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„Posłannictwo”
Nr 1 1978

Sto lał Kościoła Starokatolickiego  
w Austrii*

W a l k a  o p r a w n e  u z n a n i e

18 lipca 1870 roku sobór watykański na sesji publicznej przyjął po za
ciętych walkach schemat generalny o wszechwładzy i nieomylności pa
pieża we wszystkich kwestiach wiary i moralności oraz zasadach ustroju 
społecznego. Na krótko przed tym najważniejsi książęta Kościoła w  mo
narchii ausłro-węgierskiej opuścili Rzym — częściowo ma znak protestu, 
a częściowo z powodu głębokiego konfliktu sumienia.

Obecinie wiemy, że sobór ten wiele ucierpiał ze względu na brak czasu 
—• horyzont polityczny zaciemniał się ze wszystkich stron — nieporozu
mienia i napięcia musiały przejawić się w tak  tragiczny sposób, ponie
waż tyle pozostało niedopowiedziane. Jeśli jednak Bóg dozwoli w  swej ła
skawości, to może przyszli badacze historii ukażą drogę wiodącą od so
boru trydenckiego poprzez sobór watykański I do soboru watykańskiego
II jako konieczny proces rozwojowy wiodący ku prawdziwej ekumenii.

Cesarz Franciszek Józef — do głębi dotknięty osobiście oraz ze wzglę
du na swego byłego nauczyciela kardynała arcybiskupa dra Otmara Rau- 
schera — uznał na słuszną argumentację wątpliwą w pozostałych kwe
stiach, że na gruncie nowego dogmatu konkordat z Rzymem zawarty 
w 1855 roku należy potraktować jako bezprzedmiotowy.

Kilka dni później, to znaczy 30 lipca 1870 roku rząd Austro-Węgier o- 
głosił oświadczenie, które wywołało daleko idące zadowolenie, a miano
wicie, że teraz — po zniesieniu konkordatu — powinny być wzięte pod u- 
wagę nowe zasady prawne stosunków między państwem a wyznaniami, 
zwłaszcza „dla uregulowania spraw Kościoła katolickiego, zgodnie z pod- 
stomiwymi prawami państwowymi z uwzględnieniem historycznie ukształ
towanych stosunków”.

* A rtyku ł opracow any na podstaw ie publikacji: Dle A ltkatholische K irche in  Os- 
terre ich , 2 wyd., W iedeń 1968.
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W owym czasie pojawiły się nie tylko za granicą, lecz przede wszystkim 
w Austrii dwa bardzo charakterystyczne stanowiska. Z jednej strony a r 
gumentowano, że -państwo ze swymi instytucjam i konstytucyjnymi zostało 
zagrożone przez tego rodzaju dogmatyzację „oraz faworyzowane przez nią 
użycie nowej papieskiej wszechwładzy”. Papież, który potępił i odrzucił 
konstytucję państwa z 21 grudnia 1867 roku, mógłby teraz swoimi klątw a
mi dosięgnąć również parlamentaryzm i demokrację i to o tyle skutecz
niej, że jego orzeczenia musiałyby być traktowane jako nieomylne.

Z drugiej strony — argumentowano — Rzym przez dogmatyzację opu
ścił teren starego Kościoła katolickiego. Tak więc wszyscy katolicy, któ
rzy przyjęli nową inaukę, tym  samym odwrócili się od dotychczasowej nauki 
Kościoła katolickiego. I tylko jednostki nastawione antywatykańsko pozo
stały prawdziwymi katolikami. Całkiem oficjalnie na ten tem at wypowie
dział się pwczesny m inister wyznań religijnych i oświecenia publicznego — 
dr Karol von Stremayer, że istota i charakter władzy dotychczasowego 
zwierzchnictwa Kościoła katolickiego uległy zasadniczej zmianie.

Nie możemy tu  szczegółowo omówić czy i w  jakiej mierze te wszyst
kie rozważania były uwarunkowane ówczesnymi wyobrażeniami i napię
ciami. Niewątpliwie w Austrii największą sensację wywołało wydanie pod 
koniec 1870 roku przez znanego wówczas praskiego znawcę prawa koś
cielnego Jana Fryderyka von Schulte dzieła pod tytułem „Pozycja soborów, 
papieży i biskupów”, w którym próbował podbudować stanowisko „staro
katolickie” z punktu widzenia historii praw a kościelnego.

