce: Kościoły Niemiec, Szwajcarii i Austrii, które czaso-wo będąc pod silnym 
wpływem, idei liberalnych jednak wreszcie świadomie odnalazły się na 
właściwych zasadach wiary starokatolickiego Kościoła.

13. (Powstałe na przełomie wieków XIX  i X X  i Ipo pierwszej iwojnie 
światowej Kościoły Ameryki i' Europy Wschodniej., które swoje powstanie 
niejednokrotnie zawdzięczają narodowym, motywom, ale nie wahały się 
uznać starokatolickich, zasad wiary, chociaż nadal trzymały się miocno i to 
nie jednych specyficznie rzymskokatolickich form służby Bożej i praktyk 
pobożnych.

IZ naszego, przedstawienia wynika., ż<e historia Kościołów starokatolickich 
była dotąd historią pełną cierpień. Trudno, byłoby ją przetrwać, igdyby 
wspólnie podstawy wiary, na które one się powoływały, nie były tak .mocno
i niewzruszenie, a (przez teologiczne kierownictwo tak zasadniczo i prze
widująco. postawione. Zajmiemy się obecnie ty!mi, wspólnymi starokatolickim 
Kościołom,, podstawami wiary. Są one zwięźle zawarte w tzw. Utrechckiej 
Konwencji iz 1889 roku.

a) Utrecbidtea Korawenoja

Po konsolidacji starokatolickich Kościołów Niemiec,, Szwajcarii i Austrii
i reformacyjnym zapale, który kościół iw Utrechcie początkowo mocno za.->

1 D ie A ltkatholische K irche, ihre Geschichte, ihre Lehre, ihr A nliegen von  Dr 
Urs Ktiry, P rofessor an der Universltat Bern, B łschof der Christkatholischen 
K irche der Schweiz, Ewangelisches V erlagew erk, Stuttgart 1966, stron 497. N iniejszy 
tekst jest częścią B., zatytułow anej Die Geschichte — Historia — Rozdziałem  
VtH, zatytułow anym  Die gememsataiein Ge.undlaigen — Wsjpólne (podstawy, strony 
98 -̂ttW ttejksLąiżki.
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niepokoił, a który został skierowany na prawowita-kościelne tory, nad
szedł moment, aby kościelna wspólnota —■ która zasadniczo już między 
tymi Kościołami powstała — została zadokumentowana formalną umową. 
Stało się to dzięki konwencji, zawartej w dniach od 23 do 25 września 
1889 roku między Biskupami Holandii, Niemiec i Szwajcarii, a do której 
jeszcze w tymże roku przystąpił (biskup i zastępca Kościoła w Austrii. 
Przystąpiły jeszcze do niej później: Kościoły Czechoisio-wacji, iKroacjd, Polski 
Katolicki {Narodowy Kościół Ameryki (Północnej, i  Polski Katolicki Kościół 
w Polsce. Tworzą one Kościoły tzw. Unii Utrechckiej,.,

Unia Utrechcka nie jest organizacją w znaczeniu, prawnym i nie (po
siada władzy jurysdykcyjnej;, jest ona natomiast wolnym zwiąizkiem samo
dzielnych starokatolickich narodowych .Kościołów, które wyznają, te same 
zasady wiary i  ustroju oraz służlby Bożej. Sama konwencja obejmuje trzy 
następujące części:

,1. Umowa, w której IBdsku]pi oświadczają!, że reprezentowane i kierowane 
przez nich Kościoły pozostają ze sobą w .pełnej kościelnej, wspólnocie. 
Utrzymaniu w mocy tej wspólnoty służy organ Międzynarodowa Staro
katolicka Konferencja Biskupów”. Jej członkowie są zobowiązani do wy
miany urzędowych rozporządzeń, listów pasterskich, ksiąg liturgicznych 
itćL i innych Kościołów nie obciążać żadnymi obowiązkami bez uprzedniej 
wspólnej, narady i uchwały. W  szczególności foez zgody Konferencji nie 
mogą być udzielane święcenia biskupie innym Kościołom.

2. Regulamin, który m. in. ustala, że przewodniczącym Konferencji Bi
skupów jest Arcylbiskup Utrechtu, seKretarzem zaś [Biskup iChrześcijańsko- 
katołickiego Kościoła Szwajcarii i  że Konferencja odbywa iswę obrady co 
dwa lata.

84 Oświadczenie, skierowane do katolickiego ludu, które zaczyna się na
stęp,ującymi podstawowymi zdaniami:

„„Uważamy za stosowne przy okazji tego. pierwszego zjazdu kościelne 
zasady — według których (dotąd sprawowaliśmy nasz biskuipj urząd i również 
w przyszłości sprawować będziemy* a które w poszczególnych pouczeniach 
mieliśmy okazję kilkakrotnie Wyrazić — w jAdnym wspólnym oświadcze
niu krótko, streścić:

1. Trzymamy się mocno, starokatolickiej zasady, którą Wincenty z Lerynu 
wyraził w zdaniu: Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omni
bus creditum est; hoc est etenim vere proprieque catholicum.

Dlatego, trzymamy się mocno wiary starego Kościoła, jak to zostało 
wypowiedziane w ekumenicznych symbolach i w ogólnie przyjętych dogma
tycznych rozstrzygnięciach ekumenicznych soborów niepodzielonego Kościoła
I tysiąclecia.

Następuje teraz siedem zdań (pełne (brzmienie w: Die altkatholische Kir
che, dodatek, s. 426), które dotyczą następujących punktów:

i2j Odrzucenie dogmatów papieskich z 11870 roku.
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S. Odrzucenie dogmatu o niepokalanym poczęciu MaryL
4. Niaprzy jęcie papieskich, bulli z 1713, 1796,1864 r.
5. Warunkowe uznanie Trydentu.
6. (Oświadczenie o św. Eucharystii.
7j Nadzieja o  zjednoczeniu w przyszłości cłirześcjańskich Kościołów.
B. '"Walka ze współczesną niewiarą.
|0 poszczególnych problemach .poruszonych. w tym Oświadczeniu mówi 

się ponownie przy omawianiu starokatolickiej nauki.' Tu tylko zauważa 
się, że Utrectockie wyznanie wiary jest jednym doktrynalnie urzędowym, 
postanowieniem wspólnoty starokatolickiej. Jago osobliwość polega na tym, 
że nie ustanawia (żadnego „.nowego” wyznania, ani żadnej nowej zasady 
wiary. j,ak również nie zastąpiło' jakichkolwiek specjalnych- na.uk, natomiast 
przeciwnie, takie wykluczyło i [przywołuje do powrotu do. powszechnej wiary 
Kościoła (zdanie T). <Godnym uwagi jest dalej, jak rozumie się sprawowanie 
urzędu biskupieigo. Biskupi, którzy zjednoczyli się w Międzynarodowej 
Starokatolickiej. Konferencji, uważają siebie samych, za. istróży powierzo
ne!] wiary całe,go. Kościoła. fW takim nastawieniu wykonują oni w  kiero
wanych .przez siebie Kościołach najwyższy nauczycielski urząd. Na pod
stawie ówczesnej sytuaftji jest zrozumiałe,, że przede wszystkim położono 
nacisk na funkcje strzeżenia wiary przez toikupów, podczas igdy inne, równie 
ważne, zadanie zostały odsunięte, mianowicie — być reprezentatywnymi
i żywymi świadkami wiary,, którzy powołani są do. tegov foy i w teraźniej
szości auttoryitatyiwnlie ©łosic Słowo Pana swojemu Kościołowi.

(b) Międzynarodowe Kongresy Starokatolików

Trzy zasadnicze dla starokatolickiego' Kościoła kongresy Starokatolików 
w Monachium ięil87il>, Kolonii pOTSJ), i, Konstancji 1(1878) miały zarówno ze 
względu na kościelny ich program, jak również z powodu obecności wy
bitnych Igości z pirawolsiawnego i anglikańskiego Kościoła zupełnie między- 
narod.owy, tj. ekumeniczny charakter. Zwołane natomiast po ukonstytuo.- 
waniu się niemieckiego starokatolickiego Kościoła kongresy w liczbie sześciu, 
kongresy Starokatolików (Freiburg 1874, Wrocław 1876, Mainz 1877, Baden- 

Baden 1880, Krefelid 1884, Heidelberg 1808) były szczególnie niemieckimi 
naradami. Miały one (bardziej, charakter publicznych manifestacji, które 
miały służyć zewnętrznemu .rozszerzeniu się, jak i wewnętrznemu umocnieniu 
się starokatolickiego, ruchu w Niemczech^ Dopiero, po Konwencji Utrechickiejj 
kongresy Starokatolików {Freiburg 1874, Wrocław 18716, Mainz 1877, Baden- 
ukonstyituował się 10 Kongres Starokatolików w 'Kolonii w  1890 roku, który 
był równocześnie „pierwszym międzynarodowym kongresem Starokatoli
ków”. Odtąd też byli zapraszani regularnie nie tylko przedstawiciele wiszyst-
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kich starokatolickich, ale również z a p r z y j a ź n i o n y c h ,  kościołów. W takiem też 
duchu odbyło. się do dziś dziewiętnaście międzynarodowych kongresów 
Starokatolików (H®9,2 Lucerna, 1894 Rotterdam,, 109T Wiedeń,, 1902. Bonn, 
1904 Oltem, 1907 Haga, 1909 Wiedeń, 1913 Kolonia, 19i25 Berno-, 1928 Utrecht, 
1931 Wiedeń, 1934 Konstancja,- 1938 Zurych, 1948 HiEverisuim., 1953 Mona
chium, 1957 Rheirufelden, 1991 Haarlem,, 1966 Wiedeń).. Kongresy są wolnymi 
zjazdami, bez urzędowo Kościelnego charakteru. One nie mają ani prawa, 
ani ich zadaniem nie jest rozwiązywanie zagadnień dogmatycznych, albo 
też mieszania się do specyficznych stosunków poszczególnych Kościołów. 
Według przyjętego w 1913 roiku, a w 1961 roku poprawionego, Statutu 
urzędujący Komitet Kongresowy, któremu przewodniczy człowiek świecki, 
jest zobowiązany zwoływać Kongres co cztery lata i przygotować go według 
przyjętego programu. Członkiem zwyczajnym iz prawem głofcu może być 
każdy starokatolik, nadzwyczajnym zaś każdy przynależny do Kościoła 
chrześcijańskiego. Celem Kongresu jiest służenie pomocą, z jednej strony 
wolnej wzajemnej współpracy 'Kościołów starokatolickich i z drugiej strony 
służenie pomocą w popieraniu wspólnych stosunków z zaprzyjaźnionymi 
Kościołami. Mając na uwadze ten podwójny cel, Kongresy początkowe 
usiłowały teologicznie opracować wspólne (podstawy starokatolickie;] gorli
wości religijnej, jak to z Utrechckiej Konwencji i z odpowiedniego hilsto- 
rycznego 'dziedzictwa poszczególnych krajowych Kościołów wynika. W sposób 
szczególnie wnitaiiwy działo się ,to na Kongresie w  Lucernie w 1892 roku. 
Podjęto na nim szereg tez wskazujących drogę posłannictwu właściwemu 
starokatolicyzmoiwi, wskazano na różnicę mięzjdy zobowiązującą nauką 
(dogmat) i teologiczno-szkolnym mniemaniem, na znaczenie i .granice zasady 
narodowej kościelności, tolerancję i jednoczesną równoczędność Kościołów, 
również odnośnie nazwy „katolicki” podjęto odpowiednią tezę,, itd. Zdecydo
wano także o założeniu jednego- wspólnego naukowego, czasopisma,, redago
wanego. (Iprzez E. Michauid) pod nazwą „Rev.ue Internationale de Theołogie” , 
którego cłaisizyim ciągiem, w 1911 roku było „Internationale KircMiche 
Zeitsichrifit” , ikitóre to czasopism© do dzisiaj jelst jedynym naukowym organem 
całego, starokaltolicyzimu (wydawca IStumjpfli, Oie, Bem). Założona w 1959 
roku AKED, .^Starokatolicka Międzynarodowa Służba Informacyjna”, jest 
również tworem. Kongresu (miejlsce wydawnictwa — Kreifełd). Z drugiej 
strony na Kongresach, tych usiłowano doprowadzić do zibliiżenia z Kościołami 
zaprzyjaźnionymi, których przedstawiciele w obradach coraz żywszy brali 
udział. Wynikiem, kongresowych nasad były późniejsze zjednoczeniowe 
pertraktacje z anglikanami i prawosławnymi. Po wielkich zmianach, jakie 
zaszły po olbu wojnach światowych w położeniu starokatolickiego Kościoła, 
jak i w całym chrześcijaństwie, równi®; Kongresy stanęły woibec nowych 
zadań. Starokatolicki ruch stał się ooraz bardziej, na zewnątrz widocznym 
„wyznaniem”,, które po- długim czasie zużywania swoićhi głównych sił na 
walkę obronną wobec Rzymu teraz .mogło całą uwagę zwrócić na swoją
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pracę wewnętrzną. Wobec czego również Kongresy w większej liczbie 
mogły się zająć zagadnieniami życia parafii i ich dyskutowaniem w Komi
sjach, złożonych z ludzi świeckich. Dalsza ważna zmiana wyłoniła się ze 
spotkania starokatolickiego Kościoła z noiwym ekumenicznym ruchem, który 
od 1025 roku był stałym, tematem Kongresów. (Również, głębokie przemiany, 
(jakie w ostatnich dziesiątkach lat tak w protestantyzmie, jak i w rzymskim, 
katolicyzmie dokonały -się, Ibyły przedmiotom kongresowych obrad. Od 
1950 roku poza Kongresami odbywały się, „(Międzynarodowe starokatolickie 
zjazdy teologów”, które iw istocie miały się przyczynić do pogłębiania 
wspólnych podstaw wiary iw konfrontacji ze -współczesną teologią. Zjazdy 
starokatolickich teologów odbyły się: 1055 w Amersfoort, 1056 w  Bonn, 
1958 ;we Wiedniu, 11959 w Soiłothurtn, 1962 <w Bonn, 1969 w Woddsdbioten 
(Holandia).

c) Zjednoczeniowe narady

Narady zjednoczeniowe w zakresie rozumienia wspólnych podstaw wiary 
miały O' tyle więikie znaczenie, o ile były dla starokatolickich, teologów 
powodem zajmowania się na tle ogólnej, wiedzy o zasadach starokatolickiego- 
Kościoła stanowiska konkretnego' w poszczególnych zagadnieniach wiary. 
Już >na Kongresie w Monachium przedstawiciele prawosławnego i anglikań
skiego Kościoła powiedzieli starokatolikom, że chciefliiby wejść z nimi iw bliż
sze kontakty, dlatego na Kongresie w Kolonii 1872 roku zjawili isię już 
czołowi przedstawiciele od lat istniejących organizacji, które za swoj.e szcze
gólne zadanie postawiły sobie torowanie drogi do nawiązywania przyjaciel
skich stosunków z innymi Kościołami, jak przewodniczący „Ajnglokontynen- 
talnego Związku” i amerykańskiej „Komisji do spraw zjednoczeniowych”, 
jak również Rektor Akademii Duchownej z Petersburga, jak również sekre^ 
tarz „(Przyjaciół duchownej oświaty” . Z nimi (po. is. 68) jeszcze w Kolonii 
zostały podjęte rozmowy i pod przewodnictwem Dołlingera ukonstytuowała 
się komisja,, która 23 września Ii872 roku przyjęła następujące zasady, 
według których miały się rozwijać w przyszłości wspólne prace:

„Zasadami), które mulszą być podstawą naszej pracy, są:
SL. Bóstwo Chrystusa,.
12. Chrystus założył jeden Kościół.
3. Jako źródła należy przyjąć:

a) (Pismo św,
b) Nauki soborów ekumenicznych.
c) Nauko Ojców Kościoła niepodzielonego Kościoła, (zgodna a Pismem 

iś,w. tradycja).,
4. Kryterium: Sentencja św. Wincentego, z Lerynu quod śemper, quod 

ubiąue, q,uod 'aib omnibus oreditum est (w co zawsze i wsizęldzie 
iwszyscy wierzyli).

5. Wybrano 'metodę historyczną” .,
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Innymi słowami wspólną podstawą zjednoczeniowych narad miało stano
wić: wiarę starę starego Koiścioła, przy uznaniu Pisma św. jako- najwyższej 
normy i przy wyraźnym zastrzeżeniu uznania bóstwa Chrystusa d założenia 
przez Niego- Kościoła, stosując metody' historycznej krytyki Biblii i  Dogma
tów,, należy na nowo bardzo starannie rozważyć. Tamto podwójne zastrzeże
nie dla postawy wiary i ekumenicznej, pracy starokatolickiego (Kościoła 
pozostało do dzisiaj -zasadą. Bez uznania tych dwóch prawd o- bóstwie 
Chrystusa i  o- założeniu przez Niego- Kościoła, które w swoim czasie -przez 
liberal-no-protastancką teologię zostały zakwestionowane, zgodnie ze staro
katolickimi zasadami zjednoczenia współczesnego- Kościoła jest niemożliwe
i niepożądane.. Na podstawie tych kolońskich ustaleń nastąpiło zaproszenie 
do wielkiej Sońskiej -Zjednoczeniowej Konferencji, Dollinger zaś swoimi 
wspaniałymi monachijskimi wykładami o  ponownym zjednoczeniu przygoto
wywał dla tniej podatny grunt, 

a) Sońskie Konferencje Zjednoczeniowe z 1874 i 1875 r.
!W zredagowanym przez Dolliingera zaproszeniu podkreślono, ż-e za pod

stawę' i .miarę osiągalnych -i -będących rzeczywiście do osiągnięcia spraw 
należy traktować formuły wyznaniowe pierwszych wieków Kościoła, jak 
również .tychże -wieków nauki i insty-tucije, kitóre w  całym Kościele wschodu
i Zachodu pnzed wielkim podziałe-m miały znaczenie j-ako istotne i nie
zbędne. -Celem... Ij-est nie jakaś absorpcyjna unia czy pełne całkowite zlanie 
się różnych Kościołów,, ale przywrócenie kościelnej społeczności na pod
stawie umitas in -necesa-riis z poszanowaniem, i zatrzymaniem tych właściwości 
poszczególnych (Kościołów, które nie należą do istoty kościelnego wyznania”. 
Należy jeszcze zauważyć, ze konferencje te nie mają kościełn-a-urzędowego 
charakteru, tylko- są jedynie konferencjami prywatnych, o-sób.

[Pierwsza konferencja, która odbyła się od 14 do 17 wnześnia 1874 roku, 
była rozpoczęta szeregiem zasadniczych stwierdzeń, spośród których naj
ważniejszymi były ite, które postawił Dollinger oldnośnie soboru trydenckiego: 
„Co się tyczy soibo-ru trydenckiego- nie możemy uważać, lże wiążą, nas 
jego dekrety, sobór ten ibowiem nie może -być uznariy. za ekumeniczny”. 
Poprzez wyjaśnienie to, porozumienie zarówno z anglikanami, jak -i z pra
wosławnymi, którzy tego soboru z swojej strony nie uznali, było istotnie 
ułatwione. Na tej. podstawie zgodzili się wpierw anglikańscy i staro
katoliccy teologowie na specjalnym- zebraniu, w którym prawosławni nie 
wzięli udziału,, co do- ośmiu tez. Dotyczą one -następujących punktów:

1. Odgraniczenie istarotestamenfowego kanonu (apokryfy).
2. Pierwszeństwo, biblijnego -tekls-tu oryginalnego przed przekładami
3. Niesłuszność zakazu '(czytania, n.) Biblii.
4. Zastosowani-e narodowych języków w liturgii.
5i (Usprawiedliwienie przez aktywną wiarę w miłości.
6. Odrzucenie „merita de -co-ndigno” .
7. Odrzucenie nauki o przenośnictwie zasług świętych na innych.
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8. Liczba sakramentów.
Wspólnie już z prawosławnymi przyjęto 6 dalszych tez, (kitóre sprowadzić 

można do następujących zagadnień:
9. Uznanie Pisma św. jako reguła fideL

10. Odrzucenie dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi.
11. Zatrzymanie instytucji (dobrowolnej) pokuty,
12. Odrzucenie rzymskokatolickiej nauki ó  odpuście.
13. Uznanie modlitwy za umarłych.
14. Wyjaśnienie o św. Eucharystii.
Wreszcie odnośnie Filioąue (więc pytanie, czy w- wewnętrznym fooiżym 

życiu Duch iśw. tylko od Ojca) i(jak uczy kościół Wschodni) czy od Ojca i od 
Syna pochodzi (jak o 9 wieku uczy się ma (Zachodzie) zostało podjęte 
postanowienie w  następującym brzmieniu: „przyjmujemy, że rodzaj i spo
sób, w jaki Filioąue do nicejskiego wyznania wiary zostało wtrącone, był 
nieprawny, i że w interesie pokoju i jedności jest to bardzo pożądane, żeby 
cały Kościół ito poważnie wziął pod rozwagę, czy imoże pierwotna forma 
wyznania wiary nie mogłaby być przywrócona Ibez czyjegokolwiek poświę- 
cenią, jednocześnie naukę *te wyrażając we współczesnej formie”. Sama 
sprawa została przekazana (Komisji do dalszego wyjaśnienia. Nie został 
przyjęty dodatek dô  tezy 9, w którym miało być wyraiżone uznanie anglikań
skich śtwięeeń biskupictu Dodliinger i Reinkens nie wahali się wprawdzie, 
aby ich waiżność uiznać, podczas gdy Wschodni w1 tej sprawie (powściągliwie 
wstrzymali się od zajęcia stanowiska. Podobnie została cofnięta sprawa 
kultu* świętych, gdyż Wschodni wahali, się przyjąć przekonanie zachodnie 
(również rzymskokatolickie), że wzywanie świętych nie jest konieczne do 
zbawienia, jest natomiast jedną z dobrowolnych pobożnych praktyk, którą 
może podejmować chrześcijanin.

Konferencja w krótkim czasie osiągnęła więcej,, niż ogólnie się spodziewa
no. (Pozostały jednak jeszcze ważne ispraiwy, wśród nich problem. Filioque— 
otwarte..Miały one być -uregulowane na najbliższej konferencji

Druga konferencja została otwarta :10 sierpnia 1875 roku. Bardzo starannie 
przygotowane prace na tbmat nauki o pochodzeniu. Ducha Świętego okazały 
się nadzwyczaj trudne i żmiu|dne. Jedynie dzięki teologicznemu maistrzostwu 
Dołlingera mogły być doprowadzone do' jakoś zadowalającego końca. Przed
stawił on konferencji o sześć tez o Falioque, które stanowiły wyłącznie do.- 
słoiwne cy taty z dziel wielkiego Ojca Kościoła, Jana Damasceńskiego, (którego 
teologia we Wschodnim Kościele do' dzisiaj ma normatywne znaczenie, a któ
rego nauka o Duchu Świętym najlbliższa jest w  tym przedmiocie nauce Za
chodu. 'Wydawało się, że dzięki tym tezom została znaleziona formuła, 
która będzie mogła ibyć podpisana zarówno przez wschodnich, pak i za
chodnich teologów. Tezy te też zostały nastęipmie jednomyślnie przyjęte 
(dosłowne brzmienie patrz dodatek str. 4)34). Nierozwiązane zaś jeszcze kwe
stie miały być wyjaśnione na trzeciej konferencji, którą przewidziano na

53



187:6 rok, Ofbie konferencje i ich wyniki znalazły tak u władz Kościoła 
wschodniego., jak i  zachodniego największe luznanie i  częściowo gorące 
przyjęcie. Nie brakowało (jednak i .głosów krytycznych. W anglikańskim 
Kościele orientacja ewangelicka gorszyła się wyraźnie katolickim charakte
rem tez.- Obawiała się, że przez ich przyjęcie zbliżenie Kościoła anglikańskie
go do wolnych Kościołów protestanckich będzie utrudnione. Partia angio- 
katoiicka obawiała się, że pójiście razem ze starokatolikami uniemożliwi 
jej1 uprągnione zbliżenie do Rzym<u. Pusy, głowa anglokatoMckiego- ruchu 
oksfordzkiego- znalazł, że w  sprawie Filioąue poszło się wschodnim za daleko-* 
W obrębie [Kościoła prawosłalwnego w  sposób jak najbaridęiejj. stanowczy 
przeciw planowanej unii ze starokatolikami zajmowali stanowisko- konwęr- 
tyta Ove.i1be.ck.. 'Na podstawie swojej rzymskokatolickiej- przeszłości związa
ny legalistycznie pojętym Kościołem hierarchicznymi, nie mógł on sobie 
przedstawić unii, jak :tylko jako formę podprządko-wania Ibez zastrzeżeń 
starokatolików prawosławiu. (Pogląd, który również później ciągle na -nowo 
reprezentowali niektórzy prawosławni teologowie).

Dol'1-inger, który zobaczył, [że jego ekumeniczny cel tłumaczy się fałszywie, 
wycofał się z dalszego. udziału w konferencjach. -Uczynił to z gorzką 
uwagą.: ,jMy teologowie zrobiliśmy swoje. Teraz idzie o to, jak Się -do tego 
u-stosunkulją kościelne autorytety. Ale jedni nie czynią niczego, ze z-wykłej 
indoleMCjji, drudzy ze względów politycznych”. Chociaż jednak wskutek tego 
konferencje nie doprowadziły do jakiegoś (wyraźnego rezultatu, nie można 
jednak powiedzić, że były one bezużyteczne. Przeciwnie: już to samo-, 
że znowu po wiekach teologowie starego- zachodniego. Kościoła w pełnej 
wolności .spotkali się na rozmowach, zjednoczeniowych z teologami wschod
niego Kościoła, bardzo widocznie podzielonemu chrześcijaństwu stawiło 
przed oczy pragnienie, ale .i możliwość ponownego zjednoczenia. Kościołom 
zaś starokatolickim i ich teologom popnzez obie te konferencje zastała -dana 
jasno, zarysowana podstawa do- dalszej zjednoczeniowej, pracy. W  rzeczywi
stości mogły one jednak być (podjęte dopiero po- dziesiątkach lat i musiały 
być prowadzone oddzielnie z anglikanami i prawosławnymi.

to) Zjednoczeniowe rozmowy .z anglikanami

Kiedy istarokatołicy powtórnie wyrazili gotowość do porozumienia się 
z anglikanami, anglikanie ze swej strony opublikowali poprzez oficjalne 
ogłoszenie z Konferencji w  Łambeth swoją Sympatię dla zajętego- walką
i Ibudową iKościoła. starokatolickiego. Ogłoszenie Ko.nfereneji'w'Lambeth (od 
1867. mniej'—więceij co 10 lat odbywała się Konferencja biskupów całej 
Anglican Communion) ko-ńczy się słowami: „Z radością witamy każde 
dążenie do reformy na .wzór starego Kościoła. My nie żądamy ścisłej 
j.ednoBtajności, my nie chcemy bezużytecznych, rozłąk. Tym, którzy są nam 
blilscy w .gorliwości uwolnienia się od wszelkiego jarzma błędu i przesądu, 
ofiarujemy skwapliwie wtezelką- pomoc i takie przywileje, które są dla nich
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do przyjęcia a przy których nasze zasady, wypowiedziane w naszych formu
larzach, mają się utrzymać”.

Szwajcarski iSynod .narodowy z ,187:9 .roku wyszedł temu ogłoszeniu na
przeciw z wyjaśnieniem: ...,,w istotnych 'sprawach raizem z angloamerykań- 
skimi Kościołami istać na równym chrześcijańskim i katolickim .gruncie. 
Rozumie ono ze swej. strony zbliżenie różnych Kościołów tak, że przez to 
zbliżenie samodzielność poszczególnych krajowych Kościołów nie dozna 
ujimy”.

Do życzonego od .początku przez obu partnerórw zjednoczenia jednakże nie 
mogło dojść tak długo, dopóki, 'sprawa ważności anglikańskich, święceń 
nie byłą rozwiązana <a oto sprawa: „.czy Kościół w Anglii posiada biskupów 
w katolickim znaczeniu tego słowa, albo czy w czasach Reformacji Kościół 
ten wprawdzie episkopat przy wrócił do dawnego- stanui, (jed n a k  nie w spo
sób tak, żeby biskupi -Anglii mogli być uważani za spadkobierców ibisku.pów 
przedretformacyjnych i(Ed„ Herzc.g). Podczas .gdy Dollinger i Friedrich oraz 
biskupi Reinkens i Herzog na podstawie swoich naukowych dociekań nie 
mieli Radnych (skrupułów, aby uznać ważhość anglikańskich, święceń, nie. 
mogli się jjednak na to przez długi czas zgodzić .biskupi holenderscy. I tak 
starokatolickim biskupom 'Niemiec i [Szwajcarii na. irazde pozostała tylko 
dro.ga, aby poprzez obustronne dowody sympatii zapoczątkowane zbliżenie 
przez osobiste wizyty posuwać naprzód. 'Biskup Herzog, jak i biskup 
Reinkens, powtórnie odwiedzili Kościół w Anglii. Te osobiste ispotka-nia 
w 1.879 roku otrzymały kościelne .uświęcenie w kościele parafialnym w. Ber
nie, gdzie szkocki biskup iCotterill i ojciec Hyscinthe Łoyson poprzez 
wspólną Komunię swoją wspólnotę kościelną po raz pierwiszy .razem okazali 
W 1880 roku Ibisku Herzog został zaproszony do wzięcia udziału, w .general
nym konwencie biskupiego i(episkopalnego, n.) Kościoła Ameryki. Kościół 
ten powziął decyzję, w której zosltała iwytrażona równość episkopatu obu 
Kościołów. Biskup Herzog odprawił w  .wielu miejscowościach w episkopal- 
nym Kościele nabożeństwa i -udzielał św. bierzmowania). O swojej podróży 
amerykańskiej.: Herzog opublikował pracę: „Wispólnota z amerykańskim 
Kościołem”, która również pod względem teologicznymi 'ma duże znacze
nie). W 1881. roku biskup Herzog razem z biskupem Reinkensem podjął 
podróż do. Anglii, która to podróż miała służyć daliszemu obustronnemu 
zrozumieniu. W 1®&3 roku niemiecki ogólnokrajowy Synod podjął, uchwałę, 
że „wyznawcom anglikańskiego. Kościoła może być udzielana Komunia 
św. pod obiema postaciami”., Przez to Łntarkomunia nie Ibyła jeszcze doko
nana, jedynie tykó skonstatowano, że nie ma żadnego, powodu,, aby Anglika- 
nie, którzy nie mieliby żadnej okazji przyjąć Komunii św. we własnym 
Kościele, odmówili przyjęcia starokatolickiej Komunii.

Konferencja z Lambeth z li888 roku miała więc zasadnicze znaczenie. 
Na .zlecenie arcybiskupa z Centeribury przedtem: anglikańscy biskupi iz przed
stawicielami niemieckiego i szwajcarskiego. Kościoła prowadzili rozmowy
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w Bonn i w Cfflten na .temat najważniejszych różnic (nauka o źródłach 
wiary, ekumeniczne sobory, sobór Trydencki, wyznania wiary, ku lt świę
tych i redikwM, itd.), Które prowadziły do daleko idącego zjednoczenia. 
Stosownie do tego- Konferencja w Lamibeth powzięła postanowienie, w  k tó 
rym olbok przyjęcia do wiadomości ^godnego i niezależnego' stanowiska 
Kościoła Holandii” poparcia .przyjacielskich stosunków z Kościołami -nie- 
miec i Szwajcarii określa jako obowiązek i im, znowu zaofiarowała daleko 
idące kościelne prawa. Jako frazę dla dalszych zjednoczeniowych rokowań 
Konferencja w  Lamibeth postawiła cztery zasadnicze w arunki, które jako 
,.,The Lambeth Quat.rilateral” zostały ogłoszone i właściwie m ają wartość 
jako Magna C harta  anglikańskiej myśli' zjednoczeniowej. Stąd m ają pod
stawy prowadzenia do jakiejś jedności:

1. Klsięgi StaTego i Nowego. Testamentu, poniewaTone zawierają wszystko, 
co jest konieczne do- zbawienia i ponieważ są regułą i właściwą wytyczną 
wiary.

2. Apostolskie wyznanie wiary jako symbol Chrztu i nicejskie wyznanie 
wiary jako (wystarczające przedstawienie wiary chrześcijańskiej.

3. Dwa przez Chrystusa ustanowione sakramenty: Chrzest i Wieczerza 
Pańska — Szafować przy niezmiennym- używaniu ustanowionych słów Chry
stusa i przez Niego, samego ustanowionych, elementów.

4. Historyczny episkopat, dostosowany według charakteru  swojej admi
nistracji do różnych lokalnych potrzeb narodów i ludzi, jak ie  przez Boga 
do Jedności z Jego Kościołem są powołane.

Tym wyjaśnieniem stawia się. anglikański Kościół w  istotnych, sprawach 
na stanowisku tych. zasad, które w 1872 roku w Kolonii, przez starokatolików 
jako podstawa pracy zjednoczeniowej zostały ipositanowione. Stosownie do 
tego- Pismo św.. .jest .najwyższą regułą i wytyczną w iary i jako taka ma 
pierwszeństwo, przed rozwiązaniami w  dziedzinie wiary, jakie daje kościelna 
tradycja. W nastpnych zdaniach w krótkości te trzy podstawowe ele
menty zostały wymienione, które również starokatolicy od dawna uważali 
za niezbędne dla katolickości Kościoła. Ą  mianowicie: a) katolickim ;jeet 
Kościół w  swojej nauce poprzez uznanie obu ekumenicznych, wyznań 
wiary. Są one wystarczającym przedstawieniem, chrześcijańskiej, wiary, n a 
wet jeśli dla ich pełnego, zrozumienia w ym agają interpretacji' w. postaci 
dogmatycznych rozstrzygnięć ekumenicznych soborów; b) katolickim jest 
Kościół w  (jego służbie Bożej, w  tym, że Chrzest i  Wieczerza. Pańska jako 
dwa skaram enty ustanowione przez Pana są centralnym  punktem  jego 
kościelnego- posługiwania. Przez to nie jest-jiednak wykluczone, że również 
inne kościelne posługi mogą mieć Wartość sakramentów; c) katolickim jest 
Kościół w  tymi,, że mocno trzyma się historycznego episkopatu, biskupstwa, 
które przyjął od starego Kościoła wraz z prezbyteratem  i diakonatem.

Jednak .mimo. tak  daleko idącej .zasadniczej jednozgodności -nie dochodziło 
zawsze jeszcze do zjednoczenia. Jednym  z powodów było to., że po za-
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wareiu w 1889 roku Unii Utrechckiej starokatoliccy biskupi jedynie tylko 
mogli iść naprzód, holenderski episkopat jednak w  orzeczeniu 1834 roku 
zawsze jeszcze nie mógł się zdecydować na uznanie anglikańskich 
święceń.

Następna Konferencja w Lambeth z 1897 roku rozkazała, alby rozmowy 
mogły być prowadzone na szerszej bazie, podjętej Bońskiej Konferencji 
Zjednoczeniowej^ Ustanowiona w  1897 roku iprzez Kongres starokatolików 
w Wiedniu Komisja n ie  osiągnęła żadnego ce lu  Przez nieszczęsną kon
sekrację Herry Matthiew Ks. 97) nastąpiło między obu Kościołami nieznaczne 
oziębienie stosunków. Mimo to Konferencja w Lam beth w '1008 roku ogłosiła 
na nowo swoją gotowość nawiązania ze starokatolickimi kościołami przy
jacielskich stosunków. W tym samym roku zostało, powołane do. życia stowa
rzyszenie iWilllibrorda, stowarzyszenie (dzisiaj jeszcze istniejące) anglikańsko- 
starokatolickie, które służy rozwijaniu przyjaźni między obu Kościołami.

Zasadnicza zmiana nastąpiła jednak dopiero po. pierwszej wojnie świato
wej. Po, odnowieniu w  1920 roku przez Konferencję w Lambeth swojej 
gotowości podjęcia rozmów zjednoczeniowych^, arcybiskup U trechtu dnia
2 czerwca 1925 roku listownie doniósł Arcybiskupowi iCanterbury, że ho
lenderski Kościół ,jpo długich badaniach, i poważnych naradach” doszedł 
do przekonania, Se w  anglikańskim Kościele sukcesja apostolska nie zo
stała przerwana i  że formularz święceń Edwarda VT musi być uznany za 
ważny. Dnia 2 września tegoż roku starokatolicka Konferencja Biskupów,, 
która się zebrała w  Bernie, to rozstrzygnięcie uznała, za, swoje i dodała, 
że ona pokrywała się. z wcześniejszy mii oświadczeniami starokatolickich 
uczonych i biskupów Niemiec i Szwajcarii. Wreszcie dała wyraz nadziei 
na przyszłą bliższą wspólnotę z Kościołem Anglii i Kościołami filialnymi 
na prawdziwie katolickim gruncie.

Na Konferencji w Lambeth 1930 roku, k tóra  to orzeczenie starokatolickiej 
Konferencji Biskupów przyjęła do wiadomości, zostało postanowione: „iPo>- 
w tóm e połączenie ze starokatolickimi Kościołami jest do przeprowadzenia. 
Za jego- podstawę powinno służyć Utrechckie orzeczenie w iary”. Po czym 
zostały przez Arcybiskupa Canterbury i  Arcybiskupa Utrechtu ustanowione 
dwie teologiczne Komisje, które miały opracować odpowiednią umowę. 
Obie Komisje zebrały się w dniu i2 łijpca 1931 roku w  iBonn. Poglądy zgodne
i różnice zostały całkowicie otwarcie postawione, a potem oświadczono: 
„Na podstawie faktu, że istniejące różnice nie pozwalają ńa podjęcie pełnej 
zgody we wszystkich punktach doktryny, że jednak z  drugiej sfer,omy istotne 
poidstaiwy naukowe obu Kościołów są katolickie, rezygnuje się z oddzielnego 
przedstawienia wspólnych podstaw wiary, ponieważ takie przedstawienie 
■równałoby się sformułowaniu nowego, wyznania w iary” Ograniczając się 
do spraw  istotnych, wspólnych podstaw zgodzono się .na następujące brzmie
nie umowy:
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1. K ażda społeczność kościelna uznaje katoŁickość i niezależność drugiej 
i utrzymuje s woj ą  w mocy.

2.' Każda społeczność kościelna zgadza się na  udział swoich wyznawców 
w  sakram entach św.

3i Interkom unia nie żąda o;d żadnej społeczności kościelnej przyjęcia 
wszystkich poglądów naukowych, sakram entalnej pobożności albo- liturgicz
nego obrządkui, k tóre  są właściwościami drugiej, natomiast zawiera się 
w tym, że,każda wierzy i obstaje mocno' prizy 'tym, co jest istotne w chrze
ścijańskiej wierze.

Do omówienia ogólnokościełnetgo i teologicznego znaczenia itej ugody 
wrócimy jeszcze później |(s. 396), Tu jedynie należy tyle zauważyć,. że na
cisk umowy został położony n a  art. 2, na pełną wspólnotę w  Wieczerzy 
Pańskiej i sakramentach, podczas gdy dwa inne artykuły jego założenia 
opisują. Również musi być jasne, że ugoda została zaw arta nie tylko z jed
nym nurtem — .może z taw. anglo-katolfckim, ale z Kościołem anglikańskim 
jako całością.

Tę ugodę starokatolicka Konferencja Biskupów przyjęła dnia 7 września 
1931 roku 'we Wiedniu, jak  rćiwnież przystąpiły dó niej obie konwokacje 

. z Cantenbuiry i Yorku, generalny Konwent Ępiskopalnego. Kościoła Ameryki 
i inni pozostali członkowie wspólnoty anglikańskiej. W 1961 roku nazwa 
„Interkom unia” na podstawie ustaleń, które na 3 światowej Konferencji 
dla spraw  wiary i ustroju w  iDuind 1(1932) postawione a przez Konferencję 
w Lambeth w  11958 roku przyjęte zostały, sprecyzowana została pojęciem 
„fuli communion”,p e łn a  kościelna wspólnota”. Nie oznacza ona jednak wed
ług Bońskiaj Umo,wy lunii absorpcyjnej, tylko przy uznaniu katolickości 
i jurysdykcyjnej niezależności olbu Kościołów bezpośrednio' ich- przejście do 
communio in sacris.

c) Rozmowy zjednoczeniowe z prawosławnymi

(Podczas gdy trudności towarzyszące rozmowom zjednoczeniowym z angli- 
kanam i leżały bardziej po stronie starokatolickiej, w kontaktach z praw o
sławnymi było raczej odwrotnie. Te polegały mimo początkowo wielkiego 
zrozumienia i uprzejmości w  stosunku do starokatolików na  zaskakującym 
wstrzymywaniu rozmów na. .podstawie najróżniejszych uzasadnień Już na 
Kongresie w  Monachium' w '1187.1 roku starokatolicy wyjaśnili: „Żywimy 
nadzieję, na  połączenie się z greckokatolickim Kościołem, którego odłącze
nie nastąjpiłoi bez zniewalającego powodu i ugruntowało' się bez żadnej 
nieprzezwycdężalnej różnicy dogmatycznej”. To orzeczenie zostało wprawdzie 
przyjęte przez teologów prawosławnych obecnych na Kongresie z wielkim 
zadowoleniem, podobnie jak  PO' roku podobne wyjaśnienia na Kongresie 
w Kolonii. (Przeciwnie, po Sońskich Konferencjach Zjednoczeniowych, które 
początkowo dały powód do wielkich nadziei, pertraktacje z prawosławnymi

58



z wyżej podanych powodów nie były dalej prowadzone. Zaległo na dłuższy 
czas milczenie. Dopiero- po zawarciu Utrechckiej Konwencji z ,11889 roku, 
k tóra przede wszystkim u Rosjan znalazła duże uznanie, przyszło do 
wznowienia rokowań. Atoli, niebawem pokazały się nowe 'trudności. 'Na 
Międzynarodowym Kongresie Starokatolików w Lucernie w ,1893 roku, 
na którym  znowu dość licznie pokazali się prawosławni teologowie, zo
stała przyjęta rezolucja, w której z powołaniem się na  Utrechcką (deklarację 
stwierdzono: Wiążącą jest nauka Chrystusa, nie teologiczne albo- tzw. po
bożne mniemania. Z a 'n au k ę  Chrystusa my przyjmujemy to, co przez po
wszechną, niezmienną i jednogłośną -tradycję chrześcijańskich osobnych 
Kościołów uznane zostało”. Grecki teolog iSossis, który b ra ł udział w  S oń
skich Konferencjach, źle zrozumiał to  postanowienie i to tak dalece, że 
starokatolicy 'za dogmatycznie istotne uważają to, co prawosławni, rzymsko-- 
katolicy i protestanci dzisiaj wszyscy razem wspólnie wyznają, że chcieliby 
więc ond na podstawie jakiegoś „dogmatycznego minimaiizmu,” idążyć do 
po-nownego kościelnego zjednoczenia, Hossie rozwinął w Grecji gwałtowną 
polemikę przeciw starokatolikom i żądał, żeby oni poza prawdami wiary 
starego Kościoła, uznali również orzeczenia późniejszych wschodnich syno
dów, zwłaszcza XVII wieku. To- było, dla starokatolików nie -do. przyjęcia. 
Ze swej ist-rony starokatolicy wyjaśniali: „Nigdy , nie -myśleliśmy o zakłada
niu nowego 'Kościoła,, którego, w iara w Minimum odpowiadałaby wspólnej 
wierze prawosławnym-, rzymskokatolickim- i protestanckim  Kościołom. 
Starokatolicy nie wystąpili z. rzymskokatolickiego Kościoła., -oni chcieli 
i chcą jedynie .pozostać wierni wierze starego powszechnego- Kościoła”. 
Pozytywną ibyła reakcja rosyjskiego Kościoła. (Przez św. Synod zo-stała 
powołana Komisja teologiczna, która sporne jeszcze punkt ze starokatolika
m i miała uregulować. -Starokatolicy ze swej strony utworzyli na Kon,gresie 
w Rotterdam ie w  1894 roku Komisję teologiczną. Rokowania obu Komisji 
(komisje nazwano „Petersburska” i ,/Riotterdamiska”) ciągnęły .się od, 1894 
do 19113 roku. -Głównym przedmiotem ich obrad była kwestia Filioque, 
Eucharystia i święcenia Kościoła z Utrechtu,, których regularność (ale nie 
ważność) prawo-sławinym wydawała się wątpliwa. Cieniem legła n a  te 
rokowania jeszcze nowa- fcud-ność, k tóra wynikła z pojęcia Kościoła. (W 1902 
roku ekumeniczny patriarcha Konstantynopola w piśmie okólnym zwróco
nym  do- wszystkich autokefalicznych -Kościołów Wschodu zapytał o  ich 
stanowisko woibec Kościołów IZaehodu, wśród -nich również w stosunku 
do, Kościołów starokatolickich. iSw. iSynod z Petersburga w  swojej odpo
wiedzi stanął ina < stanowisku, że cbec-nie ekumenicznym Kościołem- jest 
jedynie Kościół prawosławny i że stąd od kościelnych, wspólnot., które życzą 
sobie wegść w unię z Kościołem prawosławnym, musi się żądać, żeby one 
weszły do- Kościoła wschodniego. Gdyby się to stało-, -m-ożnaby im przyznać 
autonomię. fTego punktu  wiyjściowego, który komwertyta Overbeck już 
przyjął, nie podzielała Komisja -Petersburska, natom iast podzielała go wielka
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większość greckich teologów. Kościół Serfoii wszelako odpowiedział, że nie 
widzi żadnego powodu, aby nie wejść ze starokatolikami we wspólnotę.. Z ;po- 
czątkiem, pierwszej wojny światowej naturalnie jakiekolwiek dalsze rokowa
nia ustały same za siebie.

Wskutek wielkich przemian, które ze sobą przyniosła pierwsza wojna 
światowa, Kościoły Wschodu weszły w  międzyczasie w  bliższy kontakt 
z Zachodem. Wielu ich teologów nabrało większego zaufania do zachod
niego sposobu myślenia, a przede wszystkim do. ich naukowych metod, 
jak  i przeciwnie w .zachodniej teologii widocznie pogłębiło się zrozumienie 
dla prawosławia. To miało też wpływ na starokatolicko-prawosławne kon
takty, które w krótce po> pierwszej wojnie światowej znowu się nawiązały.