Oczywiście ruch starokatolicki w  Austrii — podobnie zresztą jak  w 
Niemczech i Szwajcarii — rozpoczął faktycznie swoją działalność dopie
ro po 'słynnym liście, jaki monachijski historyk Kościoła — Ignacy von 
Dollinger — skierował 28 marca 1871 roku do arcybiskupa Monachium 
i Fredsiing — Grzegorza von Scherr. „Jako chrześcijanin — pisał w tym 
liście Dollinger — jako teolog, jako historyk i jako obywatel nie mogę 
uznać tej nauki (o nieomylności papieża)”. Niezliczone adresy do Dollingera 
powitały to jego wyznanie. Rada miejska „miasta stołecznego i rezyden- 
cjalnego Wiednia” postanowiła 14 kwietnia 1871 roku wyrazić Dollingero- 
wi „uznanie i sympatię za jego mężną postawę”. Równocześnie skierowano 
do rządu austriackiego petycję „z żądaniem nowego prawnego uregulo
wania stosunków między państwem a Kościołem”.

Spośród wielu rad  miejskich, które w  tym 'm iesiącu uchwaliły podob
ne „adresy”, należy tu  wymienić przede wszystkim radę w  Ried (Innkreis) 
(18 kwietnia), Villach (25 kwietnia) oraz Linzu nad Dunajem {26 kwietnia).

W międzyczasie ksiądz Alojzy Anton ogłosił 12 kwietnia w  wiedeńskiej • 
gazecie „Konstitutionellen Vorstadtzeitung” „List otwarty do przewieleb
nego episkopatu niemiecko-autriackiego”, w  którym  między innymi starał 
się ukazać konsekwencje, jakie wynikają z oświadczenia Dollingera. Z ko
lei nie byle kto, bo profesor zwyczajny filozofii w Liceum (Akademii) w
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Braniewie (byłe Prusy Wschodnie) dr Fryderyk Bernard Miehelis wygłosił
12 czerwca w Wiedniu oraz 13 sierpnia w  Krems nad Dunajem cieszące 
się niezwykłą frekwencją słuchaczy odczyty, w których postulował prze
de wszystkim utworzenie starokatolickich „komitetów działania”. Pierwszy 
taki komitet zebrał się 27 lipca 1871 roku w Wiedniu, a w jego zorganizo
waniu uczestniczyli przede wszystkim ksiądz Alojzy Anton oraz członek 
rady miejskiej w  Wiedniu dr Karol Linder. Podobne „komitety” powstały
— 10 sierpnia w północno-czeskim mieście Jablanec (Warnsdorf) pod prze
wodnictwem późniejszego proboszcza tam, księdza Antoniego Nittla oraz 
przemysłowca Franciszka Richtera, a 8 września w górnoaustriackim mie
ście Ried w  Innkreis pod przewodnictwem burm istrza Józefa Gyri a póź
niej również radcy miejskiego Engelberta Wetzelsbergera.

Decydujące jednak znaczenie miało zwołanie pierwszego Kongresu Sta
rokatolików, który obradował od 22 do 24 września 1871 roku;-' w Mona
chium i zainicjował tworzenie autonomicznych starokatolickich, a więc zo
rientowanych antywatykańsko wspólnot kościelnych. Aktywny udział w 
obradach Kongresu Monachijskiego delegatów z Ried w Innkreds, Jablo- 
necii (Warnsdorf) i Wiednia świadczy, iż austriackie „komitety działania” 
już wtedy zamierzały podjąć ramię w ramię z podobnie myślącymi ludźmi 
w Niemczech i  Szwajcarii- dzieło reformy kościelnej. Dlatego też niezwło
cznie po zakończeniu Kongresu rozpoczęło się w ' Austrii organizowanie 
wspólnot kościelnych.