Na przedwstępnym zebraniu dO' światowej Konferencji dla-spraw  wiary 
i ustroju w  sierpniu 1(920 roku w Genewie arcybiskup Gerananos, egzarcha 
ekumenicznego, patriarchatu w Konstantynopolu dla Zachodniej Europy, 
wezwał zebranych, tam prawosławnych i starokatolickich, przedstawicieli 
do odbycia pierwszej konferencji. Ustalono, że w  istotnych sprawach nie 
ma już stanowisk przeciwnych, a w nieistotnych jest możliwe porozumienie. 
Zdecydowano natychmiastowe podjecie oficjalnych pertraktacji. Jedynie ów
czesna koniunktura ,(,m,. in. grecko-.turecka wojna) na razie na. to- nie po
zwoliła. Jednak w krótce w inny sposób osiągnięto godne uwagi postępy. 
7 czerwicą H92i2 roku Kościół w Utrechcie wyjaśnił, że już, nie stoi na  stano
w isku soboru z 1763 roku, który zgodnie z Rzymem 'Kościół Wschodni ogło
sił schizmatylkim. „bez ograniczenia” zositał uznany katolicki charakter 
„greckiego i wschodniego, Kościoła”. Na Kongresie starokatolików w  Ber
nie iw J19I25 roku prof. Stefan 'Zankow ŃSofia) wygłosił bardzo ważny 
wykład, który, przyniósł dalsze wyjaśnienie teologicznych problemów. On 
•mocno, podkreślił w  oparciu o dotychczasowe narady, że między obu Ko
ściołami istnieją- jedynie trzy rzeczywiście ważne różnice, względnie istniały: 
sprawa Filioque,, Eucharystia i pojęcie Kościoła. Spór. o Filioąue w wyniku 
badań znanego, rosyjskiego teologa łBołetowa <który t ę . naukę nie jako 
teologiczną, ale jedynie filozoficzną, uznał i w niej nie widział „imipedimen- 
tun dirimens” nowego zjednoczenia) mógłby i w ocenie faktu, że starofeatołi- 
cy ten nieprawny dodatek już dawno z Credo usunęli, ibyć uważany za 
załatwiony. (Również nauka starokatolików o Wieczerzy Pańskiej, którzy 
scholastycznej nauki o transsuibestancjacji n ie  trak tu ją  jako, wiążącej, ale 
mocno obstają przy realnej obecności Ciała i Krwi Chrystusa w  sensie 
„przemiany” postaci eucharystycznych, nie może być podstawą do rozejścia 
s ię  Trudniejszą była spraw a pojęcia Kościoła. Pogląd reprezentowany przez 
niektórych starokatolickich teologów, że poszczególne Kościoły <jak również 
dzisiejszy Kościół prawosławny) są (tylko gałęziami Jednego Kościoła w  ta 
kim sensie, że one posiadają tylko jedną^część całego dziedzictwa, podczas, 
gdy całyi, pirawidziiwy Kościół w  ityoh poszczególnych organizmach kościelnych 
obecnie jest niewidzialny, nie mógł ibyć przez Prawosławie .przyjęty. Dila
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prawosławia Kościół jest zarówno niewidzialną,, jak  i (widzialną Całością 
i tą  Całością jest Kościół prawosławny. Ta nauka została wprawdzie przez 
starokatolików jako- „ultram ontańska” odrzucona, była ona jednak orto
doksyjna. I  jednak, ponieważ ze strony  starokatolików dały się słyszeć 
inne głosy, ijakieś porozumienie w tym zakresie stawało się. możliwe. 
W rzeczywistości odtąd również w  tej- kw estii/na podstawie nowych badań 
na tem at pojęcia Kościoła osiągnięto daleko idące zbliżenie w znaczeniu 
takim mianowicie, że ze strony starokatolickiej obecnie podkreśla się: 
Poszczególne Kościoły nie są  tylko częściami, pojedynczymi .gałęziami bez 
drzewa, ale pryiwldziwymi i rzeczywistymi reprezentacjam i Jednego i całego 
Kościoła, jeśli tylko trzym ają się pierwotnych podstawowych instytucji s ta 
rego i  Jednego Kościoła w nauce,, ustroju i kulcie. I  tak  droga 'do nowych 
rokowań była w yrów nana

W związku ze „Światową Konferencją do Sipraw Wiary i U stroju” w Lo
zannie w 1927 roku arcybiskup Germanos, .gorący przyjaciel starokatolickiego 
Kościoła, znowu zaproponował obecnymi tam  prawosławnym i starokatolic
kim  teologom .odbycie specjalnej konferencji. Zachęcił do utworzenia prawo
sławnej i starokatolickiej komisji do podjęcia informacyjnych obrad. Po 
nowym spotkaniu prawosławnych i starokatolików na konferencji w Lam- 
(bet 1I930 rokui, obie komisje zebrały, się 27 i  28 października. 1931 roku 
w -Bonn- Ze strony prawosławnej na  tych. (Bańskich Obradach były reprezen
towane patriarchaty z Konstantynopola, Aleksandrii i Jerozolimy l(przez 
arcybiskupa: Germanosa), z 'Antiochii, Rumunii, Jugosławii, Cypru, Grecji 
i Polski. Ze względów politycznych nie byli obecnie Rosjanie. Ze strony 
starokatolickiej- wzięły udział Kościoły Holandii, (Niemiec i Szwajcarii. Jesz
cze ra-z zostały przedyskutowane najważniejsze różnice i teoretycznie w  n a j
istotniejszych. sprawach osiągnięto -zgodność. Na to biskup Adolf Kury 
zaproponował przywrócenie obopólne wspólnoty sakram entalnej. Arcy
biskup Germanos zgłosił gotowość przedłożenia tego wniosku mającemu 
się niebawem odbyć powszechnemu prawosławnemu Prosynodowi. Ten do 
dnia dzisiejszego n ie  odbył się.

Ta osiągnięta w iBonn zgodność wkrótce jednak (znowu zeszła na dalszy 
plan, chociaż osobiste obopólne siosuniki nie zostały przerwane. Przeciwnie: 
na wielkich ekumenicznych konferencjach, i-przede wszystkim na Kongre
sach starokatolików po drugiej wojnie światowej dochodziło- do coraz no
wych spotkań i wyrażenia sobie sympatii. Ale nie doszło do niczego. W tym 
stanie arcybiskup Renkel w liście otwartym  do. prof. Alivdsatos skierowa
nym m. in„ słowami pisał: „W iBonn (1931) d-pszliśmy do jednozgodności, 
ale od tego czasu upłynęło ćwierćwiecze. Na Kongresie starokatolików 
w  Hilversum (1948) rozmawialiśmy o tym problemie z arcybiskupem iGerma- 
nosem, z którym  w Bonn podpisaliśmy odnośne akty. On zgodził się z nami: 
Ponieważ zwołanie powszechnego prawosławnego Synodu odwleka się, wobec 
tego. może i powinien każdy poszczególny Kościół prawosławny sam się
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wypo wiedzie. Na II Ogólnym ' Zebraniu Ekumenicznej Rady Kościołów 
w Eva-nston <1-954} niektórzy Arcybiskupi autokefalicznych Kościołów ob
stawali przy tym., że takie postanowienie powinno ibyć podjęte;, ponieważ
— mówiono — już nic nie stoi między nam i na przeszkodzie, i nasza pozycja 
w ekumenii tego wymaga”.

Dopiero w ostatnim czasie (nie na końcu dzięki inicjatywie ekumenicznym 
proiblemom foardzo- oddanego- patriarchy Konstantynopola, Athenagorasa I) 
jest do- zanocowania, jakaś widoczna zmiana. Pod koniec września 1961 
roku odbyła się na wyspie Rodos powszechna prawotsławna Konferencja, 
która miała za zadanie przyjgotować program dla przyszłego. Prosynodu 
prawosławnych Kościołów. Konferencja ta m. in. podjęła decyzję, w której 
przewidziano- „poparcie obustronnych stosunków na .podstawie dotąd pro
wadzonych rozmów teologicznych i okazanego dążenia starokatolików do 
zjednoczenia z 'Kościołem prawosławnym”. Równocześnie odbywająca się 
w -Harlemie starokatolicka Konferencja Biskupów ze swej strony na nowo 
ogłosiła swoją- gotowość wstąpienia z prawosławnym Kościołem we wspól
notę Wieczerzy Pańskiej. Wiosną 1992 roku Prezydent i  Sekretarz S taro
katolickiej Ko-nferenejli Biskupów złożyli wizyitę ekumenicznemu- Patriarsze 
Konstantynopola. Na jednym  ze wspólnych posiedzeń z tam tejszą komisją 
do wszystkich chrześcijańskich -spraw zdecydowano- powołać mieszaną 
prawosławno-starokatolicką Komisję', której zadaniem miało ibyć przygoto
wanie przedstawienia pełnej kościelnej wspólnoty. Swoją współpracę w  mię
dzyczasie zapewniły wszystkie prawosławne patriarchaty, wśród nich rów
nież Patriarchat Moskwy, który w 1931 roku nie !był reprezentowany. 
Trzecia powszechnoprawosławna Konferencja z listopada 1064 roku- powzięła 
decyzję, aby natychm iast podjąć zjednoczeniowe rokowania ze starokatolika
mi tak ,'jak  z a-nglikanami, i utworzyć dwie komisje, k tóre  by przygotowały 
zasady dla przyszłych rokowań. Te postanowienia zostały w lutym  1965 
roku przekazne Arcybiskupowi U trechtu poprzez delegację ekumenicznego 
Patriarchy Konstantynopola. Te założenia zawierały perspektywę, że w e
w nętrzna zgodność między prawosławnymi i starokatolickimi Kościołem 
we wszystkich istotnych sprawach, która już przed 90 laty została stw ier
dzona i w 1931 roku formalnie poparta i  potwierdzona, przez odpowiednią 
umowę zostanie zadokumentowana.

Dodatek: Prawosławno-amglikańskie rozmowy zjednwteenlowe.

Już ok. (1840 roku, a potem znowu przed 1870 -rokiem1 prawosławni i  angli- 
kanie wzajemnie podejmowali rokowania, które przede wszystkim dotyczyły 
spraw- olbopól-nej pomocy kościelnej. W XX wieku rozmowy te nabierały co
raz więcej charakteru, oficjalnego, i teologicznego'. W 192|2 roku Synod 
w Konstantynopolu uznał ważność święceń anglikańskich. 'Za tym przy
kładem posziy niektóre autokefaliczne Kościoły. Na Konferencji w  Lamibeth
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1930 roku, która miała również wielkie znaczenie dla stosunków anglikańsko - 
starokatolickich!, postanowiono, żeby ekumeniczny iPatiriarchat.iKo.nstantyno- 
pola i Arcybiskup Centanbury [powołali dwie komisje. Komisje te  opraco
wały referat, który ustalił istotne zgodności i różnice, jakie . zachodzą 
między oibu Kościołami. W sprawozdaniu tym- były w  ogólności (postawione 
te same problemy, które już na obu Bońiskich Konferencjach Zjednoczenio
wych w  1874 i 1S7S roku były przedmiotem dyskusji,, jak  również usiłowano 
w oparciu o podstawę starą niepodzieioneigo Kościoła iznaleźć dla nich roz
wiązanie. Podnieść należy, że w  tym. referacie, jak  już i  we wcześniejszych 
rokowaniach/, .podkreślono-: 39 artykułów  religijnych Kościoła w Anglii 
m ają znaczenie podrzędne. Obowiązujące są jedynie ekumeniczne symbole 
wiary-. Rozstrzygającym dla. osiągnięcia dalszych postępów .jest uznanie 
katolickości oibu ‘Kościołów., Arcybiskup Germanos jako, tymczasoiwy wynik 
tych rokowań ustalił: S tare poglądy, k tóre  u  wielu prawosławnych przeważa
ły, że anglikański Kościół nie jest niczym innym ,jak gałęzią protestantyzmu, 
który jako pozostałość z wcześniejszego katolicyzmu zachował biskupstwo, 
zostały obalone. Odtąd an.glikanie poprzez wizyty i prace w  Komisjach 
starali się, aby doprowadzić do dalszego zbliżenia z Kościołami prawo
sławnymi, jak  również, co iw !1Q01 roku na Konferencji w Rodos odnośnie 
Angłican Gommunion zdecydowano, „dążyć do, znalezienia możliwości po
lepszenia stosunków i dalszego „zbliżenia w śiwietle pozytywnych, założeń”. 
Na trzeciej powszechnopraiwosławneg. Konferencji z 1964 (roku postanowiono 
z anglikanami, .jak i ze starokatolikam i (por. s. 455) natychmiast podjąć 
rozmowy zjednoczeniowe.

Z oryginału niemieckiego 
przetłum aczył bp M aksymilian Rade



Ks. Edward Bałaikier
C H R Z E Ś C I J A Ń S K A  A K A D E M I A  T E O L O G I C Z N A  
W W A R S Z A W I E

Posłannictwo 
N r 1 1976

Niezależny Kościół Filipin

Poiwstanie i rozwój niezależnego od Rzymu,, a więc Narodowego (Kościoła 
Filipin,, jest związane z Misterną tego kraju.

Republika Filipin położona jest u południowo-wschodnich wybrzeży Azji; 
otoczona od wschodu Oceanem Spokojnym, a od zachodu (Morzem. Południo- 
wocfaińskim. Na wodach tych mórz rozsiane są większe i mniejsze wysepki, 
w licabie 7.100, o łącznej powierzchni 299,7 tys. km 2, k tóre są  obecnie 
ojczyzną Filipińczyków. Wyspy największe to: iLuzon, Mindanao-, 'Samar, 
Neigros, Panay, Mindoro, Cabu, iLeyte. Największymi miastami to Manila 
i Oueizon (stolica Filipin). Ludność obecnie wynosi ok. 30 milionów, w  tym: 
prawie 90% katolików,, 5,2%> stanoiwią wyznawcy Niezależnego Kościoła 
Filipin, mniejszy procent wyznawcy Kościoła Episkopalnago, Amglikanie 
oraz około 12 milionów wiernych, innych Kościołów protestanckich i  około 
4%> wyznawców Islamu.

W XVI wieku niektóre wyspy opanowali Hiszpanie, od nich też archi
pelag otrzymał nazwę Filipiny, na cześć króla hasizpańskiego Filipa II. 
W ślad za Hiszpanami przybyli i zdobywali wyspy Holendrzy, Portugalczycy, 
Anglicy. Wraz z ich przybyciem poWstwało na wyspach, wiele misji chrześci
jańskich, zakładano klasztory, które w krótce zdobyły olbrzymie wpływy. 
Polityka kolonizatorów doprowadziła w  1872 roku do wybuchu pierwszego 
poważnego powistania., Przywódcami powstania byli Jose Rizal, Marcelo 
de! Pilar, Mabini, Lopez Jaena. Powstanie,, stłumione zdecydowanie przez 
Hiszpanów, nie przyniosło początkowo wolności. Trzeba było poczekać do 
roku 11896, kiedy to  po stronie powstańców stanął bez mała cały naród. 
W roku 1897 Filipiny proklamowały niepodległość. Pierwszym prezydentem 
został przywódca tajnej organizacji patriotycznej E. Aguinaldo. jednakże 
pełna suwerenność nie trw ała zbyt długo, gdyż w 1899 roku Filipiny dostały 
się pod władzę Amerykanów, którzy przyznali Filipinom autonomię we
wnętrzną dopiero w .19134 roku. W czasie II  wojny światowej, wyspy zdobyła 
Japonia i okupowała je od 1841 do. '1945 roku. Dopiero więc od 4 lipca 1946 
roku Filipiny uzyskały niepodległość i. związały się traktatam i handlowymi 
oraz układami wojskowymi ze Stanam i Zjednoczonymi Ameryki Północnej.

Pod koniec. XIX wieku, właśnie w okresie walk wyzwoleńczych, po
wstał. na Filipinach Niezależny Kościół Filipin (Iglesia Filipina Independien-
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te) zwany -.popularnie „Kościołem Aglipay’a ” — . o3 nazwiska organizatora 
Kościoła ks. Gregorio Ł. Aigliipay’a Y. Labayan.

Rewolucja na Filipinach, zapoczątkowana już w 1872 rokuj, ponownie 
wzniecona w 1896 r. była w  pierwszym swym stadium konfliktem' na  tle 
rasowym. Filipińczycy, cywile i duchowni, buntowali się przeciwko Hisza- 
nom, których, długo -trwająca, supremacja Ibyła, zbyt dotkliwa, d nie do znie
sienia. Droga faza rewolucji miała podłoże nie tylko rasowe i polityczne, 
ale także religijne. Kościół Rzymskokatolicki Filipin, kierowany przez 
Hiszpanów, stanajł w czasie rewolucji po stronie kolonizatorów. (Niektórzy 
mnisi chwytali nawet za broń, :by walczyć w  szeregach obrońców .starego 
porządku. Podobnie zresztą, iz większym nawet zapałem, czynili to księża 
z pochodzenia Filipińczycy. Stawali z bronią w ręku w szeregach powstań
ców ̂ -rewolucjonistów..

fW tej drugiej fazie rewolucji, angażującej duchownych, arcybiskup Ber- 
nardino .Nozaleda zwrócił się Ks. Gregorio z prośbą o przeprowadzenie 
joznjów z powstańcami, celem: doprowadzenia do zgody z Kościołem: prze
ciągnięcia ich na stronę Hiszpanów, przeciwko Amerykanom,, którzy też 
zaczęli rościć sobie prawo do Filipin. Hiszpanie przyrzekali obdarzyć Fili
pińczyków autonomią. 'Ks. Aglipay przeprowadził rozmowy z przywódcami 
rewolucji, lecz nie mógł ich pozyskać,, gdyż powstańcy nie wierzyli w obietni
ce Hiszpanów. Wiedzieli z długoletniego doświadczenia, jak  Hiszpanie irealiz 
wali swoje obietnice. W tym  samym (mniej więcej ,czasie Aguinaldo, świeżo 
mianowany prezydentem Filipin przez rząd rewolucyjny, wysłał do księdza 
A.glipay’a  pułkownika L/uciano San Miąuel w  celu pozyskania go dla 
ruchu rewolucyjnegoi Ks. Aglipay usłuchał wezwania i stanął ,po stronie 
rewolucjonistów.. Utworzony 'Rząd Rewolucyjny ogłosił rozdział Kościoła 
oid Państwa, i odmówił uznania, arcybiskupa Nozaleda, jako sprawującego 
naczelną władzę w  Kościele. Duchownym; Filipińczykom; zabroniono współ
pracy z Kościołem 'Rzymskokatolickim i zajmowania wakujących; parafii 
bez zgody Rządu.

'20 październka 1898 roku,, Aguinaldo w ydał dekret, w którym, mianował 
Ks, A. G. Aglipay’a, Generalnym Wikariuszem; Armii.. Dekretem, tym po
wierzył m u kierownictwo duchowne w szeregach powstańców. Był on 
odtąd przywódcą -religijnym Rządu Rewolucyjnego,.. Jednocześnie Arcy
biskup Nozaleda. pragnął przeciągnąć Ks. Agliipay’a na swoją stronę, powie
rzył mu w  zarząd diecezję rzyimskokatotaką N/uera Segovia. Dwie te  nomi
nacje .nie dały się z sobą pogodzić. Ks. Aglipay w ybrał pierwszą. Dnia 
21 października. (1008 roku wystosował list otwarty do duchownych Filipiń
czyków zachęcając ich do łączania się w  j:edną społeczność,, do stawiania 
w szeregach, tych, którzy walczą o narodowe wyzwolenie. Zachęcał do zwoła
nia synodu narodowego i wystosowania petycji do papieża, by obsadził 
księżmi Filipińczykami wszystkie, stanowiska kościelne — od arcybiskupa 
do najniższego wikariusza.
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Arcybiskup Nozaleda, poruszony do głębi wystąpieniem ks. ''Agłipay’a 
oraiz jego wzrastającą popularnością, rzucił na niego ekskomunikę dnia 
5 maja 1899 r. Ks. Aglipay’a nazwano w dekrecie ekskomunikacyjnym uzur
patorem  i schizmatykiemi Arcybiskup miał nadzieję, że ekskomunika złamie 
dzielnego kapłana i przywiedzie gO' skruszonego do stopni Biskupiego tronu. 
Pomylił się jednak. K. Aigldpay nie przybył i nie prosił o przebaczenie, 
przeciwnie on z kolei rzucił klątw ę na arcfo. Nozaleda.

W tym samym czasie, jeden z wybitniejszych przywódców ruchu rewo
lucyjnego — Apolinario Mabini — bezkompromisowy nacjonalista, skierował 
manifest do kleru filipińskiego. Zachęcał w nim do utworzenia Narodowego 
Kościoła 'Filipin, do-podjęcia lojalnej współpracy z nowym rządem.

„To jest najlepsza okazja — pisał — którą  daje nam Opatrzności, abyśmy 
mogli naprawić krzywdy wyrządzone naszemu narodowi przez k ler hiszpań
ski. Ci wszyscy, którzy mają wyższe aspiracje i nie chcą pozostawać ciągle 
na najniższych stanowiskach kościelnych: wikariuszy, koadiutorów, nie 
mogą tej okazji zaprzepaścić”.

Na ten apel odpowiedział Ks. Aglipay zwołaniem zgromadzenia księży 
do Tarlaku (29.iX.il899 r.). W przemówieniu do księży nakreślił jasny cel 
działania, a mianowicie: filipinizacja Kościoła katolickiego i zapobieżenie 
anarchii religijnej. Nakreślono' też wstępnie Konstytucję Kościoła Filipin. 
Wyrazem nacjonalistycznego nastawienia kleru był artykuł, który za
braniał poddawania się pod jurysdykcję biskupów zagranicnychz. Jednakże 
czas wojenny, niepewna trwałość rządu rewolucyjnego', nie pozwoliły zreali
zować w pełni wstępnych uchwał Konstytucji.

Dnia 2 stycznia 1900 .roku przybył do Manili delegat apostolski Mons. 
Placido Chapelle, Amerykanin z Nowego Orleanu. Zaraz po przybyciu za
brał się energicznie do stłumienia narastającej schizmy wśród kleru. Oświad
czył, iż każdy, k to  się sprzeciwia rozporządzeniom arcybiskupa i przeszkadza 
mnichom, hiszpańskim w prowadzeniu ich pracy duszpasterskiej staje 
się tym  samym wrogiem wiary katolickiej i wrogiem Kościoła. Zapowiedział 
też użycie siły przeciwko- nieposłusznym,. Rzucał gromy na- przywódców 
ruchu -rewolucyjnego i groził im karą śmierci. Przy okazji tej nie omieszkał 
obrzucić słowami pogardy kleru filipińskiego jako- niekompetentnego-, nie
zdolnego- do zajmowania wyższych stanowisk w Kościele.

Wypowiedź delegata apostolskiego wywarła wręcz przeciwny skutek 
i bardziej skonsolidowała i zw arła szeregi świeckich i duchownych-, ugrun
towała w nich (wolę zerwania z Rzymem;. Dwa księża filipińscy — iSalustino 
ATaulto i Jose Chanco prosili papieża o rozwiązanie sprawy Kościoła na 
Filipinachi,. lecz nie uzyskali poparcia. W Hiszpanii Ilsabelo de los Reyes, 
Senior, radykalny propagandysta przyszłego Kościoła Filipin, i żarliwy 
nacjonalista pisał z pasją: ^Koniec z Rzymem^ Utwórzmy niezależny Kościół 
Fildlpin. Niech Kościół ten zachowa to wszystko,, co- dobre w Kościele 
rzymskim; niech, odrzuci to, co w nim jest złe, co wprowadzano, za pod
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szeptem diabelskim, deprawując czystoś^ m oralną i świętość nauki .Chrystu
sowej”.

Isabelo de 'los Reyes przybył na Filipiny w ilWl r. Natychmiast po 
przybyciu rzucił się w w ir walki propagandowej na rzecz niezależnego 
Kościoła. Utworzył też piefWsze na ziemi filipińskiej Demokratyczne Stron
nictwo' Pracy. W sierpniu 1902 t., na mityngu stronnictwa, wygłaszał mowy 
przeciwko 'dominacji hiszpańskiej, przeciwko mnichom hiszpańskimi Za
proponował utworzenie Kościoła Narodowego-, niezależnego od Rzymu. Za
proponował na biskupa naczelnego tegoż Kościoła — ks. iGreigorio Agl:ipay’a. 
Pro|pozycja ta została entuzjastycznie przyjęta. Nadano, nazwę nowemu 
Kościołowi: Iglesia. Filipina Independiente, Niezależny Kościół Filipin. Tak 
rozpoczęła się1 na Filipinach schizma z Rzymem.

iRzeczą niezmiernie dziwną było to, że sam ks. Aglipay nie akceptował 
w pełni schizmy. Prowadził on nadal rozmowy z jezuitami sądząc,,, że uda 
się mu znaleźć zrozumienie u papieża i uzyskać zgodę Rzymu na obsadzenie 
wszystkich stanowisk kościelnych' przez księży Filipińczyków. Postawa 
ks. Agli|pay’a wywołała duże niezadowolenie aktywisty narodowego Isabelo 
de lo's Beyes. Jemu właśnie sprzyjało szczęście. Ze Wszystkich stron kraju  
zaczęły napływać masowe zgłoszenia od świeckich i duchownych z prośbą
0 przyjęcie ich na wiernych Kościoła Narodowego.' Tymczasem ks. Aglipay, 
w trakcie rozmów z jezuitami, coraz bardziej zaczynał rozumieć, że jego 
negocjacje nie przyniosą rezultatu. Dlatego, pod koniec Ii902 r. przyjął no
minację na naczelnego biskupa Niezależnego' Kościoła Filipin. Dnia 1 paź
dziernika 1902 r. przewodniczył na Synodzie, na którym uchwalono nową 
konstytucję. Jako biskup naczelny odprawił pierwszą Mszę św. 26.X.1902 
roku, a 18 stycznia 1003 r. został konsekrowany na biskupa przez biskupów 
diecezji Isabela Cagayan, Abra, Nueva Ecija, Cavite i Manila. Od tej chwili 
Niezależny Kościół Filipin rozpoczął swą działalność misyjną w oderwaniu 
od Rzymu. Wprawdzie jezuici, w pierwszych latach kierowania Kościołem, 
podejmowali raz  po raz próby nawrócenia biskupa Aglipay’a, lecz wysiłki 
ich okazywały się daremne. Biskup Naczelny z .całym poświęceniem, z silnym 
zaangażowaniem rzucił się w w ir pracy. Rozpoczął .ją podróżami po Ameryce
1 Europie, których celem było zapoznanie się z przedstawicielami różnych 
wyznań i propaganda na rzecz Kościoła Narodowego Filipin.