Już 8 października 1971 roku rada miejska w Wiedniu prztekazała do 
użytkowania „antywatykańsko zorientowanym katolikom” ratuszową ka
plicę świętego Zbawiciela, w której 15 października proboszcz Alojzy An
ton mógł odprawić po raz pierwszy Mszę świętą. Na zebraniu zwołanym
5 listopada tegoż roku postanowiono założyć „wspólnotę kościelną nieza
leżną od Rzymu” oraz polecono jej funkcjonariuszom opracowanie statutu 
wspólnoty, który w głównych punktach został zatwierdzony na zebraniu 
zwołanym dnia 6 grudnia tegoż roku. «

Podobny rozwój wydarzeń miał miejsce w Ried w  Innkreiis, gdzie 4 
grudnia 1871 roku zostaf wybrany proboszczem dr Józef Brader, który w 
Boże Narodzenie 1871 roku odprawił w „Domu Fuggera” przy Rossmarkt 
pierwszą mszę świętą dla swych parafian. Parę miesięcy później 2 lub 3 
m arca 1872 roku rada miejska w Ried przekazała starokatolikom liczący 
wówczas ponad 400 lat kościół Świętego Ducha.

Również w Jablonecu (Wamsdrof) już 16 października 1871 roku mogli 
zebrać się starokatolicy na  po starokatolicku odprawiainą mszę świętą, 
a następnie urządzić swoją własną świątynię. W miarę umacniania się i u- 
zyskiwania odpoMednich środków finansowych również i liczne pozostałe 
wspólnoty starokatolickie coraz bardziej nabierały rumieńców intensyw
nego życia.

Tymczasem zmieniły się gruntownie stosunki na „ławie m inistrów” rzą



du austriackiego. Dnia 26 października 1871 roku „klerykalny” prezes mi
nistrów Karol Zygmunt hrabia von Hohenwort zmuszony był prosić cesa
rza o rozwiązanie swego gabinetu, a dnia 25 listopada tegoż roku został 
utworzony nowy gabinet pod przewodnictwem księcia Adolfa Auersperga, 
w którym Strem ayr ponownie objął tekę m inistra wyzinań religijnych i o- 
św!e?pnia publicznego.

Starokatolicy austriaccy gorzko się jednak zawiedli w swoich nadzie
jach znalezienia zrozumienia dla siebie u „liberalnego” rządu, przede wszy
stkim zaś uznania Kościoła starokatolickiego jako pod względem statusu 
prawnego kontynuatora Kościoła katolickiego, jak to zostało stwierdzone 
już w oświadczeniach pierwszego Kongresu Starokatolików w  Monachium 
w dniach 22—24 września 1871 rok it

Przygotowany i złożony na początku 1872 roku przez deputowanych do 
rady państwa wniosek w sprawie wyjaśnienia stosunków prawnych między 
państwem a wyznaniami nie przyniósł żadnych rezultatów. Natomiast kil
ka dni później 20 lutego 1872 roku ówczesne cesarsko-królewskie m inister
stwo wyznań religijnych i oświecenia publicznego ogłosiło następujące do
niosłe rozporządzenie: „Rząd musi dopóty traktować tak  zwanych staro
katolików jako pozostających w  obrębie Kościoła katolickiego i na grun
cie historycznie ukształtowanego ogólnego organizmu, dopóki zgodnie z a r 
tykułem 6 ustawy międzywyznaniowej z 25 m aja 1868 roku (RGB1 n r 49) 
nie wyrażą oni w  przepisany sposób swego wystąpienia z Kościoła katolic
kiego”. Oczywiście przy wykonaniu tego rozporządzenia automatycznie 
wynikało, iż chodzące do szkoły dzieci rodziców zorientowanych starokato
licko, muszą uczęszczać na naukę religii rzymskokatolickiej, księgi m etry
kalne prowadzone przez duchownych starokatolickich nie m ają charakteru 
publicznoprawnego, a małżeństwa zawarte przed takim i duchownymi będą 
traktow ane przez władze cywilne jako nieważne.

Stanowisko rządu austriackiego było tym bardziej niezrozumiałe, jeśli 
się weźmie pod uwagę, że 15 grudnia 1873 roku w  Hessji, 15 czerwicą 1874 
roku w  Badenii, 4 lipca 1875 roku w Prusach, a także w  niektórych kanto
nach Szwajcarii częściowo przez „ustawę starokatolicką”, częściowo przez 
zastosowanie innych norm prawnych uregulowano w sposób bardzo zado
walający stosunki między Kościołami starokatolickimi a rządami tych 
państw.

Obecnie, na podstawie merytorycznego opracowania dostępnych dziś do
kumentów, można z całą pewnością twierdzić, iż ówczesny rząd austriacki 
skwapliwie wykorzystał „pr<yblem starokatolicki” jako sprzyjającą okazję 
dla rozszerzenia swego autorytetu w stosunkach między państwem a wyz
naniami, a co osiągnęło swoją kulminację w  „ustawie majowej” w 1874 
roku, która całkowicie ignorowała podstawowe zasady kościelnej samo
dzielności.

Na przykładzie ustawy z 20 m aja 1874 roku (RGB1, n r  68) można by



odnośnie prawnego uznania stowarzyszeń religijnych „wykazać”, że „pra
wne uznanie” było w ostatecznym rozrachunku tylko „elegancką formą” 
podporządkowania Kościołów względnie stowarzyszeń religijnych władzy 
państwowej. Nie myślano także o równorzędnym współdziałaniu instytu
cji kościelnych i państwowych, a zakres artykułu 15 konstytucji, mówiące
go iż kierownictwo i zarządzanie stowarzyszeń religijnych może być podpo
rządkowane tylko „wewnętrznym postanowieniom”, zastał tu  ujęty możli
wie wąsko. Wprawdzie w ustawie mówiło się o „wiolnych Kościołach” 
względnie stowarzyszeniach religijnych w „wolnym państwie”, ale fakty
cznie degradowało się je do poziomu „instytucji drugorzędnych”. W ten 
sposób „ustawa uznaniowa” mogła być rozumiana jako model, według któ
rego powinna być w ogóle prowadzona polityka wyznaniowa państwa, za
równo wobec Kościoła Rzymskokatolickiego, ewangelickiego, jak i jeszcze 
nie uznanego Kościoła starokatolickiego. O prawdziwej równości wyznań 
gwarantującej w ramach ogólnych zasad każdemu związkowi religijnemu 
„to, co mu należne” nie mogło być mowy.

Jedynie paragraf 7 omawianej ustawy mógł być wykorzystany przez 
starokatolików dla argumentacji swego stanowiska. Artykuł ten miał na
stępujące brzmienie:

1. „Jeżeli organizowana jest gmina wyznaniowa z osób, które dotąd nie 
należały do odnośnego związku religijnego, to osoby te po uzyskaniu zez
wolenia (§§ 4, 5) zobowiązane są do złożenia oświadczenia o ich przystąpie
niu do gminy przed urzędnikiem państwowym, który powiadamia o tym 
zwierzchnika lub duszpasterza opuszczonego Kościoła lub związku reli
gijnego.

2. Oświadczenie to ma wszystkie skutki prawne określonago w artykule 
6 ustawy z 25 maja 1868 roku (RGB1, nr 49) oświadczenia o wystąpieniu”.

Zatem zależało starokatolikom przede wszystkim na uniknięciu form al
nego powiadomienia o wystąpieniu z Kościoła Rzymskokatolickiego i na tę 
okoliczność zwrócił również uwagę m inister Strem ayr w rozmowie z kom
petentnymi osobistościami starokatolickimi dnia 2 lutego 1876 roku. Pod
kreślił to również profesor Schulte w swoim wywiadzie, o którym jeszcze 
będzie mowa poniżej.

Oczywiście, staorokatolicy argumentowali złożenie swego wniosku o pra- 
wine uznanie jako oryginalnego nowo założonego związku religijnego.