W pierwszych latach swej działalności. Nie zależy Kościół Filipin pozyskał 
25% chrześcijan oraz wielu księży rzymskokatolickich. Częstokroć całe 
parafie zrywały łączność z Kościołem rzymskim'. Sukces ten nie trw ał długo. 
W roku 11906 iSąd Najwyższy Filipin nakazał zwrócić Kościołowi Rzymsko,- 
katolickiemu wszystkie budynki sakralne i nieruchomości, które wyznawcy 
Narodowego Kościoła Filipin uznali za swoje.' W tym czasie wróciło do 
Rzymu tysiące wiernychi, gdyż uczuciowo byli związani, z pięknymi kościoła
mi, w których modlili się ich ojcowie i pradziadowie. Młody Kościół 
Narodowy znalazł Się w trudnych warunkach, zmniejszyła się liczba wier
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nych i duchownych. Rozpoczęto stawiać naprędce prowizoryczne, skromne 
domy modlitwy. Odprawiano w nich liturgię, która choć zachowała zasad
nicze rysy katolickie, niemniej jednak czerpała też wzory z kultu  -uni- 
tąiriańskiego, opartego na racjonalistycznej teologii. Zwolennikiem takiego 
kultu i teologii był przede wszystkim sam Biskup Naczelny Gregorio Aglipay 
Y. Labayan. Kościół .równocześnie dał się mocno wciągnąć w sprawy poli- 

' tyczne, w nacjonalizm i bezwzględną- walkę z Rzymem. Bardzo wcześnie 
próbował nawiązać kontakt z Protestanckim. Kościołem Episkopalnym, zor
ganizowanym na Filipinach pod koniec XIX wieku. Mimo tych usiłowań 
biskup dystryktu misyjnego na Filipinach, Charles Henry Brent, nie chciał 
nawiązać współpracy, gdyż uważał* że Niezależny Kościół Filipin jest tylko 
przyczółkiem dla ekstremistów nacjonalistycznych.

Po śmierci biiskupa. Aglipay’a, 1 września 1940 r. nastąpiły w  Kościele 
wewnętrzne nieporozumieniai, spory i podziały na frakcje, z których n a j
mocniejszą, skupiającą najwięcej 'duchownych i wyznawców, była frakcja 
ks. Isabelo de los Reyeis, Juniora. Był on synem sławnego paitrioty, współ
założyciela Kościoła, lecz nie podzielał .ultraliberalnych poglądów swego 
ojca w sprawach religijnych, ani unitariańskoracjonalistycznych poglądów 
biskupa Greigorio Atglipay’a. Wkrótce po- wojnie, w r. 1S46, został Isabelo- 
J.unior wybrany na biskupa naczelnego Niezależnego Kościoła Filipin i.n a 
tychmiast rozpoczął reformę Kościoła w  duchu tradycyjnego katolicyzmu. 
Przede wszystkim- uchwalono nową Deklarację Wiary i Artykułów Religij
nych całkowicie trynitarną, zgodną z uchwałami Soiborów Powszechnych 
pierwszego, tysiąclecia katolicyzmu. Wprowadzono- zmiany w liturgii. Na
wiązano serdeczne sto-sunki z Kościołem Episkopalnym na Filipinach, na 
którego czele sta ł życzliwie usposoibniony dla „narodowców” filińskich, -bis
kup, Norman S. Binste-d. Biskupi Kościoła Episkopalnego udzielili w  r. 1948 
sakry biskupiej trzem elektom Niezależnego Kościoła Filipin. W roku 1961 
ciba Kościoły ziawarły konkordat wchodząc ze soibą w pełną wspólnotę 
(fuli coimmunion). Powołano wspólną Radę Kościoła, do której weszło 
7 członków z Kościoła Episkopalnego i 7 z Kościoła Filipin, w tym po trzech 
biskupów z każdej strony. Przewodniczącym- Rady był do roku 1969 John 
E. Hines, naczelny biskup episkopalny z Nowego Yorku-.

Ścisła współpraca z Kościołem Episkopalnym przyniosła Niez. Kościoło
wi Filipin ogromne korzyści, Dochowni nie mający dotąd własnych, do
brze zorganizowanych studiów, rozpoczęli naukę w  iSem-inariu-m- Teologicz
nym św. Andrzeja- w  Quenzon iCity. Oba Kościoły rozpoczęły intensywną 
pracę społeczną i oświatową.. Rozbudowano Tri-nity College w Quenzon, 
w którym- kształci się obecnie ponad dwa tysiące młodzieży, otwarto 11 
szkół średnich i klika podstawowych, pobudowano szpitale i domy starców. 
Konkordat z Kościołem Episkopalnym wyprowadził -równocześnie Niezal. 
Kościół Filipin na- szersze wo-dy życia religijnego,, otworzył -d-rogę do 
pełnej współno-ty z milionami An,glikanów w Azji i Ameryce łacińskiej,
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Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, z. (wolnymi Kościołami Japonii, 
Ugandy i Zachodnich Indii i na całym świecie. We wrześniu 1965 roku 
Kościół został przyjęty do1 unii Kościołów Starokatolickich i pewneij z nim 
wspólnoty {interkomunii). Decyzję podjęto na 18 Międzynarodowym Kon.greS- 
sie Kościołów Starokatolickich w Wiedniu (5.iIX.1965)„ Dokument inter- 
komunii podpisali: arcyb. Utrechtu Andrzej Rinkel oraz biskup naczelny 
Isa|belO' de los Reyes. Niezależny Kościół Filipin należy także do. Światowej 
Rady [Kościołówj

Wszystkie powyższe akcje umocniły bardzo pozycję, Kościoła na  Filipi
nach i uczyniły go znanym na całym świecie. Według statystyki z r., 1968 
Kościół liczył l.!lil4.A31 wyznawców, 38 biskupów, 27 diecezji,, 4j57 kapłanów 
obsługujących 483 parafie (w tym kilkadziesiąt placówek miijsyjnyeh)* N aj
lepszym wyrazem integracji wewnętrznej Kościoła, tjego odrodzenia, umoc
nienia 'się, .była budowa wspaniałej katedry pw. Dzieciątka .Jezus w Manili. 
Budowano ją przez 5 la t z ofiar wiernych przy wydatnej pomocy finanso
wej: Kościoła Episkopalnego i innych wyznań. Między innymi Pierwszy 
Biskup Polskiego, Narodowego Kościoła w USA, a ówczesny ordynariusz 
diecezji Buffolo-P-tisiburgu, Tadeiusz Zieliński ofiarował 500 dolarów na 
wykonanie Krzyża do głównego ołtarza. Poświęcenie katedry odbyło się 
dnia 8 maja 196:9 roku w 109 rocznicę urodzin organizatora Kościoła 
biskuipa Gregorio Aglipay’a. W uroczystościach poświęcenia katedry wzięli 
udział liczni przedstawiciele Kościołów zrzeszonych iw Światowej Radzie 
Kościołów, a Wśród nich biskup TadeiuBz Zieliński z USA, jako przedstawi
ciel P1NKK oraz przedstawiciel j^.rcyb. Rinkla,, przewodniczącego. Między
narodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Z jeigo też mandatu 
wziął udział w sakrze trzech nowych elektów Niezależnego: Kościoła Filipin, 
która oidibyła się (dzień następny. (W dwa la ta  później, dnia 10 października 
197H rokui, zm arł biskup naczelny Isabelo de los Reyes, świetny organizator 
i człowiek wielkich zasług dla Kościoła. Pochowano, go w katedrze w Ma
nili dnia 17 października. W dniu nastęlpnym odbyło się posiedzenie 'Naj
wyższą} Rady Biskupów na którym  zadecydowano zwołanie Synodu Po- 
wszecnnego, mającego wylbrać nowego biskupa naczelnego.. Został nim biskup 
Macario 'V. Ga — ordynariusz największej diecezji Negros.

Zrodzony z rewolucji ruch Niezależnego Kościoła Filipin był reakcją rodzi
mych, narodowych księży na  upokorzenia i upośledzenie,, jakich, doznawali 
przez wieki od kleru hiszpańskiego, uważającego siebie za przedstawicieli 
wyższej rasy. Mnisi hiszpańscy, kierujący życiem religijnym na Filipinach, 
nie dopuszczali nawet myśli o zrównaniu w  prawach- i przywilejach z du 
chowieństwem rodzimym. Przekonanie o, wyższości nad Filipińczykami 
utrwalało się, gruntowało przez setki lat, dlatego tylko na drodze rewolucji 
mógł k ler filipiński doprowadzić do zmian korzystnych: dla siebie. Rewolucja 
na Filipinach miała zatem dwa skutki: likwidację dominacji- Hiszpanów
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w Południowo-(Wschód niej Aizji oraz wyłączenie części narodu spod władzy 
duchowej Rzymu. Reiwolucja ta rozpoczęła się jako- ruch polityczny, a za
kończyła odniesieniem triumfu również w dziedzinie religijnej.

Ź ród ła

1 Teodoro A. Agoncillo, The beginings of the  Philippine Independent Church.
2 2 P e ter G. Gowing, P rof. of Theology, Silim an U niversity , An examimation of 

Volume II of Achutegui and B ernard  Teligious R evolution in the  Philippines.
3 C. D. ASguellais, The cetihedtral oif tihe Holy CShUd i(Trzy .te artykuiły zna/jidują 

się w  puibtilka>cji ipt. ^SouweniT (Program,” , wyidaneij przez Niezależy Kościół Filipin 
w  magu il969 rofcu).

1 G erald H. Anderson amd Peter G. Goiwing, The Bhilipfpine independent CEhurcih 
— yesterday and today. A rtykuł, będący w yjątk iem  z pracy w/w au torów  pt. „The 
Philippines: B ulw ark  of the  Church in Asia” , Nowy York 1968.-A rtyku ł zamieszczony 
iw pulblikacji „Wtih Foundation Amniiversary”, wydanej- przez K om itet Budowy Ka
ted ry  Niezależnego Kościoła Filipin 1969 rr.

5 B(p. Tadeusz Zieliński, ^Manila — Philiipipiine Independent Church” , God’s F ield” 
1970.

Diecezje Niezależnego Kościoła Filipin (dane zaczerpnięte z pulblikacji „66th 
Foundation AnnivexBary” wydanej przez N.K.F. w. r. 1969).

Diecezja Abra, Ilocos Sur
Ordynariusz: Bp Gregorio G. Jose 
Kjoadjjiutor: Bp Antiuro Guimałda
Diecezja liczy: 19 parafii, w których pracyjie 21 księży.
Diecezja Agusan, Surigao
Ordynariusz: Bp Delfin Ma. Ćallao
Diecezja liczy: 24 parafie, w  których pracuje 24 księży.
Diecezja Antdąue, Palawan, Romblon 
Oidynaiiusz: Bp Ti to E. Pasco ,
Diecezja liczy: 25 pairafii, w których pracuje 25 księży.
Diecezja Bohl, Cebu, Masbate
Ordynariusz: Bp Dawid O. Villanueva
Diecezja liczy: 31 parafii, obsługiwanych przez 30 księży.
Diecezja Buląc am* Bataan
Ordynariusz: Bp Leovigildo L. De Leon
Diecezja liszy: 10 parafii obsługiwanych przez 10 księży.
Diecezja Cavite
Ordynariusz: Bp Beniamin C. Leńao-
Diecezja liczy: 9 parafii obsługiwanych przez 9 księży.
Dieceizja Ceaitral Cagayan Vailley 
Ordynariusz: Bp Foteciano Ramos
Diecezja liczy: 16 parafii obsługiwanych przez 15 księży.
Diecezja CatabaJto
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Ordynariusz: Bp Onofro F. Erdrozo
Diecezja liczy: 12 parafii obsługiwanych, przez 14 księży.
Diecezja Davao
Ordynariusz: Bp. Sinforiano S. Nacional
Diecezja liczy: 8 parafii obsługiwanych przez 8 księży.
Diecezja Eastewi Pangasimam 
Ordynariusz: Bp Sergio B. Mondala 
Koadjutor: Bp Paterno' C. Piso
Diecezja liczy: 16 parafii obsługiwanych, przez 17 księży.
Dieceszja Manila
Ordynariusz: Isabelo de los Reyes, biskup naczelny 
biskup pomocniczy: Bp Sotero P. Mitra
Diecezja liczy: 11 parafii obsługiwanych przez 10 księży. Prócz tego 3 kape
lanów, — jeden wojskowy, drugi więzienny, trzeci przy Uniwersytecie 
w Quenzon oraz 3 misjonarzy.
Diecezja Ilocos Norte 
Ordynariusz: Bp Flaviano V. Lorenzo,
Diecezja liczy: 12 parafii obsługiwanych, przez 15 księży.
Diecezja Iloilo, Aiklan, Capiz '
Ordynariusz: Bip (Raimon C. Esp,iiho
biskup pomocniczy: Abdias Della Gruz
Diecezja liczy: 2i2 parafie obsługiwane przez 22 księży.
Diecezja Laguna, Batangas, Quezon
Ordynariusz: Bp Euleigio A. Wstrellado
biskup pomocniczy: Bp Augustin Santos
Diecezja liczy: 17 parafii obsługiwanych przez 1® księży.
Diecezja Lanao, Zamboanga 
Ordynariusz: Bp Nicolas F. Canlas
Diecezja liczy: 14 parafii obsługiwanych pTzez 14 księży.
Diecezja Laoag
Ordynariusz: Bp Manuel W. Lagasca
Diecezja liczy: 13 parafii obsługiwanych przez 13 księży.
Diecezja Leyte, Samar
Ordynariusz: Bp Vincerite Dayagbil
Diecezja liczy: ,19 parafii oitaslguiwanycłi przez 21 księży.
Diecezja Maritlduąue, Mtodoiro, Bicolandia
Ordynariusz: >Bp Focntunato Magdaleno
Diecezja liczy: 10 parafii cbsłuigiwanych przez 9 księży.
Diecezja Negras
Ordynariusz: Bp Macario V. Ga
Biskup pomocniczy: Bp Jezus Pa — Barilto
Diecezja liczy: 36 parafii obsługiwanych przez 34 księży.
Diecezja Northern Cagayan VaIIey
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Ordynariusz: Bp Piotenciano Ramos
biskup pomocniczy: Filipe Cuarteros
Diecezja liczy: 20 parafii obsługiwanych przez 15 księży.
Diecezja Północnego Mindanao
Ordynariusz: !Bp .Gamilo C. Diel
Diecezja liczy: 36 parafii obsługiwanych przez 30 księży.
Diecezja Niueva Ecija
Ordynariusz: Bp Policarpo Alarco.n
Diecezja liczy: 23 parafie obsługiwane przez 16 księży.
Diecezja Riizal, Pampanga
Ordynariusz: Bp Bar-tolome S. Remdigio
Biskup pomocniczy: M am elLadao
Diecezja liczy: 12 parafii obsługiwanych przez 8 księży
Diecezja Połudmiiowej Cagayan VaUey
Ordynariusz: Bp Julian Oj Juanitaz
Diecezja liczy: 21 parafii obsługiwanych przez M  księży.
Diecezja Tarlae
Ordynariusz: Bp Francisco R. Concepcion 
biskup pomocniczy: Juamito F errer
Diecezja liczy: 16 parafii obsługiwanych przez 12 księży.
Diecezja Zachodniego Panigaainan
Ordynariusz: Bp Clemente Oliveros
Diecezja liczy: .18 parafii obsługiwanych przez 11 księży.
Diecezja Zaimbaleis
Ordynariusz: Bp Moisas Ma. Canaden 
biskup pomocniczy: Lope 'Rosete
Diecezja liczy: 11 parafii obsługiwanych przez 11 księży.



RECENZJE
Kościół Prawosławny w międzywojennej Polsce 
(1918-1939*)

Dziejom Kościoła Prawosławnego 
w Polsce (poświęcono ipo wojnie sto
sunkowo niedużo prac. Przyczyny te
go można szukać przede wlszystkim 
w tym;, że jest to okres za bliski 
współczesności, oraz że praca nad 
poszukiwaniem i zbadaniem źródeł 
i literatury jest nader truldna. Woj
ną, która dwukrotnie przetoczyła się 
na terenach, gdzie istniał i działał 
wówczas ten Kościół, wi większości 
zniszczyła archiwa i biblioteki, a w 
nich konieczną dla pracy naukowej 
dokumentację. Prawda, można jed
nak odtaotować kilka prac monogra
ficznych, poruszających problem aty
kę prawosławną w Polsce między
wojennej. Są między nimi na przy
kład prace mgra teol. Aleksandra 
Świtysza pt. Kościół Prawosławny w  
Polsce i jego autokefalia, wydana w 
Buenos Aires w il 959 r., str. 231 ( w 
języlku rosyjskim) oraz praca Jana 
Własowskiego pt. Zarys historii U- 
kraińskiego Kościoła Prawosławne
go, której rozdział III drugiej części 
IY tomu poświęcony jest „Ukraiń
skiemu ruchowi kościelno-narodo- 
wem<u w 'Polsce w latach fl921.—1934” 
(str. 1—176). Całe czterotomowe dzie
ło wydane zostało przez wydawnic
two Ukrainian Orthodox Church of 
USA w 1966 r. w Nowym Jorku w ję

zyku ukraińskim. Są jeszcze m. in. 
niedużej objętości przyczynki, trak 
tujące dzieje ostatnich przedwojen-j 
•nych lat Kościoła Prawosławnego w. 
Polsce: B. ŻukŁw, Burzenie cerkwi 
na Chełmszczyźnie w  1938 r., K ra
ków 1940, oraz Miron Korduba, Hi
storia Chełm szczyzny i Podlasia, 
Kraików, 1941 (obie prace również 
w języku ukraińskim).

Wspamniane pierwsze dwie prace 
należą, do autorów wyznania praw o
sławnego,, działaczy kościelnych, któ
rzy ibraii czynny udział w życiu Ko
ścioła Prawosławnego w Polsce rów 
nież z tytułu piastowanych w admi
nistracji kościellmej wybitnych sta
nowisk (obaj zajmowali stanowiska 
sekretarzy konsys.torzy i byli osoba
mi świeckimi). Stąd ich specyficzny 
stosunek do zdarzeń z historii Ko
ścioła, które miały miejsce w  Polsce 
w  okresie 1918—1939. Mają one cha
rak ter badań, opartych na autopsji,/ 
aczkolwiek nie Są pozbawione ele
mentów emocjonalnych i subiektyw
nych:. A więc mówią* oni o ówczes
nych zldairzeniach ze znajomością 
rzeczy, mimo iż ich oceny faktów 
i ojpinie nie zawsze są 'bezstronne,
* Oresfc F. K upraneć, OSBM: Kościół 
Praw osław ny w [międzywojennej Polsce 
1918—1939, Rzym 1974, str. 235 (w języku 
ukraińskim ).
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szczególnie jeżeli to  dotyczyło poli
tyki, prowadzonej przez -czynniki 
kierujące Kościołem. W ich ocenach 
i opiniach nie ima ani tzw. Schaden- 
freude z powodu błędów, ich zda
niem, niesłusznej polityki kościelnej, 
ani zadowolenia z własnej' racji i do
konanej diagnozy.

Natomiast omawiana tu nowa p ra 
ca, ipióra, ks. Oresta Kuiprańca *, n a 
pisana została zupeSnie z innych po
zycji. Auitor nie jest bezpośrednim 
obserwatorem- dziejów prawosławia 
w Polsce międzywojennej, jak i nie 
jest z -nim związany w-y.znaniowo, ma 
jednak doń stosunek uczuciowy, pró
buje idawać swoje opinie i oceny nie 
z pozycji neutralnych., -lecz z pozy
cji obserwatora, należącego do deno
minacji konkurencyjnej, jaką jest 
g-reokokatolicyzm wobec prawosła
wia.

Ładnie wydane w -ramiach serii II 
„Analecta OSBM” książka składa się 
z 6 rozdziałów.

Rozdziała 1 pt. „Pierwsze lata Ko
ścioła Prawosławnego w Polsce”, po
rusza następujące problemy: 1. dwa 
obozy kościelne na ziemiach ukraiń
skich (greokokatolioki i prawosław
ny), 2. sytuacja kanoniczna 'diecezji 
prawosławnych, które przypadły 
Polsce 3. arcybiskup Jerzy Jaroszew
ski, 4. zabiegi o  utworzenie autoke-fa- 
■lii, 5. stanowisko- paitriarchy Tichona, 
.6. ogłoszenie autokefalii, i „Przepisy 
Tymczasowe” oraz 7. próby unijne 
i możliwości.

Rozdział II poświęcony jest „Sy
tuacji prawnej i sprawie „ukształ
towania się Kościoła Prawosławne
go w  Polsce”, a mianowicie: 1. m e

tropolita ' Dionizy Waledyński, 2 
autokefalia od patriarchy -konstan
tynopolitańskiego, 3. ustrój .we
wnętrzny Kościoła Prawosławnego w 
Polsce, 4. sobór .Kościoła Prawosław
nego w Polsce i 5. dekret Prezydenta 
R.P. o stosunku państwa do Kościoła 
Prawosławnego.

Rozdział III traktuje o „Zmaga
niach unijnych w  Polsce wśród p ra 
wosławnych”. Omówiono w nim na
stępujące zagadnienia: 1. w  świetle 
koncepcji, 2. praca unijna pod kie
rownictwem eipiiskopaitu polskiego, 3. 
instrukcja Watykanu, wytyczająca 
kierunki pracy unijnej, 4. wschod
nie odgałęzienia zakonów zachod
nich w pracy wśród prawosławnych,
5. przygotowanie wschodniego du
chowieństwa diecezjalnego, 6. kon
ferencje pińskie (unijne) oraz 7. suk
cesy i niepowodzenia pracy Pola
ków (w pojęciu autora Polak ozna
cza katolik).

Rozdział IV pt. „Przymusowe na
wracanie ludności prawosławnej na 
katolicyzm rzymski”, zawiera na
stępujące podtytuły: 1. dlaczego i kto 
przeprowadzał akcję nawracania na 
katolicyzm rzymski? 2. ak-cja na
wracania na katolicyzm rzymski, 3. 
stosunek Kościoła Prawosławnego 
wobec zdajrzeń na Wołyniu, 4. stano
wisko polskich kół kościelnych, 5. 
interwencja ukraińskich czynników 
narodowych, 6. nastawienie rządu 
polskiego i społeczeństwa do zdairzeń 
wołyńskich.

W rozdziale V autor informuje 
czytelnika o „Rewindykacji i burze
niu cerkwi prawosławnych i mienia 
kościelnego”. Poruszono tu  następu
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jącą problematykę: 1. cerkwie p ra
wosławne i m ajątek są obiektem 
akcji rewindykacyjnej, 2. proces re 
windykacyjny, 3. ipolski układ ze 
Stolicą Apostolską w sprawie dóbr 
pounijnych, 4. akcja burzenia świą
tyń na Chełmszczyźnie, 5. sprawa 
burzenia cerkwi prawosławnych w 
parlamencie polskim i rządzie, 6. 
nieudane poszukiwania ratunku w 
te'j sytuacji przez hierarchię praw o
sławną, 7. stanowisko Kościoła Kato
lickiego wobec zdarzeń na Chełm
szczyźnie.

Ostatni, VI rozdział autor poświę
cił „problemowi narodowościowemu 
Kościoła Prawosławnego w Polsce”. 
Oto podtytuły tego rozdziału: 1. nie 
opuścimy naszych pozycji, 2. posu
nięcia rządu polskiego w sprawie 
polcinizacji, 3. udział kół prawosław
nych w Polsce w  polonizacji i 4. 
organizowanie „polskiego prawosła
wia”.

Znajdujące się na końcu 'książki 
angielskie streszczenie m a ją  udo
stępnić czytelnikowi anglo-saiskiemu.

Sformułowany przez autora tytuł 
jego rozprawy — „Kościół Prawo
sławny w Polsce międzywojennej 
191®̂ —1939” — sugeruje czytelnikowi 
szerokie ujęcie dziejów prawosławia 
w Polsce, tzm. przedstawienie cało
kształtu działalności kościelnej z jej 
problematyką nie tylko- polityczną. 
W rzeczywistości autor próbuje 
przedstawić tylko wąski odcinek 
problemu narodowościowego, wysu
wając na pieirwszy plan zagadnienie 
ukra&nizacji Kościoła, stosunków 
międ.zywyznamionych/ (prób obrony 
Kościoła Prawosławnego przed ofen

sywą katolicką) oraz stosunku ów
czesnych władz państwowych do 
prawosławia. W wyniku tego- autor 
tylko powierzchownie scharaktery
zował sytuację Kościołai w okresie 
lat 1918—1928, niedostatecznie ujął 
charakterystykę rządów w Kościele 
metropolity Jerzego Jaroszewskiego, 
zbyt niedokładnie opisał przebieg 
przygotowań do soboru biskupów z 
dn. 14,VI.'1922 r . . i samego soboru. 
Pochopnie stwierdził rzekomy fakt, 
„ogłoszenia autokefalii” na tym so
borze: wówczas uznano jedynie po
trzebę jej uzyskania. Zresztą potem 
sam sobie zaprzeczył, umieszczając 
w następnym rozdziale specjalny u- 
stęp pt. „Autokefalia od Patriarchy 
Carogrodzkiego”. W pracy tej prawie 
całkowicie pominięty został niemało 
ważny problem przygotowania, kadr 
kandydatów do stanu duchownego 
(działalność seminariów duchownych 
i Studium Teologii Prawosławnej na 
Uniwersytecie Warszawskim), dzia
łalności wydawniczej Kościoła, brak 
w niej też analizy podistawowych 
aktów Państwa, regulujących stosu
nek Państw a do Kościoła itp.