Ponownie więc został wniesiony do rady państwa projekt „ustawy o sta
rokatolikach”, której celem było uniknięcie szkód duchowych i m aterial
nych nieuniknionych przy podporządkowaniu się „ustawie uznaniowej”. 
Wprawdzie pierwsza próba wniesienia takiego projektu podjęta 14 listo
pada 1874 roku spełzła na niczym, ale w końcu rada państwa dnia 18 m ar
ca 1875 roku przyjęła po dokonaniu nieistotnych poprawek opracowany na 
nowo projejtet ustawy. Mimo tego jednak zamierzony cel nie został osiąg
nięty, ponieważ istniej ący od początku opór wpływowych kół wzmocnił się
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na tyle, że projekt inie uzyskał zgody właściwej komisji izby panów. Tym 
samym upadła ostatnia nadzieja na uzyskanie w  najbliższym czasie pro
pozycji lepszej od wynikającej z postanowień „ustawy uznaniowej”. Pro
fesor Schulte — jak  już wspomnieliśmy powyżej — w  wywiadzie (opubli
kowanym w  „Deutsche M erkur”, n r  46, 1877) zwracał uwagę, że katołic- 
kość wyznania starokatolickiego nie może być kwestionowana nawet 
wtedy, gdy Kościół Starokatolicki uzyska prawne uzmanie jako oryginalny 
związek religijny. Toteż 9 m arca 1876 roku została złożona prośba o takie 
uznanie, którą jednak ówczesne cesarsko-królewskie ministerstwo wyznań 
religijnych i oświecenia publicznego odrzuciło pismem z 6 stycznia 1877 
roku. Nową, odpowiednio zmienioną prośbę przesłano 5 marca 1877 roku, 
którą minister Stremiayr przedstawił łącznie ze swoim wnioskiem cesarzowi 
przy okazji swego „wiemopoddańczego raportu” złożonego 26 lipca 1877 
roku. Cesarz Franciszek Józef — który w sierpniu oraz częściowo we 
wrześniu przebywał poza Wiedniem, przede wszystkim na manewrach woj
skowych — dopiero 21 września 1877 roku podpisał w pałacu Schonbrunn 
upoważnienie dla m inistra do wydania odpowiedniej decyzji o tak  ogrom
nym znaczeniu dla Kościoła Starokatolickiego w Austrii. Przez „zarządze
nie cesarsko-królewskiego ministerstwa wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego z dnia 18 października 1877 roku (RGBI, n r  99)” zostało defi
nitywnie „orzeczone prawne uznanie Starokatolidkiego Związku Religijne
go”. Dnia 8 listopada 1877 roku odnośne zarządzenie przyznało Kościołowi 
Starokatolickiemu w Austrii również prawo do prowadzenia akt stanu 
cywilnego. Odpowiednio do tego mogło w  konsekwencji następować kon
stytuowanie się wspólnot kościelnych. Pierwszy zwyczajny synod Kościoła 
Starokatolickiego w  Austrii zebrał się w  Wiedniu dnia 5 czerwca 1879 roku, 
aby na bazie zaproponowanego przez profesora Schultego pojęcia Kościoła 
ustanowić kierownictwo tegoż Kościoła w  Austrii.

W z r o s t  i 1 r o z w ó j

Prawne uznanie Kościoła Starokatolickiego nie oznaczało jednak wcale
— zgodnie zresztą z panującymi wówczas zasadami polityki wyznaniowej 
państwa — pełnej, nie zakłóconej niczym możliwości rozwoju. Świadczyć
o tym może choćby fakt, że w 1881 roku wybrany przez trzeci synod zwy
czajny na adm inistratora diecezji proboszcz Antoni Nittel nie został za
twierdzony na ten urząd przez władze państwowe. Wprawdzie wybrany 
w 1888 roku na adm inistratora diecezji proboszcz Miłosz (Amand) Czech 
otrzymał 3 listopada 1888 roku potwierdzenie swego wyboru przez władze 
państwowe, ale odmówiły one zgody na wybór biskupa, uzasadniając swo
ją odmowę argumentacją, że Kościół Starokatolicki nie może zapewnić 
środków na odpowiednie biskupowi utrzymanie. Wywołało to wrażenie 
tym  większe, że starokatoliccy przemocą potraktowani jako nowo ukonstytu
owana niezależna społeczność wyznaniowa zostali pozbawieni swego u
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działu w m ajątku ogólnokościelnym oraz, wszystkich świadczeń z funduszu 
wyznaniowego, a nawet nie otrzymywali wynagrodzenia za prace wykony
wane w służbie państwowej (prowadzenie ak t stanu cywilnego), gdy na
tomiast z drugiej strony uzasadniony powyższym brak środków wykorzy
stywany był dla uniemożliwienia ustanowienie przez starokatolików swego 
biskupa. Tym samym pogrzebane zostały nadzieje powołania na biskupa 
profesora dr. Adolfa Thiirlkigsa. Synod zwyczajny w  1896 roku postanowił 
ze względów organizacyjnych oraz finansowych i technicznych przenieść 
siedzibę adm inistracji diecezji z Wiednia do Jablanecu (Warnsdorf).