A mimo to praca iwymagała od 
autora dużego wysiłku w poszuki
waniu potrzebnej literatury. Podany 
przezeń .wykaz bibliograficzny za
wiera aż 260 pozycji. Sporządzony 
został wedłuig porządku alfabetycz
nego, niestety bez przeprowadzenia 
selekcji, tzm.. bez wyodrębnienia źró
deł i ważniejszej literatury. Główną 
i największą część bibliografii stano
wią artykuły publicystyczne i 
aktualne wówczas informacje praw 
ne, drukowane w takich periody
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kach, jak np. „Meta” (Lwów), „Ne- 
dila” (Lwów), „Nywa” (Lwów), „No
wa Zoria” (Lwów), „Nowyj Czas” 
(LwówJ, „Lwiwśfci Archieparchialni 
Widomośti” (L/wów), „Ruskij Hołos” 

'  (Lwów), „Życie Katolickie” (Łuck), 
„Oriens” (Kraków-Warszawa), „Sło
wo” (Warszawa) i in. Z artykułów 
publicystycznych czerpał autor in
formacje o sytuacji Kościoła Prawo
sławnego w okresie 1918—1939, za
poznawał s-ię z faktam i w określo
nym- oświetleniu politycznym z oce
nami i opiniami polityków, reprezen
tujących pewne kierunki i świato
poglądy. W większości. są to m ate
riały, publikowane przez autorów, 
zaangażowanych po stronie denomi
nacji konkurencyjnej^ wobec prawo
sławia. W Wyniku ,tego powstał obraz 
niekompletny,, a w  niektórych wy
padkach tendencyjnie zniekształcony 
i wypaczony. Autor, osoba duchow
na, członek zakonu, podchodzi do 
problemu z pozycji nacjonalisty. Je 
go zdaniem jednym z najgłówniej
szych celów Kościoła ma ibyć nacjom 
nalistyczne wychowanie wiernych 
(sprawy zbawienia odchodzą to  na 
dalszy plan). Ponieważ większość 
wyznawców praiwosław-ia w Polsce 
należy do narodowości ukraińskiej, 
zadaniem Kościoła Prawosławnego 
ma być wg autora, walka o .własną 
ukrainizację. Pod tym  kątem ocenia 
in  kierownictwo Kościoła i działaczy 
kościelnych: a za główny grzech u- 
waża rosyjskie pochodzenie niektó
rych hierarchów prawosławnych w 
Polsce. Do itego dochodzi jeszcze m i
syjne zaangażowanie autora i żal, 
że akcja misyjna w Polsce nie była

prowadzona przez Kościół Grecko
katolicki, jak  najbardziej* rzekomo, 
do tego predestynowany. To jest kli
mat, w  którym  auitor snuje opo
wieść na tem at ciężkich lat Kościoła 
Prawosławnego, w Polsce międzywo
jennej, na siłę nawracanego n a  „pra
wdziwą wiarę” przez biskupów, księ
ży, laików — urzędników i oddziały 
Korpusu Ochrony Pogranicza*

Według autora jednym z kryteriów 
oceny człowieka jest jego. pochodze
nie, narodowość. I to kryterium  sto
suje w odniesieniu do działaczy, ko
ścielnych, szczególnie jeżeli nie n a 
leżą oni do wyznawców prawdziwej 
wiary. Oto charakterystyczne wypo
wiedzi autora, o jednym z duchow
nych prawosławnych: „Ukrainiec z 
pochodzenia, ale w duchu moskal, 
renegat, zajadły fanatyk „jedinstwa” 
(str. 17). Używa poufałe nazwy w sto
sunku do osób należących do innej 
denominacji wyznaniowej: inp. „Pe- 
łia  Pewny” — wobec posła ukraiń
skiego z Wołynia, Piotra Pewnego 
(str. 124, 130, 145), albo np. takich 
zwrotów — „Ogijelnko wyśpiewuje” 
(str. 44) — jest tu  mowa o. publicz
nym  odczycie prof. Jana  Ogienki na 
tem at sytuacji Ukraińskiego Kościo
ła Prawosławnego. W innym m iej
scu, wspominając o poglądach na po
litykę W atykanu wobec prawosławia 
znanego 'działacza prawosławnego K. 
N. Nikołajewa, autor wypowiada się: 
„Nikołajew stara  się złośliwie wszy
stkie te  (rewindykacje) przypisać 
Stolicy Apostolskiej, mówiąc — Ko
ściół Katolicki chciał dostać w  swoje 
ręce świątynie prawosławne, aby 
mieć możliwość szerzenia unii” (str.
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48), Skąd ta  ocena „złośliwiec”? Wy
daje się, że jest to normalny wniosek 
badań historii procesów rewindyka
cyjnych w Polsce, k tóre prowadził 
NB, p. K. N.ikołajew, jako radca 
prawny Synodu w latach 1929—1933 
w  Polsce. Gdyby Watykan nie chciał 
tych- świątyń, to zakazałby biskupom 
polskim wszczynania procesów. Te
go jednak nie uczynił...

Powtarzam, ton tych wypowiedzi 
autora świadczy sam za siebie.

Autor dość szczegółowo opisał we
wnętrzną strukturę organizacyjną 
Kościoła Prawosławnego w Polsce w 
oparciu o tymczasową pragmatykę 
z 1926 r., podając statystykę i stan 
osobowy hierarcha (str. 38 i inast.), nie 
przeprowadził natomiast korekty da
nych w  oparciu o dekret z 1938 r.
o stosunku Państwa do Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawo
sławnego '(autor nie przestrzega ofi
cjalnej nazwy Kościoła) oraz o za
twierdzony sta tu  wewnętrzny, o k tó
rym  wspomina na str. 47 swej pracy.

Gdylby lepiej był zorientowany w 
stanie faktycznego- Kościoła, nie na
pisałby na str. 1-14: „Metropolity 
Dionizy wysłał do powiatu krzemie
nieckiego arcybiskupa Aleksego, aby 
sprawdził stan -akcji Polaków”. 
Wówczas przecież, tzn. w 1938 r. 
arcybiskup Aleksy był już ordyna
riuszem diecezji wołyńskiej i  stale 
przebywał m  Krzemieńcu, siedzibie 
władz kościelnych diecezji. Nie było 
więc potrzeby posyłania arcybiskupa 
Aleksego do sprawdzenia wyników 
akcji „rewindykacji dusz”, gdyż 
znajdował się na miejscu i jafo} or

dynariusz miejscowy, wizytował 
miej-sce konfliktu wyznaniowego.

Odpowiedzialność za przymusową 
akcję nawracania, prawosławnych na 
katolicyzm- autor próbuje zrzucić na 
-czynniki cywilne: zdaniem- autora, 
„praca misyjna nauczycielstwa nie 
m iała nic wspólnego z Kościołem 
Katolickim — był to bowiem prze
jaw  szowinizmu, nie zaś katolicyz
m u” (str. 1-12). I dalej pisze: „kiedy 
mieszkańcy pewnej wioski, którzy 
wysłuchali nauk misyjnych KDP”, 
„zgadzali” się powrócić, wówczas 
przyjeżdżał polski duchowny, zwy
kle kapelan wojskowy, który przy j
mował nawróconych do Kościoła Ka- 
to-lidkieigo” (112).

Naiwna wydaje się dalsza wypo
wiedź autora na  ten temat: „Te na
wrócenia przymusowe odbywały się 
nie z jego :(tzn. Kościoła Rzymsko
katolickiego) inicjatywy, aczkolwiek 
niektórzy z polskiego kleru łaciń- 
skieigo -brali czynny udział w 'tej 
akcji...” (str. 117), Dalej obrona idzie 
po linii formalnej: „z łona tegoż Ko
ścioła-, -twierdzi autor, były wypo
wiedzi potępiające akcję -nawracania 
na katolicyzm, żaden hierarcha nie 
wydał zarządzenia w tej sprawie”... 
(117).' .

Czy autorowi nie przyszła do gło
wy myśl, że „milczenie ozmacza zgo
dę’’? Też dość dziwnie brzm i dalsze 
■usprawiedliwienie tzw. akcji „'burze
nia cerkwi” (str.. 172): „Działalność 
poszczególnych polskich księży '(idzie 
tu  o akcję burzenia cerkwi) -stano
wiła filch slpraiwę prywaltiną, Ikitóra nie 
miała nic wspólnego z działalnością 
(Kościoła Katolickiego, odwrotnie
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Kościół Katolicki zawsze potępiał i' 
potępia wszelkie-, nawet najmniejsze, 
przejawy niezdrowego, ducha wśród 
swoichi członków” ,(17il). I dalej: 
„Były jeidlnak wypalćWi, że nieikitcYzy 
wśród, duchowieństwa polskiego- oso
biście wpływali nawet na notorycz
nych złoczyńców,, afoy oni wysadzali 
w  powietrze świątynie prawosławne, 
jak to- było w Mołodecznie, .gdzie na 
Własną rękę prowadził żywą akcję 
polski kapelan wojskowy,, ks. Za
wadzki. Namówił on jednego złodzie
jaszka, alby wysadził dwie kaplice 
prawosławne w Mołodecznie”. Infor
mację tę autor zapożyczył z mate
riału-, opublikowanego w n r 49 <1939) 
czasopisma „Diło”.

Charakterystyczna jest . ocena za
wartego z Watykanem układu w 
sprawi-e dóbr pounijnych, sporządzo
nego- w wykonaniu! postanowień 
konkordatu, Autoir wspaniałomyślnie 
oświadcza: „Podchodząc -do tej umo
wy z nair-odicwoślaiclweigo .pulnlkitu wi
dzenia, może byłoby lepiej, aby te 
dobra pounijne pozo-stały w po-sia- 
-daniiu Kościoła Prawosławnego, po
nieważ p-ozcstałyby w nieprze-wanym 
posiadaniu narodu ukraińskiego, nie 
zaś przeszły w obce ręce,, chociaż 
katolickie”. Ale 'sumienie katolickie 
(jednak przeważa i autor szylbko wy„- 
coifuje się z tego stanowiska, mó
wiąc: .jednak, kiedy na tę sprawę 
popatrzymy oczyma katolika, to wy- 
igląda ona inaczej, ponieważ zgodnie 
z prawem, kanonicznym Kościoła Ka
tolickiego najwyższym i ostatecznym 
właścicielem- całego mienia Kościel
nego- jest tylko Stolica Apostolska” 
(193).

Te więc- wypowiedzi i oświadcze
nia jak najlepiej charakteryzują in
tencje, z którymi autor podjął się. 
napisania historii Kościoła Praw o
sławnego w P-olsce międzywojennej..

Autor pisze swoje dzieło, powta
rzam, wykorzystując przeważnie ma
teriały publicystyczne i artykuły, 
-drukowane w ówczesnej prasie u- 
kraińskiej, która niezawsze toyła o- 
bie-ktywna i nie zawsze podawała 
sprawdzane wiadomości i -informa
cje. Jaskrawym  przykładem tej wła
ściwie dezinformacji są następujące 
wypowiedzi a-utora, oparte na da
nych, zaczerpniętych z -dziennika 
„Diło”. Sprawa dotyczyła orędzia 
arcy-pasterskiego Soboru Biskupów 
Kościoła Prawosławnego w Polsce 
z -dnia 16/WIJ1938 r„ wydanego w 
związku z burzeniem cerkwi -na 
Chełmszczyźnie, a raczej dotyczyła 
okoliczności jego powstania: Otóż na 
sltlrclnie 116 siwego dzieła aiultor, po 
wołując się na -czasopismo „Diło” (nr 
171) z 1938 r. pisze: „Alby nie polmiinąć 
też i duchowej strony walki (idzie
o burzone cerkwie), zarządzono oigól- 
ny trzydniowy post z codziennymi 
nabożeństwa,mi i -modłami we wszy
stkich parafiach Wołynia, jak rów 
nież, wydaje się, i na innych zie
miach, gdzie znajdowała -się. ludność 
prawosławna”. Mówiąc natomiast na 
temat p-ostawy metropolity prawo
sławnego do tej sprawy, autor o 50 
prawie stronic dalej po-daje również 
na podstawie materiałów tegoż sa
mego czasopisma „jDiło” (nr 148, 
1938) co następuje: „iMetfopolita Dio
nizy... nie chciał przyjąć, np. pro
jek tu  chłopów,, afoy. ogłoszony -był na 
znak protestu w. całym Kościele P ra-
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wosławmyjn 3-dniowy post po
wszechny i modły na intencję po
krzywdzonych” (str. 168). Gdzie więc 
jest prawda: na str. 1(16, czy na str. 
168?

Należy przypuszczać jednak, że 
aiutoT nie wszystko pisał w złej wie
rze. Niekiedy ideztmf-crimacja wynika 
ze słabej znajomości geografii Wo
łynia, np. autor używa nazwy „Wy- 
szhorod” zamiast prawiłowej „Wy- 
szhoroaok” (Wyszcgródek), oraz z. 
braku orientacji w historii Rosyj
skiego Kościoła Prawosławnego, np. 
ria stronie 32 swej pracy autor wspo
mina o HI Wszechrosyjskim Sobo
rze”, który rzekomo odbył się w paź
dzierniku i listopadzie 1926 r. Nie 
był to Wszechtrosyjski Sobór Kościo
ła Prawosławnego (jurysdykcji ka- 
nonilciznej (paittlianshy Tichona), lecz 
III Sobór tzw. „Żywej Cerkwi”.

Reasumując, należałoby stwierdzić, 
że książka ks. Kuprańca nie daje 
pełnego obrazu dziejów Kościoła 
Prawosławnego w  Polsce międzywo
jennej: zlbyt jednostronne polityczne 
podejście autora do proSTematyki 
prawosławnej i stosunków ówczes
nych, brak ekumenicznego stosunku 
do strony przeciwnej,, niestety, spa- 
cza prawdziwy obraz tego trudnego 
okresu nie tyko- w życiu Kościoła 
Prawosławnego, lecz i iniarodu pol
skiego.

Interesująca książka 
dla Polaków za granicą
{Książka ta  na pewno zainteresuje 

zwłaszcza naszych Rodaków za g ra
nicą. Niamnieij jednak tafaże Czytel
nicy iw Polsce znajdą w  Almanachu

Polonii 1976 szereg ciekawych rzeczy. 
WydaiwnictwO' Interpress przygoto
wuje każdego roku pięknie wydany 
Almanach z przeznaczeniem dla Po
lonii.: Jest to  bogaty kalejdoskop w y
darzeń gospodarczych, politycznych, 
kulturalnych i in, w minionym roku! 
Pokrótce zapoznamy Czytelników z 
treścią proponowanej książki.

Pozycję itę otwiera Kaielndaouim. 
Przy opracowywaniu Kalendarium 
na rok 1OT6 uwzględniono znaczniej
sze rocznice, ze szczególnym pod
kreśleniem  rocznic tzw. polonijnych. 
Dowiadujemy się m. in.„, że 30.VI. 
1001 r. powstało w Ku-rytybie Koło 
Młodzieży Polskiej (Uniao Juventus)
— organizacja o charakterze spo- 
łec zno-kulłuralny m, pr c wadz ąc a 
również szkołę polską (75 rocznica 
powstania). 'Natomiast 29jIXj1856 r.
— w mieijscowości Panna Maria w 
USA odbyła się uroczystość poświę
cenia pierwszego polskiego kościoła 
w ■ USA {Ij20 rocznica poświęcenia 
kościoła), a l.Xjl608 r. — na statku 
jM ary and M argaret” przybyła do 
Ameryki Północnej pierwsza, grupa 
polskich kolonistów.

Krótkie informacje z życia kraju 
obejmują, okres od 21 lipca 1974 r. 
do 29 lipca 1975 r. Do każdej infor
macji dołączane jest zdjęcie. Są to 
różpegb rodizaju wiadomości na  te
mat np. wizyt mężów stanu, odzna
czeń nadanych za osiągnięcia na polu 
nauk; czy kultury, wystaw i,rocznic.

W Almanachu zamieszczono wy
wiad z sekretarzem generalnym, To- 
warzysta ...Polonia” — Wiesławem 
Adamskim. A rtykuł zatytułowano: 
20 la\t idziaialłmośkti Tcftuawzylśfiwa Po- 
lolniia. Oto ifrlaigmen twypow.iedzi p.
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Adamskiego: „(Zainteresowanie spo
łeczeństwa w 'naszym kraju  spraw a
m i emigracji i Polonii zagranicznej 
było zawsze żywe, wynikało z li
czebności Polaków na Obczyźnie, z 
patriotycznej postawy, jaką Polonia 
zajmowała, wobec kraju i jego ży
wotnych spraw narodowych., Wielu 
przywódców duchowych prowadziło 
swą działalność na emigracji, w o- 
kresie zaborów., liczne są pomniki 
kultury polskiej powstałe poza gra
nicami Kraju, a szereg z nich weszło 
na zawsze do. skarbnicy arcydzieł 
naszej kultury narodowej. K ultura 
polska stworzona poza .granicami 
K raju stanowi historyczną część n a 
szego ogólnonarodowego dorobku 
duchowego i jest nadal pomnażana 
przez te jednostki i grupy ludności, 
które poczuwaiją się do więzi emo
cjonalnej z naszyim narodem ” (s. 40).

IZ sekretarzem generalnym Towa
rzystwa „Polonia” rozmawiał Mie
czysław F-uidali.

‘Polacy nv USA ‘(iw 200 roicarafcę 
poidlpńsania Dehlarmdji .JV«e|poidileigik>- 
śoi) — ito rtytiulł kofeljlnego artykułu, 
nslpiilsanego 'przez Bogdana- Girlzelioń- 
skiego. W dni-u 4 lipea 1976 r. mija 
200 rocznica uchwalenia Deklaracji 
Niepodległości proklamującej po
wstanie Stanów Zjednoczonych A- 
meryki. Wśród tych, którzy -nie tyl
ko walczyli w wojnie o niepodleg
łość '1775—1783, ale i tworzyli cywi
lizację am erykańską, byli Polacy.

„Pierwsze, bardzo, skromne wiado
mości mówiące o Polakach w Ame
ryce Północnej sięgają .początku
XVII w.. Wplecione są w historię 
tworzenia się, zagospodarowywania 
.pierwszej kolonii angielskiej na kon

tynencie amerykańskim — w Wir
ginii., Polacy przy|byli tutaj 1 (paź
dziernika 1608 r. do niewielkiego o- 
siedla Jamesto-wn, założonego w 
1607 -roku przez Kompanię Londyń
ską. Nie wiemy, ilui ich. przyjechało. 
Wiemy natomiast, że byli jedynymi 
z nielicznych osadników, którzy mie
li kwalifikacje zawodowe”, (s. 46).

Cd połowy XVII w. Polacy do
cierali również do innych powstają
cych kolonii.. Organizowali handel i 
brali udział w życiu społecznym i po
litycznym kolonii. 'Aleksander Kur
czewski (Cinstiius) założył i prowa
dził szkołę tocińtsfką w  Nciwym Am
sterdamie w latach. 1959—11961. Jan  
Antoni Sadowski — traper — toro
w ał drogę kolonizacji europejskiej w 
Ghiioy Kentucky, Tennessee. Zasadą 
życia. Olbrachta Zaborowskiego 
.(współzałożyciela zboru .w Hacken- 
sack i pierwszego sędziego poko-ju 
w powiecie Upper B~eirgen) była 
„.przyjaźń dla Indian”.

iBairdziej znane i głębsze są ślady 
działalności Polaków na ziemi ame
rykańskiej w końcu XVIII w. Wy
stępują tu.taj tacy bohaterowie, jak: 
Tadeusz Kościuszko, Kazimierz P u 
ławski, Michał Kowacz i  inni. W la
tach 1797—(1180,7 przebywał w Sta
nach Zjednoczonych wybitny przed
stawiciel polskiego Oświecenia — pi- 
sanz, poeta. Julian Ursyn Niemce
wicz, który obok znakomitych dzien
ników amerykańskich napisał pierw
szą w śwjecie biografię „ojca” pań
stwa amerykańskiego, Geoirge’a Wa
shingtona. K aliforn ię ' dokładnie 
przemierzyli i. opisali: Feliks Paweł 
Wierzbicki, Aiefesander Jan  Joachim 
Etołyński oraz Aleksander Bielawski.
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Józef Karge — od 187-1 r. był wy
kładowcą języków obcych i  literatur 
słowiańskich w Uniwersytecie P rin
ceton. Bardzo poważną pozycję w 
prasie amerykańskiej zdobył Adam 
Guroiwski, jeden z najradykalniej- 
szych rzeczników rozwiązania prob
lemu' Murzynów w Stanach, w duchu 
przyznania im równych praw. Wielu, 
emigrantów zajęło wysokie, stano
wiska w administracji ii sądownic
twie, jak  np. Kacper Tochman, dr 
Hemyk Kałussowski, Włodzimierz 
Krzyżanowski. W ybitną rolę w am e
rykańskim życiu [gospodarczym ode
grał Erazm. Jerzmanowski — był pto- 
nierem gazownictwa w tym kraju. 
Niektórzy zaś, jak Florian Lisko- 
wacki, znany bankier z San Antonio, 
przyczyniali się do kolonizacji no
wych terenów. Jan F. Smulski był 
wybitnym' finansistą, właścicielem 
North W estern and Savir.gs ‘Bank. 
Pioitlr iKoibassa aikty winie działał w 
Chicago, piastując wysokie funkcje 
we władzach miasta. Ks. Wacław 
Kruszka i Mieczysław Hai man po
zostawili pierwsze prace .mówiące . o 
dziejach, wychodźstwa polskiego’ w 
Ameirype P-ćSIncscln.ej. Stefan Mierzwa 
założył w 1926 r. aktywnie działają
cą do dziś Fundację Kościuszkow
ską. Wykładowcą matematyki na U- 
niwersytecie Wirginii od r. 1865 był 
Leopold Boeck, późniejszy założyciel 
pierwszej politechniki w Nowym 
Jorku. W Stanach Zjednoczonych 
działał też Albert Miehelson — lau
reat nagrody Nobla w dziediziinie fi
zyki za rolk 1907, a  :6akjże Alfred Ko- 
rzylbisfci — założyciel IinStituIte >of Ge- 
nelral Seirr.iantics w  Chicago i autor 
wiieta praic iz deiediziny isetananityiki i

inżyniieirii. Pcinad 20 la/t (od 1878 r.) 
wylsltgpoiwaSa n a  scenach amerykań

sk ic h  polska wybitna aktorka — He
lena Modrzejewska. Jej syn — Ralph 
Modjeiski był konstruktorem wielu 
mostów, m. in. słynnego Golden Gałę 
Bridige w San Francisco'. Przez kil- 
kainaście lat na uniwersytetach ame
rykańskich pracował socjolog Flo
rian Znaniecki, który m. in. wydał 
pracę: The PoliSh Peaiscmt in  Eurrape 
and Alm0ri\ca itChłoiplsItwo po-lislkiie w 
Europie i Ameryce), a  następnie Mo- 
detr\n Na\tio\nalirte\s '(Niowoozdine n a 
rody) i Cultural Sciences (Naulki o 
kulturze).

Wkład emig-tacji polskiej oraz A- 
imsrykanów polskiego pochodzenia w 
ciągu ostatniego trzydziestolecia 
1945—1976 jest znaczny niemal w 
każdej dziedzinie nauki i sztuki Sta
nów Zjednoczonych^ „Tak więc w 
slawistyce i lingwistyce liczą się pra
ce prof. prof. Wacława Lednickiego, 
Wiktora Weintrauiba, Ludwika Krzy
żanowskiego, Tymona Terleckiego, 
Kaizimierza Bulasa. W historii po
ważny dorobek zostawił Oskar Ha- 
lecki, autor m.in. H istory of Poland 
(Historii Polski), a ponadto znane 
są nazwiska Tytusa Komarnickiego 
i Pietra Wandycza oraz Jana J. Ler- 
skiego. Na polu medycyny wyróżnili 
się: Hilary Koprowski — współod- 
krywica. szczepionki przeciw chorobie 
HeLnego-iMediny, Zygmunt A. Weso
łowski — autorytet w dziedzinie cho
rób układu krążenia, chirurg wy- 
miieniający tętnice na sztuczne prze
wody. Michał Laskowski.,, Leontyn L. 
Dmowski oraz Ludwik Gross — w 
badaniach nad nowotworami, Joseph 
Swiiositoislkli w  zafareisie fairimaicji” (s.
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49). Z historią podoboju Księżyca 
związane jest nazwisko inżyniera 
Mieczysława Bekkera, konstruktora 
pojazdu Iklsiężylciowego, któirylm posłu
giwała się.załoga statków kosmicz
nych.: Apollowie,, 16 i 17. W Alma
nachu przeczytać możemy fra.gme.ntr 
powieśtó Jerzego Załulsfciego: Na 
sreib\nriym globie. W dziedzinę logilki 
i filozofii wkraczają, prace matema
tyka Alfreda Tarskiego., który od 
1942 roku mieszka w USA. Nieżyjący 
już architekt Maciej Nowicki, który 
przeibywał w UiSA od 1946 roku, 
in. brał udział w projektowaniu 
gmachu ONZ w Nowym Jorku, pa
wilonu w Raleigh, miasta Czandi- 
garh. w Indiach: zdaniem historyka 
cywilizacji Lewisa Mumforda jest on 
jedlnym z maijiwyibitnieijiszych twórców 
architektonicznych XX wieku. W 
dziedzinie sztuki nazwisko swoje u- 
trw alił Janusz Korezak-iZiółkowski, 
autor monumentalnej rzeźby „iSzało- 
ny Koń”, którą wykuł w szczycie 
górskim Thunderhead w stanie Po
łudniowa Dakota. Pomnik ten jest 
hołdeim dla wkładu Indian do k u ltu 
ry amerykańskiej.

Całe wychodźstwo polskie w USA 
ma poważny — nie ustępujący doko
naniom innych gruip etnicznych — 
dorobek, wkład do cywilizacji ame
rykańskiej.

Na zakończenie omawiania tego 
niezmiernie ważnego artykułu warto 
przytoczyć słowa Mieczysława Hai- 
mana: „(...) oibok dziedzictwa innych 
narodtów był Polak .i wielkości Two
jej i sławy rodzicem”.

O wizycie I sekretarza ICC PZPR 
Edwarda Gierka w Stanach Zjedno
czonych i rewizycie prezydenta USA

-Geralda Forda w iPofepe czytamy w 
artykule: Dla pokoju i dobra na
rodu.

Henryk Cyganik pisze na temat 
pięknego Podhala: „Rozsiadł się. No
wy Targ w  widiach dwóch D unaj
ców — Czarnego i Białego. Stąd 
obie połączone w artkie rzeki, po. gra
nitowych okrąglakach się ślizgając, 
ku Pieninom płyną. Tak samo jak za 
czasów zibójnika Janosika, Sobka Ja- 
worcoka z Harklowej i owych kup
ców, którzy szlakiem zamków lup- 
towskich ku Krakowowi z wozami 
pełnymi południowych towarów po
dążali.” (s. 58). Piękno te(j ziemi to: 
wspaniały krajoforaiz, piękne góral
skie chaty (i .tradycyjne stroje! ludowe. 
Koloryt Podhala próbują ̂ oddać za
mieszczone przy tej okazji zdjęcia.

W tegorocznym Almanachu roz
poczęto drukowanie cyklu artykułów 

. o uczonych polskiego pochodzenia na 
świecie i o> roli jaką odegrali w nau
ce XX wieku.. Pierwszy artykuł z 
tego cyklu poświęcono człowiekowi, 
który ujarzmił stal — osiemdziesię
cioletniemu Tadeuszowi, Sendzimiro
wi. W 1973 r. otrzymał on w Wa
szyngtonie, w ambasadzie PRL, z rąk 
ministra przemysłu cięiżkiesgo Wło
dzimierza Lejczaka — przyznany mu 
przez Radę Państw a za wszechstron
ne zasługi Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski. W tym samym 
roku otrzymał tytuł doktora honorlis 
causa Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. SitatósłaJwai Sita'Sziiea w Krakowie.

„Wybitny inżynier-humanista pie
lęgnuje swe związki z Polską kul
turą. Wspiera finansowo działalność 
takich instytucji polskich w Stanach 
Zjednoczonych, jiak: 'Fundacja Ko~
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ściuszkowska i Polski Instytut Nau
kowy w Nowym Jorku, S tw orzył. 
Fundację Sendzimira, popierającą fi
nansowo wymianę .naukowców* pol
skich i amerykańskich, a admini
strowaną przez Fundację Kościusz
kowską” (S. 67); '

W druigiem. artykule z tego cyklu 
omówiono sylwetkę prof. Czesława 
M ariana Bieżanko, entymologa p ra 
cującego w Brazylii. Nie ma ehylba 
liczącego* się w świecie entymologa, 
któremu obce byłoby nazwisko prof. 
Bieżanko*. Dla wielu, naszych roda
ków, tych osiadłych i tych urodzo
nych już , w Brazylii, stanowa ono 
powód do dumy. Prof. Cz. Bieżanko 
jest autorem lufo współautorem 30,0 
prac, głównie z entymologiii oraz bo
taniki i chem/ii. W Pelotas od roku 
1S40 redaguje „Biuletyn Roślin Lecz
niczych i Ozdobnych”, a od 1959
— „Archiwa Entymologii”. Rada 
Państw a przyznała w  1966 r. prof. 
Cz. Bieżanko Krzyż Oficerski orde
ru  Odrodzenia Polski,

Forum Polonijne 1974 — omawia ' 
Hieronim Kubiak. Autor pisze: „Na 
Fomim palnolwał nastrój wizajemlnej 
życzliwości i chęci zrozumienia od
miennych racji. <„.) Przekonaliśmy 
się — mówią uczestnicy Forum sło
wami Apelu — że Polska dzisiejsza 
pragnie dalszego rozwoju współpracy 
ze wszystkimi rodakami, ze wszyst
kimi poczuwającymi się do polskie
go rodowody bo z jednego- pnia wy
rośliśmy, bo* po.nad istniejące różnice' 
silniejsze są więzy, które nas łączą. 
Traktujemy sukcesy Polski, polskich 
fwórlcótw, urzopych, iwy/nalazców i. in
żynierów, sportowców, pracowitego 
i UitalentowHńego ludu polskiego tak

jak własne, podobnie jak kraj z u- 
znaniem i radością wita awans spo
łeczny, kulturalny i zawodowy Polo
nii” (s. 73)j

W zwięzły sposób autor artykułu 
przedstawia główne tematy dyskusji 
na Foruim Polonijnym.

„Być w  Rzymie i papieża nie wi
dzieć, być w Polsce i nie widzieć 
Krakowa, — to jedno.. Jak  w otw ar
tej księdze pełnej, legend i przypo
wieści o* sławnych mężach i donio
słych czynach, wyczytać można z 
murów Krakowa tysiącletnią historię 
Rzeczypospolitej” (s. 75). Tymi sło
wami rozpoczął Stefan Ciepły a rty 
kuł o Krakowie p*n. Kraków, miasto  
gościnne.

Kraków współczesny to nie tylko 
historia zaklęta w dawnych murach, 
zatrzym ana w miuizeach i utrw alona 
nazwiskami wielkich Polaków — od 
Kochanowskiego i Kopernika poczy
nając. To również poważny ośrodek 
naukowy i przemysłowy, trzecie co 
do liczby ludności miasto kra ju  (po 
Warszawie i Łodzi), drugie pod 
względem obszaru. "Jest też Kraków 
potęgą naukową i stolicą polskiego 
teatru. Tu mieszkają znakomici ma
larze, pisarze i poeci, których nie 
sposób nawet wy,liczyć. Nic więc 
dziwnego, że Kraków właśnie uzys
kał zaszczyt goszczenia latem  1973 r. 
1*29 uczonych polskiego pochodzenia 
z 30 krajów świata. W 1974 r. Kra- 
kólw gościł także uczestników Forum 
Polonijnego*. Również w Krakowie w 
19*74 r. miały miejisce Polonijne 
Igrzyska Sportowe, w kltórych brało « 
udfciai wielu* młoldych, sportowców.

Polonia kanadyjska należy do 
najstarszych skupiisk polskiej’ e*mi~
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gracji w świiecie — ipits-ze T. Ko
walski w aritylkule Polonia .w  Kaina- 
d-zie. Pierwsza duża griujpa em igran
tów z Polski, licząca kilkanaście ty 
sięcy osólb, przyfbyła. Ido Kanady po 
roku 1831. Byli to  głównie uchodźcy, 
którzy topuśc®. kraji po upadku por 
wsitamia listopadolwego'. Wśród nich 
wyróżnili :się szczególnie: Alaksanjder 
Edrward Kierzkowski i  Kazimierz 
Gzowski. „Następna duda grupa Po
laków, ok. 30 tys. osób, przyłbyla do 
Kanaldy w  latach 1890—1915. Była 
to emigracja zarobkowa” ,(s. 82). Dal
sza fala — również zarobkowa •— 
miała miejsce w latach 1935—(1938. 
Ostatnia gruipa przybyła do. Kanady 
poi zakończeniu II wio jny światowej. 
ByŁi ito w  przeważajiące liczbie woj
skowi, osoby wysiedlona w  czasie 
wojny do. Nietouiete,' a Itakże liczna 
grupa inteligencji.

Polonia w Kanadaie osiągnęła w y
soki poziom1 maiteiualmoHSpołeczny. 
Pracuje tam ok. 3 tysięcy inżynie
rów  polskiego pochodzenia. Obecnie 
w Kanadzie ukazuje się 6 polonij
nych czasopism.. Istnieje 'też 8 polo- 
niijnyicłi programów radiowych emi
towanych w  jięiz. angielskim i pol
skim,,. a  'także ipoloinijny program te
lewizyjny w Toronto.

„iBaidzo wyraźnie zaznacza się w 
osltaltndichi latach wśród Kanadyjczy
ków polskiego pochodzenia., uroidzo- 
nyicb już 'W Kanadzie i  nie mówią
cych po pcilisku, wizimslt zaintereso
w ania krajem  iswioich przodków, jego 
kuiliturą, historią i dniem- dzisiejszym.- 
Dotyczy to -szczególnie młodzieży po
lonijnej., której 'poczucie związku z 
Krajem, a itakże duimy nflTodowejs

jesit zjaiWliskiem szczegóflinyim” (s. 85).
Stosunki p-olsko-watykańskie w 

ostatnimi okresie opisuje Stanisław 
Markiewicz. Szczególnie podkreśla 
om znaczenie wizyit arcybiskupa Ago- 
stii.no> CaisarołŁ w Bladzie Państw a o- 
raizi ounicjusza Poggi u  iprezesa Biady 
Mipiis|trów P iotra Jaroszewicza-.

Z dziejów Polski i USA — .to- prze
gląd ważniejszych historycznie' wy
darzeń w Polsce i  USA, ukazanych 
na zasadzie porówinianiia Starego 
Państwa (Pcflska) z Nowym (USA). 
Piękne, stare ryciny ilustrują opi
sane wydarzenia. Oglądamy (także 
portrety  sławnych Polaków i Ame
rykanów.

Po wizycie E. Gierka- w  Steinach 
Zjiejdmcczionych w 1974 r. pojlawiło 
się szereg artykułowi zarówno w p ra
sie polskiej-, jak i ■amerykańskiej-. W 
Almanachu 1976 możemy zapoznać 
się także z alr'ty|kiulłem: PoteJca — 
USA. N owy eitatp 1uistpaijpraicy grosipo- 
dartczelj. Autorem jesit Helnryk Chą
dzyński.

O -teatrach slŁudenckiich pisze Krzy
sztof Mrozie1 wicz. .„Życie teatralne w 
Pclisce byłolby uboższe, gldylby nie 
proipoziycje teaitru situldenckiego., k tó
re  — uzupełniając obraz sceny za- 
wod-owe-ji — zmuszają ją d-o- bardziej 
nowoczesnegoi myślenia; Tak było 
zawsze, odkąd te a tr  studencki istnie
je, i tak IbędiZiie zapewne również w 
przyszłości” (s. 109)..

W Almanachu Ftołonii znajdziemy 
także kąoik idla (dzieci.. Ilustracje wy
konała Juliltlta Karwowska-Wnuezak. 
Są itu wiersze, opowiadania, bajki
— napisane w .języku polskim: i an
gielskim.
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14 grudnia 1973 r. Zgromadzenie 
Ogólne NZ przyjęło ojpiracowaną 
przez Polskę rezolucję w  sprawie 
cchro-ny i dalszego rozwoju warto
ści kul!tur.almyich. Ochrona dóbr ku l
tury narodowej wi Polsce m a szcze
gólne znaczenie. Temu zagadnieniu 
pcśtwięiccny Jelsit artykuł p!t.: „Ochro
na i datigey raefuoóij war)toiśioi k\u\l<t)u]ra'l- 
nyich„ aiiuBtrcwainy zdjęciami waż-, 
miejszych. polskich zabytków klasy 
zerowej.

Z okazji 150 rocznicy śmierci Sta- 
‘nisiawai Staszica zamieszczono. w  Al- 
mainachu -artykuł poświęcony t-e-ji wy
bitnej. postaci polskiej' nauki. S!t. Sta
szica nazywla się często ojcem geolo
gii polskiej. Powiązanie tradycji ze 
współczesnością jest ma pewmo- k-oi- 
rzysitne chyba w każdym przypadku. 
I tuts’j. podkreślono' tę sprawę, mia
nowicie po- omówieniu zasług St. 
Staszica d la polskiej' nauki zasyg
nalizowano szereg odkryć geologicz
nych dokonanych w Polsce.

,W tzw. telegraficznym skrócie m o r 

żemy zapoznać się również z Kro
niką' Polonijną. Natomiast piękno 
Warszawy możemy jeszcze raz po
dziwiać clzytayąc (i oglądając • foitotey)
o Trasie Łazienkowskiej' (Józef Si- 
galin),

Ju lian  Żebrowski — słynny 'polski 
rysownik i  karykaturzysta — przed
stawił tutaj. Amerykanów polskiego 
pochodzenia, a ta|kże miasita. i m iej
sca w Stanaich Zjeldlnoiczonych szcze- 
gćllnie 'związane z życiem Polcaii 
amerykańskiej-. W Almanachu zniaj-; 
duje, sięi m. ;in. rysunek przedstar- 
wiają-cy Ks. Franciszka Rowińskiego
— zastępcę Pierwszego Biskupa Pol

skiego' Narodowego Kościoła Kato
lickiego w- USA. Szikoida, że z po- 
nad 150 rysunków J. Zebrowskiego, 
wykonanych poidiczlas dwuletniego 
pobytu- artysty w  Stanach Zjedno-- 
czcnycih i Katiadzie, zamieazczcno 
Itylko cząstkę. Mieszkańcy- USA i Ka
nady będą- jednak mogli obejrzeć 
wszystkie jego. rysunki, ponieważ w 
1976 r. w Ameryce- Północnej, zosta
nie zorganizowana wystawia, jego 
ipra-c.

Życie i działalność prof. Tadeusza 
Kotarbińskiego wywarły wielki 
w-pływ- na kilka generacji polskiej 
inteligencji. W tyim rokui -obchodzi
m y 90 rocznicę jego. urodzin. O prof. 
TadeuSzu- Kotarbińskim pisze w  Al
manachu Marek Jaworski. Nie wSIzy- 
scyi zapewne wiedzą, że: prof. Kotar- 
bisński jest również poetą. Możemy 
tuita-ji przeczytać. kilka jego- w-i-erszy, 
np. Autoportret, Tożsamość, Pocie
cha.

P-olski'. supergigant filmowy- — to 
oczywiście „Potop”. O „Potopie” pi
sze Maria Oleksiewicz. Artykuł u- 
barwiajią zdjęcia z filmu. W 1975 
roku film- ten znalazł się również 
za oceanem: wśród 5 filmów zagra
nicznych- kandydujących do nagród 
Am erykańskiej Akademii Szitukii Fil
mowej!,. znanych jako. „Cskary”.

Światowe Festiwale Polonijnych 
ZespoMw- Artystycznych k-ojarzą się 
nam- z Rzeszoiwem i są  już tradyejią 
w tym  mieście. Jednym z założycieli 
p-clcriijinego >zet(po!iu „Rzeteeoiwia-cy” 
z Chicago jest ks. Bronisław Wojd-yła 
z PNKK. Festiwal jest więc lek c ją : 
Polski i 'języka polskiego-, Artykuł 
na temalt Festłw-ali -Polonijnych n.a-
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pisała Krystyna Gtrzyfbowiska — To 
byiły ałofe dini.

Nai całym świeci© znany jest hi
storyczny jiuż wkład polskich ko-n- 
cetpicjii i realizacji wi dzieło ratow a
nia naturalnego środowiska- człowie
ka. Rwtkiiriek .dla m orza, lasów i po
w ietrza  — to- tyu ł artykułu Zibignie- 
wa Święciła, zamieszczonego w Al
manachu.

(Naszym Czytelnikom na pewno 
znany jeisit już term in „ambasador 
kultury polskiej-”. Tym razem czyta
my o Feillilksie Topolskim — słyn
nym malarzu oraz prof. Buy Gbri- 
stovamie Wachowiczu z Brazylii — 
zajmującym- się historią emigracji 
polskiej, wi Brazylii.

I jeszcze jeden maiteri-ał z okazji 
„okrągłej!” rocznicy — mianowicie 
100 rocznicy urodzin Mieczysława 
Karłowicza — wybitnego- muzyka, 
pn. Nc\n '(Jm\nvs m ońar (Mariusza 
Zarulslkfiiego).!

Każdego- roku- Polska szeroko o- 
twiiera bram y swoich -szkół i  uczelni 
na przyjęcie młodego pokolenia Po
lonii, niezależnie -od postódanegoi o- 
bywiaitelstwai. Przyjeżdżają- orni po 
naukę ido- Polis-kł, aby lepiej, poznać 
kraji swoich oijiców. Inform acje na 
ten temalt zamieszczają Danuta Wa- 
lerysi-ak oraz Kryistyinia. Podkomorzy.

A oto- Polacy,, którzy poidbili Ame
rykę: ,'B-oibby Vinlton {Stanisław Pie
truszka) — piosenkarz, który roz
sławił piosenkę „iMelo-dy of Love” 
oraz Zbiglniew 'Stalbeuisz — dyrektor 
regionallny Polskich Linii Lotniczych 
LOT na Amerykę Północną (otrzy
mał o'n itytuł .„Człowieka- rokui 1974 
w dai-edzinie loltniftiwia i turystyki”).

Wiadomości .o- sporcie polskim, 
przepisy kuthni- polskiej-, fragmenty 
literackie, humor i. rozrywka oraz 
reklam a — zamykają bogaty ,treś
ciowo Almanach- Polonii na rok 1976.

(M.S.)

Nowy naród

„Analiza osadnictwa — dobrowol
nego -i iprzymuislowe-goi — ludności 
nieautoehltoin-iezneji ma obcym jej ob
szarze państwowym Stanów Zjedno
czonych, analiza- rytmu życia gospo
darczego1 tej ludności ora-z procesu 
formowania -się jej, ku ltury  -i insty
tucji życia- publicznego; upoważnia 
do dwu twierdzeń generalnych. Po 
pierwisze, -w -wyniku łącznego dzia
łania szeregu czynników obiektyw
nej- i subiektywnej -natury powstał 
naród amerykański o- specyficznych 
i sobie- tyKao właściwych cechacth, 
pcmiimo eurcpejisikich i pozaeuropej
skich zapożyczeń. Po drugie, naród 
ten ipcdofcinie zresztą jslk i  inne na- 

J rody, m,a charakter”.
Powyższy cyltat po-cho-dzi- z nowej- 

książki Hieronima Kubiaka: „Rodo
wód naroidu amerykańskiego” (Wy
dawnictwo Literackie Kraków 1975, 
wyd. I, cena zł 35). Nie ulega w ąt
pliwości, że narad almeryka-ński, taki- 
jiaki istnieje, stworzyły wszystkie 
grupy etniczne, że posiada on jako 
całość szereg cech wspólnych a wie- 
lotoa narodami eurtopejEkimi. A mi
mo to  nie stanowii- kopii żadnego- z 
nich. Jest to, niaród nowy.

Autor rozpatruje problematykę 
narodu amerykańskiego opierając się
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przede wszystkim na historii i so
cjologii am erykańskiej oraz wysnu
wając z zebranych, dokumentów ko
nieczne wnioski. Z całą uwalgą śle
dzi cni proces powiśtawaniai amery
kańskiej' wspólnoty narodowej;.. Przy 
tej, ckaizji, dokonuje krytycznej) in ter
pretacji istniejących, już koncepcji 
teoretycznych i  ideologii asymilacyj- 
nej, z zaznaczeniem,, że rozważani®, 
swcije ogranicza wyłącznie do lud
ności białeji Stanów Zjednoczonych 
Ameryki.

„Rok 1976 — pisze autor — za
m yka drugie stulecie istnienia Sta
nów Zjednoczonych, i praiwie czwar
te w> historii sylsitemaityicznegoi osad
nictwa białej, ludności w  Ameryce 
Północnej'. Jest ito, więc dostatecznie 
dłuigi. okres, aby 'podstawowe regu
larności charakteryzujące formowian 
n-ie się amerykańskiego, narodu u- 
jawniły isię z całą mocą”.

Problem atyka (powstawania naro
du amerykańskiegoi — co wydaje się 
nai ‘pierwiszy. rzult oka nieprawdopo
dobne — nie była dotychczas zbyt 
częsito- podejmowana. prze® amery
kańskich socjologów, pomimo- jej 
teo-reityczneji afcrakcyfjlności i, p rak
tycznej doniosłości-. Jeżeli już podej
mowano tę  problematykę w socjo
logii, to- najczęściej, nie na poziomie 
ogólnych rozważań, lecz analiz za- 
kresowo Węższych, dotyczących np. 
kultury, charakteru narodowego, 
asymilacja gruip imigracyjnydh itp.

Na brak badań nadi procesami na- 
.rodowotwórczymi w socjologii ame
rykańskiej! zwrócił jiuż w latach 
sześćdziesiątych uiw.aigę Józef Chała- 
sińlski, Choć inaczqj in terpretuje je®o

przyczyny (mjiln. w situdiulm pt. „Kul
tu ra  amerykańska”). Chałasiński słu
sznie zwraca uwagę, że większość 
poznawczo-istotnych, prac socjolo
gicznych, które podejmują problem 
narodu, została w  USA napisana 
przez uczonych należących jedno
cześnie do dwu ku ltu r intelektual
nych,: .amerykańskiej! i  eurolpejlskiej 
oraz przez Amerykanów ,pozo,stają- 
cych, pod wyraźnym wpływem euro
pejskich itnadyejd. Przykładami są 
niewątpliwie: F. Znaniecki „Modern 
Nationaldties” oraz R. M. Maclver.

Naród amerykański, — wg S. M.. 
Liplseta („The First New Nation”)
— j,es|t wspólnotą polityczną, realizu
jącą się w suwerennym- państwie, 
które z kolei przyspiesza iprocesy na- 
roldotiwóreze i Utrwaiai ich wyniki. 
Do, powstalnia tej' w!spólnoty prowa
dzą dwie drogi: tradyicyljlna, wyraża
jąca, się w  eiwoluicyjneji ciągłości wzo
rów kultury, wartości -i, instytucji 
politycznych,, oraz rewolucyjna, w ła
ściwa m. dn. narodom uformowanym 
raa terytorium  byłych kolonii. Proces 
krystalizacji narodu amerykańskiego 
stanowi peiiną egzemplikację tej 
właiślnie drugiej, drogi.

Wytworzenie świadomości wspól
nych interesów, państwowych, a  póź
niej' i, narodowych, wśród różnych 
stamóiw i gr<up etnicznych trwało 
dłużej, niż budowa zasad systemu 
społecizno-ipoliiltyfcmego. P artykular
ne interesy i róiżlnice języka, kultury 
czy religii zagrażały jednolici tw o
rzącego się 'narodu1 praktycznie przez 
całyi XIX wiek. Cały tok rozumo
wania S. M. Lipseita — przytoczony 
tultaij, pokrótce — jest zbieżny w
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kwestiach istotnych z przyjętym' 
przez H. Kubiaka modelem am ery
kańskiego proceisu narodotwórczego.