Pomimo trudności finansowych oraz dotkliwego braku duchownych, 
życie katolickie rozwijało się bardzo pomyślnie. Aczkolwiefc ówczesna pań
stwowa 'adm inistracja wyznaniowa bynajmniej nie sprzeciwiała się two
rzeniu nowych parafii starokatolickich — w czym dość rygorystycznie o- 
graniczano nawet Kościół Rzymskokatolicki oraz Kościoły ewangelickie Wy
znania augsburskiego i helweckiego — to jednak wciąż żądano tworzenia 
nowych paraf i lub filii parafii. Było to jednak faktycznie niemożliwe, gdy 
jakiś Kościół ewangelicki nie przejawiał chęci udostępnienia swojej świąty
n i dla odprawiania w  niej starokatolickiej Służby Bożej. W paru przypad
kach, jak w  Ried (Innkreis) czy w Jablonecu Kościół Starokatolicki znaj
dował się w  tej szczęśliwej sytuacji, iż mógł również bez zastrzeżeń od
wzajemniać się braterską przysługą.

Poczynając od 1890 roku Kościół Starokatolicki zaczął przeciwstawiać 
się „ruchowi antyrzymskiemu”. Słusznie pisze o tym dr H erbert Neufeld w 
pracy „Die Altkatholische Kirche”, Gotha 1935, str. 90, co następuje: „Nie
wątpliwie jest prawdą, że «ruch antyrzymski» miał w  swoich początkach 
raczej przyczyny polityczno-narodowe aniżeli religijne. Jednakże nie wol
no zapomnieć, iż nawet zewnętrzna okazja upoważnia do weryfikacji pojęć 
religijnych. W każdym bądź razie Kościół Starokatolicki pojmuje swoje 
zadanie jako wyłącznie religijne”. Natomiast późniejszy biskup — Adalbert 
Schindelar — dosadnie wyraził tę samą myśl w następującej wypowiedzi: 
„Nie «wolność od Rzymu», ale «wolność od polityki rządu®”.

W okresie pełnienia przez Miłosza (Amanda) Czecha urzędu adm inistra
tora diecezji nastąpił w  1918 roku kres monarchii austrowęgierskiej. Ze 
względu na nie wyjaśnioną jeszcze sytuację polityczną początkowo podjęto 
tylko prowizoryczne działania. Tak więc Miłosz Czech rozporządzeniem 
z 16 m aja 1919 roku ustanowił długoletniego proboszcza w Wiedniu Adal
berta Schindelara swoim zastępcą dla ówczesnych parafii w  Grazu, Ried w 
Innkreis oraz Wiedniu. Jedna z tych parafii zwołała „synod krajowy”, któ
ry  obradował 28 i 29 m aja 1919 roku w Wiedniu i opowiedział się za połą
czeniem w jedną diecezję „niemiecko-austriaoką”.

Tymczasem trak ta t pokojowy podpisany w  Saint-Germain 10 września 
1919 roku jednoznacznie określił niezależność państwową republiki Austrii. 
W ten sposób pierwszy zwyczajny synod austriackiej części poprzednio ist-



niejącej diecezji mógł podjąć 29 czerwca 1920 roku niezbędne uchwały kon
stytutywne. Rada synodalna wybrana na tym synodzie już 10 Iipca 1920 
roku powołała Adalberta Schindelara na adm inistratora diecezji i zwróciła 
się z prośbą do arcybiskupa Utrechtu Franciszka Kennicka o uznanie die
cezji austriackiej „za członka. Kościołów zjednoczonych w  Unii Utrech- 
ckiej”. Na prośbę tę nadeszła dnia 25 września 1920 roku odpowiedź utrzy
mana w braterskim  tanie. Rozporządzeniem urzędu do spraw wyznań w 
ówczesnym federalnym ministerstwie spraw wewnętrznych i oświecenia pu
blicznego władze państwowe w charakterze nadzoru zatwierdziły „połą
czenie się istniejących w  Austrii parafii starokatolickich w  niezależny Ko
ściół”. Na teren Burgenlandu prawne uznanie Kościoła Starokatolickiego 
zostało rozszerzone zarządzeniem rządu federalnego, które opublikowano w 
Federalnym Dzienniku Ulstaw, n r  176 z 1924 roku.