Spotkać się nieraz można z tw ier
dzeniem, że naród amerykański for
mował się na -czystym. gruncie”, ń-i.e 
obciążonym „dawną tradycją naro
dową”, a więc łaitwnyim dla nowych 
orientacji-. Nie jest to jeldnak praw 
da., lecz raczej' literacka metafora. 
Wśród -oisad-n-ików bowiem z oikreSu 
•kolonialnego zdecydowaną 'przewagę 
mieli e-m-igranci z Wysp Brytyjskich
0 roizlbudzonym poczuciu narodbwytm. 
Po drugie, . imiiigiracja z Wy^lp Bry- 
tyjlskich. m iała charakter ciągły nie 
tylko w okresie (kolonialnym, lecz 
również iw XIX wieku, a> musiało 
wywierać istotny wpływ- na odna
wianie się tradycljii 1 .s-eintymentów.
1 jeszcze trzecia, sprawa: w okresie 
gdy .powstawało niepodległe 'państwo 
amerykańskie — mim© iż droga do 
niepodległości prow-adtziła przez woj
nę z Wielką Brytanią — wpływ bry
tyjskich wzorców fcuitorowych (w 
tym angielskiego języka) nie miał 
sobie równych. Państwoi powstało 
więc zanim- naród się ostatecznie u- 
formował,, wzmocnione rolą „Angło- 
saisów” jako- ośrodka -integracji, na
rodowej'., Noisicielaimi brytyjskich 
wzorów, ii jtradycji byli w  nowym 
społeczeństwie ludzie naljwyżej po-, 
stawieni w  utrw alającej się hierar
chii! pozycji społecznych. -Dominację 
tradycji 'brytyjisjricto (przyjmowanych 
jako. własne,ramefrylkańskie, doid-atko- 
w» ułatw iał fakt, iż większość osad- 
nikólw przybywających z innych, sku
pisk- etnicznych nie posiadała jeszcze 
rozlbujdzioneji świadomości narodowej

lub posiadały niejednakowo ją roz
budzoną. Przybywajm y w -większo
ści posiadali raczej- świadomość 
wspólnoty regionalnej..

Ideinityfikacija regionalna, oparta na 
retrospekćji-, nie wystarczała jednak 
n a  długo-. Rzeczywistość amerykań
ska i własne pcltrzeby wymagały no
wej! aujtoidentyfikaicji i — co waż
niejsze — stwarzały do niej: pod
stawy. „Aby żyć — pisał Herberg
— im igrant -musiał „należeć”, aby 
„należeć” musiał umieć umieścić sie
bie w  szersze'j- całości społeczjnej:, o- 
■kreś-lić swoją tcżsamość dla siebie 
i- dla, innych”.

Scalanie się kolejnych grup etaicz- 
nych z tradycjami wcześniejszych o- 
sadn-ików nie przebiegało- -bezkon
fliktowo-. -Późniejsi emigranci zasta
wali już w  Ameryce starą  emigrację. 
W zderz-en-iui z .„nowymi”, „starzy” 
poczuli się wystarczająco zagrożeni. 
W ystąpili więc z pozycji obrońców 
tcńs-aimości narodu-.. Nowa emigracja 
będzie musiała odczekać dwie gene
racje, zanim jej. obecność zostanie 
zauważona w  -strukturze narodu a- 
meryikańlskiego.

„Rzeczywistością nar.cidu amery
kańskiego — pisze T. Kubiak — w 
jego obecnym etapie rozwoju jest 
pllural-izm- etniczny, przejawiający się 
w  diwą płaszczyznach-:, genetycznej i 
funkcjonalnej. W płaszczyźnie gene
tycznej. wynika on nie tyllko z (dzie
dziczenia — poza wspólnym ogólno- 
amerylkańiskim standardem  — . od
miennych tlradycji JsuDftirowych, lecz 
również ee skrzyżowania się daw
nych pcidlziaflćw etniezmyidh z podzia
łami klasowymi i reigiilijnymi. W ipła-
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sziczyźnie funkcjonalnej, polega on na 
odmiennymi stosunku wyróżnionych 
grup społeczeństwa Eme-rykaskiego 
dO' kućltu; „sita-rej ojczyzny'’. W żad
nej; z tych płaszczyzn Ameryka nie 
jedt jednak „zbio-rem małych na-r-o.- 
dów (powstałych). w - obrębie .innych 
narodów”.

Zasygnalizowane zagadnienia
przefdlatsiwća -aiutor iw rozdziałach: 
pierwszymi — „Problem i sposób jego 
rozwiązania.” i  drugim1 — „Naród 
amerykański: oodt czy rzeczywis
tość?”. 'Natomiast d;wia kolejne roz- 
ćiziały poś^Cejcctie Są jporobOieaioiwi i- 
miigracji.

Autor pisze: „O wyjątkowości a- 
meir.yikańsIkiegO' procesu narodotwór- 
czego zdecydowały w  ogromnym 
stopniu- prawidłowości -rządzące pro- 
cetsetni .'ImigrŁcyjinymi. W nich szu
kam  także odpowiedzi n a  pytanie, 
dlaczego' — pomimo italk wielu od
miennych fcradyćjii etnicznych-, które 
wi sumie złożyły -się na naród ame- 
rykiańisjkŁ— wykształcił on zasadni
czo. swoiją [tożsamość”.

Napływ- europejskich emigrantów 
n>a terytorium  państwowe Stanów 
był bardzo duży i -trwał zbyt długo, 
alby wyróżnienie kolonistów i ‘imi
grantów wystarczyło.. Termin imi
grant ■— wi m iarę upływu Łat i wielu 
zachodzących zmian — był już za 
obszerny. Należało' więc wyróżnić 
„starych” i „nowych” imigrantów. 
„Sitarzy im igranci” —■ 'to ci, którzy 
przybyli do USA oid traktatu, wer
sal slc:.eg o (1783 r.) do zakończenia 
wojny domiowej. „Nowi imigranci” — 
to osadnicy z lalt siedemdziesiątych 
i późniejszytch. Terminy te  stały  się

steiraoitypaimi oi okreśŁomej, treści e t
nicznej.. A więc kolonista to emi
grant z Wysp Bryltyskich; s ta ra  im i
gracja — to sylncinim emigracji z 
Europy zachoćbiej i półmocm-elj', a  no
w a emigracja — z Europy central
nej,, południowej, i wschodnieji.

Stereoitypyi przyjmowały za pew
nik, że u|dział poszczególnych grup- 
etaiiczych przybyłyich do USA w 
rćżlnylm czasie .był nie- tylko 0-d'mieln- 
ny, ad-e i incteirówLiy co ido wiarltośici. 
T r/t ba -w tych sitereotylpaiclh sz-ukać 
właśnie pośredniej przyczyny ufor
mowania się ateredtylpaw pctfzczelgóH- 
nyic-h gTiup eilnicznyich.

iW pracy swojej H. Kubiak nie po- 
mOj:a itakże wielomiłionoweji Polonii 
amerykańskiej'. Co db Polaków- przy
byłych na kontynent amerykański, 
aultor podkreiśila; że powisltanie i u- 
trzymywanie się społeczności (pol- 
skiielj w  lam ach fo-rirriu]jąeego się n a 
rodu amerykańskiego nie wynikało 
wyłącznie z separatystycznych dążeń 
Polaków, lecz było przede wszystkim 
konsekwencją obiektywnie istnieją- 
nyich różnic kiulitiulralny-ch, religij- 
nychi, językowych i ekonomicznych. 
Działała tu prawidłowość uniwersal
na: im różnice -były większe, tym 
silniejsza ptoitrzeba i konieczność 
tworzenia własnych instytucji i u- 
trzymywania więzi społecznej na 
podstawie dawnych zwiiązkćw retgiio- 
nalnych.. Wyłonienie się w tych w a
runkach społeczności etnicznej i j.ej 
trwanie ułatwiało wchodzenie na
stępnych przybyszów do am erykań
skiej wispółnoty najródowej. Separa
tyzm-, zapewniając kolejnym grupom 
imligiriantikilm mlieljisice w wieloeltnicz- 
nylm społeczeństwie amerykańskim,
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służył integracja narodu am erykań
skiego.

Do polityki imigracyijnej należały 
przede wszystkim przepisy naturałi- 
zacyjna, okreiślające prawin© wymogi, 
jakie m usiał spełnić każdy, kto 
chciał zostać obywatelem UiSA, a u- 
roidził się poza .Stanami jako oby
watel innego 'państwa.

Hieronim Kubiak .roźpatruje także 
przyczyny konfliktów powstających 
w społeczeństwie amerykańskim na 
tle religijnym, rasowym,, etnicznym, 
ekonomicznym i politycznym.

iW ostatnim rozdziale, zatytułowa
nym: „Rzeczywistość i ideologia asy
milacja” omówione są również ściśle 
związane zagadnienia z procesem 
tworzenia się narodu amerykańskie
go, a więc: pojęcie i praw a procesu 
asymilacyjnego, instytucje asymilu- 
jące, fazy i ideologia asymilacji.

„Marzendeim pluralistów kulturo
wych było — twierdzi auitor — aby 
Ameryka stała się „narodem, naro
dów” nie w sensie przenośnym1,, lecz 
dosłownym. Czymś przypominają
cym, jak to określił R. Boutrne, 
„.światową federację w miniaturze”, 
w której każda z girup zachowa swo
ją narodową adirąlbnoiść”. Odt^d m ia
łyby to1 ijiulż zrelsizłą być nie gnufpy 
etniczne, lecz mniejszości narodowe.

Naród amerykański niewątpliwie , 
nie jeist narodem nowym w tym 
sensie,, że od«oszą się do niego wszy
stkie ogólne prawidłowości rządząi- 
ce procesem powstawania i  1 przei- 
oibrażania się narodów. To, co nowe 
w amerykańskim, procesie narodo- 
twórczym, zawiera się przede wszy
stkim w warunkach,, w jakich od
bywała się i odlbywa nadal integra

cja różnych, grup etnicznych oraz ich 
ku ltu r w  jeden naród państwo 
i jedną kulturę, heterogeniczną w e
wnętrznie, a jednak stanowiącą ca
łość. Pamiętając o osadniczej gene
zie narodu amerykańskiego nie
trudno udowodnić, że posiada on 
jako całość — a jeszcze w większym 
stopniu tworzące ,go grupy etniczne
— szereg cech, wspólnych z wieloma 
narodami europejskimi. A jednak 
nie stanowi kopii żadnego z nich. 
Przekonuje o tym. także struktura 
świadomości Amerykanów.

wOsią przewodnią tej świadomości
— pisze H. Kubiak — jest aksjomat 
głoszący, że Stany Zjednoczone są 
najlepszym i największym krajem  na 
ziemi i zawsze takim pozostaną. (...) 
Naijilelpiszą 'fcir.mą organizacji życia 
zbiorowego jest demokracja, którą 
Amerykanie „odkryli i udoskonalili”. 
Do powinności obywateli >Stanów na
leży patriotyzm. (.*,) 'Przepłacanie za
trudnionych jest złą polityką. Jeśli 
ktoś nde chce pracować na oferowa
nych m u warunkach, powinien 
odejść.. (...) Zawsze należy natomiast 
pilnować własnych interesów. (...) O 
sukcesie jednostki decyduje jej p ra
cowitość oraz oszczędność, a szcze
rość to najlepsza polityka w stosun
kach maędzyludizkich. Jednakże nie 
wszyscy są jednakowo zdolni. Kobie
ty np. nie myślą równie racjonalnie 
jak mężczyźni. (...) Za pieniędzmi 
trzeba umieć chodzić. (...) Żyje się 
tylko raz.. (*.) Obowiązkiem każdego 
wobec siebie i własnej rodziny jest 
zdobyć tyle pieniędzy, ile tylko mo
że. (...) Wykształcenie ma tylko w te
dy sens, jeśli usprawnia działanie, 
a nauce nie wolno pozwolić, aby
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psuła biznes lufo naruszała uznane 
zasady fundamentalne. (...) Rodzina 
stanowi podstawową i uświęconą in
stytucję gwarantującą ciągłość bytu 
narodowego, a dzieci są błogosła
wieństwem”.

Naród amerykański, pomimo 
wszystkich konfliktów wywoływa
nych procesem przemian, zachowuje 
nadal swoją tożsamość. Nie jest więc 
kopią żadnego narodu — powstał bo
wiem naród nowy.

„Rodowód narodu amerykańskie
go” zamyka posłowie oraz summary. 
Cenna i obszerna bibliografia, załą
czona na końcu książki, niewątpli
wie podnosi rangę tej i tak dobrej 
i poczytnej pufcflikacji. Dla ciekawo
ści dodam jeszcze, że na okładce 
i obwolucie wykorzystano zdjęcia z 
książki Johna F. Kennedy'ego: „A 
Nation of Im m igrants”. Okładkę i 
ofowolutę zaprojektował Lech Przy
bylski.

M.S.

Konkordaty

Nazwa „konkordat” (concordia lub 
pax, a dziś concordatum) wywodzi 
się z czasów, kiedy Kościół nie tylko 
jako organizacja religijna, ale także 
jako suwerenne państwo świeckie 
(tzw., państwo kościelne) zawierał u- 
kiady w celu położenia kresu spo
rom,, niezgodzie lub wręcz wojnie, 
jaką prowadził z inną ' suwerenną 
stroną państwową, W zasadzie jed- 
naik, zarćiwino w koldelksie ,praw a k a 
nonicznego, jak i w praktyce dyplo
matycznej oraz w rozwoju historycz

nym dla określenia konkordatów u- 
żywano różnych wyrażeń. Równie 
ibardzo dawną historycznie nazwą na 
określenie konkordatów jest provi- 
legiunn lulb indultum. Nazwy te mają 
ścisły związek z panującymi swego 
czasu teoriami o nadrzędności” jed
nej lub drugiej strony zawierającej 
układ,

W czasach nowożytnych najczęś
ciej używa się jednak na określenie' 
konkordatów następujących, nazw: 
conventiones, tractatuis, pacta eon- 
venta. Obowiązujący obecnie kodeks 
prawa kanonicznego używa następu
jących okre-śleń: conventio, pacta 
conventa, concordatum. Nazwy te 
oznaczElją „zejście się” dwu stron 
w celu zawarcia porozumienia od
nośnie do konkretnych spraw —■ w y
nikiem czelgo. j etstt uircczysita Rumowa 
Podpisana przez olbie strony.

Tyle o samej etymologii słowa 
„konkordat”. Co jednak kryje się 
pod tym pojęciem? Otóż teoretycy 
praw a międzynarodowego określają 
zwykle konkordat jako „umowę mię
dzynarodową zawartą między pań
stwem a Watykanem’, regulującą 
sprawy wspólnie interesujące te dwa 
'podmioty praw ne”. Konkordat jest 
więc specyficzną umową międzyna
rodową. Ta .„specyficzność” konkor
datu ma swoje źródło w tym, że zo
bowiązania prawne zaciągnięte przez 
konkordat dotyczą — z jednej stro
ny — państwa jako ściśle określo
nej instytucji polditycznoprawnej — 
a z drugielj —■ tylko tej części Ko
ścioła,. która znajduje się na teryto
rium daneigo państwa..

W polskiej literaturze . naukowej 
odczuwamy brak obszerniejszego o
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pracowania historii konkordatów. 
Dlatego też niezwykle cenną wydaje 
się praca Tadeusza Włodarczyka pt. 
KomSkomdaty: Zarys MsitoHi ze sziaze- 
gólmtpn ii\wtegię\d\niemełm X X  iwiB'<iu 
(PWN Warnsrzatwa 1974, wy>d. I s. 550 
cena 80 zIł). Pir.aca ta  pojawiła się na 
rynkach księgarskich w zasadzie 
zgodnie z zapotrzebowaniem społecz
nym i jest owocem kilku lat żmud
nej pracy autora.

Tadeusz Włodarczyk w swojej pu
blikacji możliwie dokładnie i w o- 
praeowaniu o teksty oryginalne za
znajamia Czytelnika z treścią, zawie
ranych dotychczas konkordatów.

Strona .zewnętrzna zawierania 
konkordatów podlegała poważnej e- 
wolucji, zanim osiągnęła formę 
współczesną. Pierwsze konkordaty 
miały zwykle formę tzw. podwójne
go oświadczenia (duplex declaratio). 
Do tej formy zaliczyć także można 
stosowane dość często w  konkorda
tach XIX w. tzw. noty wyjaśniające 
lub też appendiksy, andssy lufo pro
tokoły końcowe albo dodatkowe. In 
ną formą konkordatu (dziś rzadziej 
stosowaną) jest promulgacja bulli 
papieskiej ustalającej sprawy, co do 
których nastąpiła uprzednia zgoda ” 
obu stron. Konkordaty zawarte po 
I wojnie światowej oraz wiele kon
kordatów zawartych poprzednio m a- ■ 
ją  fcr.rnę normalnych traktatów lufo 
umów międzynarodowych. Zawarcie 
konkordatu zwykle poprzedzone jest 
długimi rozmowami prowadzonymi, 
przez strony. Gdy strony dojdą do 
zgody, układ jest najpierw  parafo
wany, nastęipnie — w term inie usta
lonym przez Abie strony — ma miej
sce formalne,, uroczyste podpisanie

układu w dwóch egzemplarzach. Na
stępnie teksty przedkładane są do 
•ratyfikacji. Z chwilą wymiany do
kumentów ratyfikacyjnych, oraz opu
blikowaniu tekstu układu w oficjal
nym organie przeznaczonym do ogła
szania ustaw konkordat wchodzi w 
życie.

Nafjstarsze konkordaty sporządza
ne były w- jęz. łacińskim. Dopiero 
w  XVII w. powoli zaczęto wprowa
dzać do praktyki konkordatowej ję 
zyk włoski. W drugiej połowie
XVIII w. zaczynał torować solbie 
drogę zwyczaj sporządzania tekstów 
konkordatów w dwu różnych w er
sjach jęizykowych. Przy tej okazji 
nasunąć się nam może pytanie: Jaka 
ibyła przyczyny zawierania konkor
datów?

•W zasadzie można stwierdzić, że 
istniały trzy główne sytuacje, które 
doprowadzały do zawierania konkor
datów.

Pierwszą przyczyną było ' dążenie 
do zlikwidowania konfliktów i przy
wrócenia zgody między Kościołem a 
państwem^ Układy zawierane na tym 
tle noszą nazwę konkordatów poko
jowych. Tego rodzaju układy cha
rakterystyczne są zwłaszcza dla po
czątkowego' okresu historii konkor
datów, chociaż występują także i w 
czasach” nowożytnych.

Drugą przyczyną zawierania kon
kordatów było wzajemne dążenie 
stron do umocnienia panujące zgody, 
harmonii i przyjaźni.. Są to tzw. kon
kordaty przyjaźni.

Trzecią przyczyną było dążenie do 
uniknięcia pogorszenia sytuacfii w 
stosunkach, państwo—  Kościół. Są to 
tzw. konkordaty obronne.

92



„'Konkordat jako swoisty układ o 
GhaTEfcltteTze międzynarodowym mię
dzy państwem a Kościołem — pisze 
T. Włodarczyk — jest możliwy tylko 
wówczas gdy Kościół zaczyna od
grywać wobec państwa rolę samo
istnej, niezależnej potęgi, uznanej 
czy to  de iuire, czy też tylko de facto 
jako „państwo” lub inna instytucja 
prawa międzynarodowego o specyfi
cznym charakterze” i(s. 39).,

W rcdziale 1 aiuitor książki przed
stawia w  zwięzły ispcisób historię 
konkordatów do końca XIX w. Nato
miast rozdział 2 charakteryzuje lata 
1900—1918. Traktaty laterańskie i 
konkordat wfłosfci są temate!m roz
działu 3. Knnkondialty z pań&tiwaimi 
niemieckimi oraz z innymi państwa
m i zawairte w okresie międzywojen
nym. omawia T. Włodarczyk .w roz- 
dziaiłach 4 i 5. Rozdział 6 po
święcony jest konkordatowi z Pol
ską (1925 r.). Ostatni rozdział — to 
konkordaty i układy zawarte przez 
Watykan w czasie II  wojny świato
wej i po jej zakończeniu^ Układ ze 
Szwajcarią kończy chronologicznie 
omówienie poszczególnych konkor
datów.

W zakończeniu czytamy: „Nic nie

wskazuje na to, alby dosziło kiedyś 
do zawarcia konkordatu z państw a
mi socjalistycznymi |(.„) Watykan 
„dążyć będzie — z Ijednej strony — 
do zawierania układów cząstkowych 
regulujących poszczególne sprawy — 
a z drugiej —• do nawiązania sto
sunków dyplomatycznych i potęgo
wania działalności ideologicznej wy
chodząc z zasady, że „tylko obecni 
się liczą” i(s, 422).

Wielką zaletą omawianej książki 
są załączniki przedstawiające po
szczególne układy, chronologiczne 
wykazy najważniejszych konkorda
tów i układów z podaniem źródła 
i języka, w  ijakim układ został za
warty oraz wykaz państw, z którymi 
W atykan zawierał układy i konkor
daty.

T. Włodarczyk daje także Czytel
nikowi ido wglądu obszerną biblio
grafię. Indeks nazwisk, indeks rze
czowy ;i nazw geoigraficznych oraz 
spis treści, również w języku nie
mieckim, izamyka tę niezmiernie cen
ną — zarówno dla historyków i teo
logów, jak  i dla tych wszystkich, 
którzy zagadnieniem •wzajemnych 
stosunków tych dwu instytucji inte
resują się — pozycję.

M. S.
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Posłannictw® 
Nr 1 1976

Z pomocą katechecie
K A T E C H E Z Y

40. CHRYSTUS PAN — FUNDAMENTEM KOŚCIOŁA

139. Kto sprawuje najwyższą władzę w  Kościele?
Najwyższą władzę <w Kioiśdiele spraw uje sam Jezus Chrystus, gdyż 
Pan Bóg uczynił Go Głową nad całym Kościołem..

140. Czy biskup jakiegoś jednego Kościoła może być zwierzchnikiem, ojcem 
całego Kościoła Powszechnego?
Nie, żaden biskup nie może być zwierzchnikiem i ojcem całego 
Kościoła, gdyż Pan Jezus powiedział, że jeden jest nasz Ojciec, 
który jest w niebie i jeden najwyższy Nauczyciel i Mistrz — sam 
Jezus Chrystus,

141. Czy wśród Apostołów nie pragnęli niektórzy być pierwszymi i  rządzić 
innym i Apostołami?
Tak, byli .tacy Apostołowie, którzy pragnęli być pierwszymi i rządzić 
innymi Apostołami, ale Pan Jezus zganił ich za to.

142. Co oznaczają stówa Chrystusa wypowiedziane do Apostoła. Piotra:
„Ty jesteś Piotr, a  !na tej opoce zbuduję Kościół mój”.

Słowa te są pochwałą dla Piotra i oznaczają, że wiara, w  Jezusa 
Chrystusa jako Syna Bożego Jest opoką i fundamentem Kościoła. 
■Innymi słowy: Sam Chrystus jest opoką i fundamentem Kościoła.

143. Dlaczego właśnie do Piotra wyrzekł Pan Jezus te słowa?
Pan Jezus wyrzekł do Piotra te słowa dlatego., że P iotr w  imieniu 
Apostołów po raz pierwszy wyznał w iarę w Bóistwo Jezusa Chry
stusa.

144. Dlaczego Pan Jezus posłużył się słowami „opoka czyli skała”.
Pan Jezus posłużył się słowami „opoka czyli skała”, dlatego, że zda
rzenie to miało miejsce w  okolicy, gdzie .pełno jest skał.

145. Komu Chrystus dał władzę odpuszczania grzechów 1 udzielania 
Sakramentów św.?
Chrystus dał wszystkim Apostołom władzę odpuszczania grzechów 
i udzielania Sakramentów św.
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146. Co jest symbolem władzy odpuszczania grzechów i udzielania Sakra
mentów św.?
'Symbolem władzy odpuszczania grzechów i udzielania Sakramentów 
ś.w. są klucze.

147. Czy słowam i „Paść owce moje”, wypowiedzianymi do Piotra, chciał 
Pan Jezus postawić Piotra na czele Kościoła?
Nie, słowami ,jPaść .owce imoje”, Pan Jezus przywrócił tylko Piotrowi 
godność Apostoła, k tórą Piotr utracił — gdy trzykrotnie wyparł się 
.Chrystusa.

148. Czy można uznać Biskupa Rzymu za nieomylnego i za głowę Kościoła 
Powsz echnego ?
Nie, biskupa Rzymu nie można uznać za nieomylnego i za głowę Ko
ścioła, gdyż sprzeciwiałoby się to nauce Chrystusa, nauce Apostołów 
i pierwszych chrześcijan.

Wprowadzenie

Kto z was, drogie dzieci, widział, jak  się buduje idom? Co jest naj
ważniejsze przy budowie .domu lub kościoła? Fundament. Jak  się robi 
fundament? Kopie się głębokie rowy o ta k im " kształcie, jaki m a mieć 
budynek, potem wrzuca się do rowów kamienie, leje się beton tak, aby 
fundament stanowił twarde oparcie dla domu. Dopiero ,na mocnym funda
mencie m urarze i cieśle stawiają dom. Jak  myślicie, co by iSię stało, gdyby 
postawiono dom na (piasku? 'Taki dom zwaliłby się w krótkim  czasie.

Pan Jezus, w jednej' ze swych .przypowieści bardzo ładnie mówił na ten 
temat: Kto staw ia dom na piasku, ,nie może oczekiwać, że dom taki utrzy
ma się długo. Spaidnie deszcz, przyjdą burze, uderzą wiatry, a dom runie, 
gdyż nie miał fundamentu. Nie tak  dawno, jak 'donosiły gazety, zwaliła się 
kamienica w jednym z m iast włoskich; rozstąpiły się ściany, runął idach
i kilkaset osób z@in$o w  gruzach. Specjaliści zbadali natychmiast przy
czynę katastrofy. Okazało się, że słaby fundament nie wytrzymał naporu 
ścian.

Mówiłem na ostatnich dwóch lekcjach o tym., że Kościół jako społecz
ność wiernych może być przyrównany do domu. Ceigłami tego domu są 
biskupi, kapłani i wszyscy wierni; jdzieci, młodzież i starsi. Porównywaliśmy 
też kościół do szkoły. Szkołą jest nie tylko budynek szkolny, ale szkołą 
nazywamy całą społeczność, składającą się z dzieci i nauczycieli. Jest jed
nak ktoś w 'szkole najważniejszy, kto nad wszystkimi czuwa, kieruje całym 
życiem szkoły. K to to taki? Kierownik. Jego można nazwać fundamentem 
szkoły. Na nim, jak ma skale opiera się całe życie w  szkole.

Jeśli kierownik jest mądry, energiczny, pracowity, zapobiegliwy — wtedy 
życie w  szkole przebiega sprawnie, cała szkoła stanowi Społeczność zwartą.
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Gdy kierownik jest leniwy, niedbały, sam niezbyt uczony — w szkole 
r.astąpi w krótkim  czasie nieporządek, bałagan i iszkołę trzeba zamknąć. 
Każdy kierownik jest jakjgdyby fundamentem szkoły: od jego mądrych 
zarządzeń, rad, opieki zależy rozwój' szkoły.

Kościół, jako społeczność, musi również mieć. solidne oparcie, twardy 
fundament — aby mógł się rozwijać, wzrastać. Takim fundamentem w  K o
ściele Katolickim, czyli Powszechnym jest sam Jezus Chrystus. Ten temat: 
Jezus Chrystus fundamentem Kościoła — wypełni nam- dzisiejszą lekcję.

Rozwinięcie tematu

Posłuchajcie .najpierw następujących wydarzeń, a potem wspólnie za
stanowimy się najd nimi i ipostaram-y- ŝit; wyciągnąć odpowiednie wnioski.
1. Apo s to łowię sprzeczali' śię pewnego razu, w  obecności Pana Jezusa. 
W tedjrlPan Jezus przywołał dziecko, postawił wśród nich i powiedział: 
,,kto mniejszy jest między wami wszystkimi, ten jest większy”, a potem 
dodał, że tego będzie uważał za najważniejszego, kto innym będzie usłu
giwał i pomagał. (Łk. 22, 24, 9, 46). Tymi słowami Pan Jezus chciał 
pouczyć .Apostołów — że w  Jego oczach wszyscy'' są równi, jednakową 
mają włajćfcę, i nie życzyłby sobie, aby ktoś z nich wywyższał isię ponad 
drugiego.

Jak  powiedział, tak też uczynił: wszystkim Apostołom dał tę  samą władzę 
nauczycielską, kapłańską i pasterską. Mówiliśmy o tym na poprzednich lek
cjach. Przypomnijmy sobie, kiedy i  w  jakich słowach pan Jezus dał tę 
władzę Apostołom?... (powtórzyć).

Z. Podczas pobytu Pana Jezusa na ziemi, istniała wśród Izraelitów, pew
na grupa ludzi, wywyższających się nad innych. (Nazywano ich faryzeusza
mi i doktorami. Chrystus nie lubił faryzeuszy właśnie dlatego, że byli 
obłudni i wszędzie — w  kcściele czy w gościnie pchali się, na pierwsze 
miejsca. Bardzo często przestrzegał Apostołów, by nie stali się im podobni: 
„Wy nie pozwólcie ,tak siebie nazywać, bo jeden jest Nauczyciel wasz
— Chrystus, a w y wszyscy braćmi jesteście. I ojcem nie nazywajcie sobie 
nilkiogo. na ziemi, albowiem jeden jest Ojciec wasz, który jest w  mieibie&iech” 
(Mt. 23, 8—,10).

3. Wędrując z Apostołami po ziemi palestyńskiej przybył raz Pan Jezus 
do Cezarei Fiłipojwej. i  zatrzymał się w  ofcolłcy pełneji kam ieni i skał. 
Apostołowie, zmęczeni podróżą, usiedli na  złomach skalnych, a wtedy Pan 
Jezus zapytał ich: „Za kogo uważają mnie ludzie?” Panie, odpowiadali 
Apostołowie, ludzie różnie mówią: jedni mówią, że jesteś Janem  Chrzcici-e- 
leta, draktey poiwiialdialją, żeś Ty prorok Eliasz albo prorok Jeramiaisz, altoo
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jakiś inny prorok. A wy, moi uczniowe, jak uważacie, (kim ja jestem? 
Wtedy powstał Szymon Piotr, i rzekł w imieniu wszystkich: Ty jesteś 
Chrystus, Syn Boga Żywego.

Pan Jezus pochwalił Szymona, mówiąc „Błogosławiony jesteś Szymonie, 
bo przez usta twoje Bóg przemówił. Odtąd 'będziesz się nazywał Piotr, 
a to, co powiedziałeś o mnie, że jestem Chrystusem Synem Bożym jest 
prawdą.. Tak, ja  jestem Synem Bożym. Na tej prawdzie jak  na opoce 
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go. <Mt. 16, 13—20). 
Pan' Jezus w tej rozmowie dał Apostołom do zrozumienia, że On sam jest
— jako Bóg-Człowiek — opoką i fundamentem Kościoła. Dopóki ludizie 
będą wierzyli w Jezusa Chrystusa i- żyli wg Jego nauki, dopóty będzie trw ał
i nie zginie Kościół Chrystusowy.
. . 4, Apostołowie zrozumieli dobrze słowa Chrystusa, bo gdy sami zaczęli 
nauczać, zawsze podkreślali tę (prawdę. Tak nauiczał św Pawet Apostoł: 
„Albowiem fundam entu innego nikt założyć nie może, oprócz tego, który 
jest założony, a  jest nim Jezus Chrystus. (Ii Kor. 3, 14); zbudowani jesteście, 
na fundamencie Apostołów a proroków, gdzie głównym, kamieniem węgiel
nym jeslt isam Jezus Chrystus (Efez. 2, 20); tak  również nauczał św. Piotr: 
przyrównywał Pana Jezusa 'do kamienia żywego, na którym wierni jak 
mniejsze żywe kamienie m ają się budować w dom duchowy..., ezyli -two
rzyć Kościół (ii Piotr, 2, 5).

Utrwalenie materiału

Przekonany jestem, drogie dzieci, że uważaliście pilnie na dzisiejszej 
lekcji w  Kościele. W Kościele rzymsko-kat. np. dzieci uczą się o tym, 
że fundamentem i opoką Kościoła był św. Piotr, a po jego śmierci 
jest nim każdorazowy Biskup Rzymu, czyli papież. Czy teg-o rodEaju tw ier
dzenie jest prawdziwe? Ńie, według nas, n ie może być prawdziwe. Przy
pominacie sobie, co mówiłem na początku o sporze Apostołów... Pan Jezus 
nie chciał żadnego z ndóh wyróżnić. Potwierdził swoje sława dając wszyst
kim jednakową właidzę: nauczycielską, kapłańską li pasterską. Pan Jezus 
nie mógł żadnego z Apostołów uczynić fundamentem Kościoła. Wiedział 
dobrze, że Apostołowie są tylko słabymi ludźimi, mogą zbłądzić, źle po
kierować Kościołem, a co wtedy? Tak jprzedież zbłądził św. Piotr i zaparł 
się Chrystusa.

Nie potrzebuję chyba powtarzać, w jakich okołioznościach św. Piotr, 
wyparł się Chrystusa. Wiadomo również, jak Piotr później płakał i chciał 
przeprosić Pana Jezusa. Okazja Ido tego zdarzyła się wkrótce po zmartwych
wstaniu Pana. Chrystus spotkał Pliotra nad Jeziorem Genezaret i trzykrotnie 
zapytał go: „Piotrze, miłujesz mnie? Miłujesz mnie więcej, niźli inni?” Piotr
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gorąco potakiwał: „Tak, Panie, Ty wiesz, ■że'' cię m iłuję”. Wtedy Pan Jezus 
rzekł: „Paść baranki moje, paść owce moje”. Innym i słowy: Bądź nadal 
Apostołem moim, nauczaj, wraa z innymi Apostołami. Nie będę ci pamiętał 
zdrady. W ten sposób Pan Jezus przywrócił godność Apostoła.

Przykład ten przytoczyłem wam dlatego-, bo niektórzy sądzą, że słowami: 
Paść owice moje... Pan Jezus dał św. Piotrowi władizę mad całym Kościołem, 
łem. Czy to możliwe?

A teraz dla lepszego zapamiętania dzisiejszej lekcji zapiszcie sobie to, 
co najważniejsze:

1. Pan Jezus nie wyróżnił żadnego z Apostołów.
2. Pan Jezus dał wszystkim Apostołom jednakową władzę.
3. Pan Jezus jest sam kierownikiem i fundamentem Kościoła.
4. Ani św. Piotr, ani żaden biskup n ie byli i nie mogą być opoką

i fundamentem Kościoła.

Zastosowanie:

W czasie prześladowań Kościoła chrześcijańskiego w  Antiochii, wśród 
aresztowanych znalazł się mały chłopczyk. Gdy sędzia zapytał go, dlaczego 
jest chrześcijaninem, odpowiedział: „Wiary tej nauczyła mnie m am a”. A kto 
nauczył mamę? Kościół — odparł chłopczyk. Skąd Kościół zna ipraiwdy wiary?
— pytał dalej sędzia. Kościół zna je  od samego Chrystusa Pana.

I m iał rację. Pan Jezus założył Kościół i nauczył go praw d wiary świę
tej1. Sam sfcał się podporą i  funjdamenteim Kościoła. Dba O' swóji Kościół, 
strzeże, aby nie zginął z powierzchni ziemi. Pan .Jezus jest fundamentem 
Kościoła. Twardy i wieczny to fundament. Kościół oparty o naukę Jezusa, 
mając zapewnioną Jego opiekę — nie zginie nigdy. „Bramy piekielne nie 
przemogą go”. Bądźmy zadowoleni, że należymy do Kościoła Chrystu
sowego.

41. SOBORY I SYNODY

149. Kio ustalił dla całego Kościoła Powszechnego zasady wiary i  moral
ności chrześcijańskiej?
Zasady wiary i moralności chrześcijańskiej ustalały dla całego Kościoła 
Powszechnego Sobory Powszechne czyli Ekumeniczne oraz Synody.

150. Co to jest Sobór Powszechny czyli Ekumeniczny?
Sobór Powszechny jest to zgromadzenie przedstawicieli Kościoła Po
wszechnego.
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151. Co to jest Synod?
Synod jest to  zgromadzenie przedstawicieli Kościoła krajowego.

152. Eto jest przedstawicielem ma Sobór lub Synod?
Przedstawicielami na Sobór lub Synod są biskupi, kapłani oraz świec
cy delegaci.

153. Kiedy odbył się pierwszy Sobór Powszechny?
Pierwszy Sobór Powszechny odbył się za czasów Apostołów w Jero
zolimie.

154. Ile Soborów Powszechnych odbyło się do tej pory?
GDo tej pory odbyło się 8 Soborów Powszechnych.

155. Kiedy odbyły się Sobory Powszechne?
Sobory Powszechne odbywały się przed 9 wiekiem, tj. w czasie, gdy 
nie nastąpił jeszcze rozdział między Kościołem Wschodnim i Kościołem 
Zachodnim.

156. Co ustaliły Sobory Powszechne?
Sobory Powszechne ustaliły zasady wiary i moralności chrześcijańskiej 
zgoidnie z nauką Jezusa Chrystusa i Apostołów.

157. Kto ma obecnie czuwać, aby zasady wiary i  moralności' katolickiej 
były zgodne z nauką Chrystusa i  Apostołów? _
Synody mają czuwać nad. tym, aby zasady wiary i moralności katolickiej 
były zgodne z nauką Chrystusa i Apostołów.

158. Jakie zasady wiary i moralności chrześcijańskiej zachowuje Kościół 
Narodowy w  Polsce?
Kościół Narodowy w  Polsce, czyli Polskokatolicki, zachowuje zasady 
wiary i moralności ustalone na 8 Soborach Powszechnych uważając, 
iż są to zasady wiary zgodne z nauką Chrystusa i Apostołów.

Wprowaidz enie

Czytacie czasem w gazetach lub słyszycie w raidio następujące słowa: 
dziś o godz. 11 odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu Polskiej Rzeczypos
politej Ludowej. Cóż to  jest sejm? Kto bienze -w nim udział? W jakim 
celu się zbiera? Udział w  sejmie biorą posłowie, których wybiera cały 
naród, jako swych przedstawicieli, wybierają ich wszyscy obywatele kraju 
w  wolnych wyborach. Posłowie raz w roku zjeżdżają się do Warszawy
i przez kilka dni, czasem dłużej —■ raidzą naid tym, co należy uczynić, 
aby wszystkim obywatelom w kra ju  zapewnić to, co do życia, i rozwoju 
potrzebują; ustanawiają prawa, których potem wszyscy tnuszą. słuchać. Bo 
to, co ustanowią posłowie, obowiąizuje cały naród.

Kościół również jest społecznością ludzi wierzących, podobną do społecz
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ności państwowej. I  on potrzebuje praw, przepisów, pragnie mieć wyraźnie
i jasno określone zasady wiary. Kościół ma też swój sejm, nawet dwa rodzaje 
sejmów: jeden dla całego Kościoła Powszechnego — to Sobór Powszechny, 
drugi lila Kościoła w  jednym  kraju, np. Polski, Francji luib Anglii — 
to Synod Kościoła.

Omówimy na dzisiejszej lefecji sobory i synody Kościoła.

Rozwinięcie tematu

a. Geneza Soboru. Dowiedzieliście się na ostatniej lekcji, że opoką
i fundamentem Kościoła jest Jesus C h ry s te . Czy dobrze zrozumieliście, 
co to znaczy? Kto mi to wytłumaczy? To znaczy, że Jezus Chrystus 
jesjt) kdimś najiwlażniejiszyim) w Kościele. Eto nlie wierzy w  Jezusa Chrystusa, 
kto Ga nie uznaje za prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka — 
ten nie należy do Kościoła Chrystusowego.

Pan Jezus jest fundamentem Kościoła, to jeszcze znaczy coś więcej, 
a mianowicie, że Kościół cały opiera się na nauce i przykazaniach Pana Je
zusa, na przykładzie życia, który Pan Jezus zostawił, na opiece, która usta
wicznie Kościół swój otacza. Dlatego kto nie żyje 'tak, jak Pan Jezus 
polecił, ten również nie należy do Kościoła, choć może być zapisany w księ
gach kościelnych.

Pan Jezus odiszeldł z te j  zieimi, przebywa obecnie w  nieibie. „Sieidzi po 
prawicy Boga Ojca Wszechmogącego”. Ale wśród .nas pozostały słowa Chry
stusa, zapisane w.Ewangelii św... One zastępują nam niewidzialnego Chry
stusa. I jeszcze kogoś zostawił nam Pan Jezus odchodząc z ziemi. Zostawił 
swych, następców, aby Kościołem rządzili. To Apostołowie. Im powierzył 
całą władzę w Kościele. Nie wywyższał żadnego z nich, nie wyróżniał, 
wszystkim dał tę  samą. właidzę.

Apostołowie rozeszli się po święcie, nauczali, zdobywali nowych -wiernych, 
zakładali w różnych miastach i Państwach Kościoły: Apostoł Jakub w Jero
zolimie., Jan w Efezie, P io tr w .Antiochii, Paw eł w  Koryncie, Rzymie, Tesa- 
lonikaich Md. Nie były Ito Koślcioły Jakuba, PidWa, Pawła, leloz wszysltkie 
stanowiły jeden Kościół: Powszechny, Katolicki. Rządzili niimi 'Apostołowie, 
bo Pan Jezus dał im: władzę rządzenia.

.Czasem w  zarządzaniu, poszczególnymi Kościołami, trzeba było rozstrzyg
nąć sprawy, dotyczące wiary, albo moralności chrześcijańskiej, albo karności 
kościelnej. Jeden lub drugi Apostoł nie mógł tego uczynić sam, nie wie
działy jak te same sprawy rozstrzygnęli u siebie inni Apostołowie. Cóż 
miał wteidy czynić. Radził się innych, a gdy chodziło o ooś bardzo ważnego,
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wtedy wszyscy zjeżdżali się na naradę. Zapraszali na nią ludzi starszych, 
doświadczonych i mądrych wyznawców.

Gdy zaibrakło Apostołów',, a władzę po nich przejęli 'biskupi, ci również 
zbierali się od czasu do czasu na wspólną naradę. Jeśli zbierali się na. 
naradę biskupi z całego świata — był to Sobór Powszechny. Czasem sprawy 
mniejszej wagi załatwiano na zebraniach biskupów i kapłanów oraz świec
kich przedstawicieli jednego kraju — -to był Synod Kościoła.

b. Pierwsze Sobory Powszechne. Pierwszym Soborem- Powszechnym był 
Soibór Apostolski w Jerozolimie. Opowiada o nim historyk Kościoła św. 
Łukasz. Nazywa się- apostolskim-, dlatego, bo wzięli w nim udział Apostoło
wie. Co spowodowało, ten pierwszy w dziejach Kościoła zjazd Apstołów? 
Chodziło o ustanowienie jednego prawa dla wszystkich nawróconych z po
gaństwa. Apostoł Paweł nawrócił wielu na wiarę chrześcijańską.

IW jednej gminie chrześcijańskiej spotykali się ze sobą ludzie z różnych 
środowisk: pogańskiego i izraelskiego. Nawróceni z judaizmu na chrześci
jaństwo zachowywali jeszcze niektóre praktyki w iary mojżeszowej i chcieli, 
żeby i nawróceni z pogaństwa zachowywali je również. Tamci jednak ani 
nie myśleli ich słuchać. Powstało zamieszanie, spory i kłótnie.

(Wyobraźcie sobie, że w szkole są dzieci z dwóch wyznań: -rzymsko-katolicy
i prawosławni; dzieci rzymskiego Kościoła chcą zmusić dzieci prawosławne, 
aby te chodziły do ich kościoła, a nie do cerkwi. Dzieci prawosławne nie 
chcą tego uczynić, rozpoczynają się w klasie swary i kłótnie. Coś podobnego 
zdarzyło się w  początkach: chrześcijaństwa.

Apostoł Paw eł chcąc uspokoić zwaśnionych chciał ustanowić jedno prawo 
dla wszystkich. Ale czy sam, :bez poradzenia się innych Apostołów mógł 
to -uczynić? -Nie, nie mógł. Bo władzę nad całym Kościołem sprawowali 
wszyscy Apostołowie razem. Dlatego Paweł wraz ze swym towarzyszem 
pracy — Barnabą — udali się -do Apostołów i starszych w  Jerozolimie:, aby 
oni rozstrzygnęli spór.

„I zebrali się apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozpatrzyć”. Roz
patrzywszy- ją, uwolnili nawróconych z pogan qd zachowywania przepisów 
prawa mojżeszowego, o czym powiadomili cały Kościół. Tak odbył się 
pierwszy Sobór Powszechny. Nowe prawo ustanowili -dla Kościoła Apostoło
wie i starsi na wspólnej naradzie — -na Soborze.

Gdy biskupi przejęli władzę nad Kościołem po śmierci Apostołów, oni 
również zbierali się co pewien czas, aby załatwić ważne sprawy dla całego 
Kościoła.

Talkto pierwszy hi- Soborem Powszechnymi, w  którym  -wzięli uidział bisku
pi, niektórzy- kapłani i mądrzejsi -ludzie świec-cy — -był Sobór w  Nicei w m 325. 
Rozstrzygnął on ważną sprawę dotyczącą wiary: niektórzy wyznawcy za

108



częli wątpić, czy Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem. Sobór, po przestudio
w aniu Pism a św., po zastanowieniu nad argumentami przeciwników orzekł: 
Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem. Potem odbyły się następujące Sobory: 
w Konstantynopolu w r.. 381; w  Efezie w r. 431 (Maryja jest Bogarodzicą); 
w Chalcedonie w r„ 451; w  Konstantynopolu w r. 553; w Konstatynopolu 
w r. 680; w “Nicei w x. T&7.

Bardzo to ciekawe, że wszystkie Sobory zwoływali cesarze, wszystkie też 
odbyły się na terenie Kościoła Wschodniego. Kaścioł Zachodni czyli Ko
ściół rzymski nie był wtedy tak iduży jak  dzisiaj, stanowił 1/5 część całego 
Kościoła Powszechnego.

W wieteu IX  Kościół Powszechny podzielił się na dwie wielkie gałęzie: 
Kościół Wschodni i  Kościół Zachodni. Pierwszy nazwał się Kościołem praw o
wiernym czyli prawosławnym, drugi Kościołem rzymsko-katolickim. Od 
tej pory aż dotąd nie było już Soborów Powszechnych. Zgromadzenia bisku
pów odbywały się w każdym Kościele osobno. Postanowienia tam  zapadłe 
obowiązywały albo Kościół Zachodni albo Kościół Wschodni. Były to raczej 
Synody a nie Sobory. Cały Kościół Powszechny obowiązują więc te zasady 
(usitawyi i ipraiwa), (kltóre usstólono n a  8 Soborach Powszechnych. Te zasady 
ziaohowuje Kościół Po®sko(katotli!tik;L

Utrwalenie materiału

Chłopcy lubią bawić się <w Indian. Zbiera się ich całą gromadą, przypinają 
do tza(pefc pdórą, zforojią !się w  łufci i k ije  i rozpoczynają atak. Prze;d 
wydaniem brwiaweji wojny „ibiałym itiwoirzom”, zasiadają iwokół ognika- na 
naradę wojenną. Co zostało uchwalone na naradzie obowiązuje później cały 
zespół..

Takie są zabawy dziecięce. Ale ludzie starsi, poważni, doświadczeni za
siadają także do narady nad sprawami .państwowymi, albo kościelnymi — 
to rzecz poważna i śmiechem tego zbyć nie można.

Jak  się nazywa taka narada przedstawicieli całego narodu? — Sejm. Jak 
się nazywa narada przedstawicieli całego Kościoła? — Sobór Powszechny. 
Jaka jest różnica między soborem a synodem? Kto może być przedstawi
cielem na sobór? — Biskupi, kapłani oraz świeccy delegaci. Na synod?... 
Kiedy ofdbył się pierwszy Sobór Powszechny? Za czasów Apostołów w  Jero 
zolimie. Dlaczego św. Paweł nie rozstrzygnął sam spornej kwestii? Bo 
chodziło o prawidła całego Kościoła, a takie praw a mogli ustanowić tylko 
Apostołowie. Jak ie  poznaliśmy, inne sobory Powszechne?... He ich było? 
Co ustaliły Sobory Powszechne? Zasady wiary i moralności chrześcijań
skiej zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa. Jakie zasady wiary i moralności

109



uz,naje nasz Kościół? Ustalone na 8 Soborach Powszechnych. Kto obecnie czu
wa, aby wiara i moralność chrześcijańska były zgodne z nauką Chrystusa? 
Obecnie czuwają naid tym Synody.

Zastosowanie.

Kiedy odbył się ostatni Synod naszego Kościoła? Kto brał w nim.,udział? 
Kogo wybrano Biskupem Ordynariuszem? Jakie zapadły na nim najważniej
sze uchwały? (Katecheta opowiada o ostatnim Synodzie, może też opowie
dzieć o  Synodach wcześniejszych). Leflccję raoana zakończyć hymnem Ko
ścioła: Tyle lat my Cd o Panie...
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„Trzymamy się tego, co zawsze, co wszędzie, co przez wszyst
kich było wyznawane; to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście 
katolickie’’ .

(św. Wincenty z Lerynu)