Tymczasem Kościół znacznie powiększył się pod względem liczby wier
nych i mimo kryzysu inflacyjnego mógł wreszcie pomyśleć o wyborze 
biskupa. Nie było najmniejszej wątpliwości, że zwyczajny synod, jaki ze
brał się w Wiedniu 6 września 1924 roku, opowie się za wyborem na ten 
urząd wielkiego duchem szermierza starokatolicyzmu i dotychczasowego 
adm inistratora diecezji — Adalberta Schindelara. Niestety, ciężka choroba 
zmusiła do odłożenia udzielenia mu sakry biskupiej o cały rok, tak że zo
stała ona udzielona mu dopiero 1 września 1925 roku, przy okazji dziesią
tego Międzynarodowego Kongresu Starokatolików w Bernie. Biskup Schin- 
delar sprawował jednak, swój urząd tylko jeden rok. Ta sama choroba, 
która spowodowała zwłokę w jego konsekracji, przecięła jego życie dnia
11 października 1926 roku. Mimo to jego działalność jako biskupa stanowiła 
punkt zwrotny w rozwoju Kościoła Starokatolickiego w  Austrii. Liczba 
wiernych na obszarze nowego państwa wzrosła z 3500 do 22 000 osób.

Po śmierci biskupa Schindelera na adm inistratora diecezji został powo
łany radca synodalny proboszcz Robert Tuchler, którego synod zwyczajny 
zwołany w Wiedniu w  1928 roku wybrał biskupem, natomiast jego konse
kracja odbyła się również w Wiedniu 9 sierpnia tegoż roku. W okresie 
pełnienia przez niego urzędu biskupa zachodziły doniosłe wydarzenia'.

Przede wszystkim rozwój sytuacji politycznej w  lutym  1934 roku spo
wodował, iż około 7000 osób znalazło w  starokatolickiej społeczności swoją 
nową ojczyznę kościelną. Potrzebna więc była planowa działalność dusz
pasterska dla wewnętrznego objęcia tej napływowej fali wiernych. Poli
tyka wyznaniowa, jaką powinno przede wszystkim prowadzić — jak są
dzono — „państwo stanowe”, przybrała nieuchronnie charakter, który spo
wodował ówczesnego profesora wydziału teologii ewangelickiej uniwersy
tetu w Wiedniu dra Gustawa Entzu do opublikowania broszury pod ty tu
łem „Kontrreformacja w Austrii”. Przez takie działania określone jako 
„kontrreform acja” została rozbudzona nowa, w  pełni godna pochwały żar
liwość w wierze członków Kościołów „cierpiących”, która z jednej strony
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pomogła im w odnowieniu ich samoświadomości, z drugiej zaś strony poz
woliła dostojnikom „Kościoła dominującego” dokonać właściwej i rozsąd
nej oceny sytuacji. W tein sposób dla wszystkich Kościołów w Austrii czas 
poprzedzający roik 1938 był czasem prób i doświadczeń przed wspólnym 
losem, jaki czekał je w okresie panowania hitleryzmu.

Na szeregu synodów, jakie odbyły się w tym okresie w Wiedniu (jak 
np. 28 i 27 listopada 1938 roku, 1 i 2 lipca 1939 roku, 23 i 24 listopada 
1940 roku), zajmowano się poczynaniami zmierzającymi do wprowadzenia 
ściślejszej centralizacji oraz odpowiedniego zabezpieczenia się przed ewen
tualnym i niespodziankami ze strony wrogo do Kościołów nastawionych 
władz hitlerowskich. Im dłużej trw ała wybuchła w  międzyczasie wojna, 
tym trudniejsze stawało się kierowanie Kościołem.

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa Rzeszy do spraw  kościelnych z 29 
października 1940 rołqu wszystkimi sprawam i ogólnokościelnymi miała zaj
mować się Rada Kościelna Starokatolickiego Kościoła Rzeszy Niemieckiej, 
w której to Radzie miały być reprezentowane jako równorzędne trzy bis
kupstwa — z Bonn, Jablonecu (Warnsdorf) i Wiednia. Dotyczące tej kwe
stii rozmowy wstępne trzech biskupów (Erwina Kreuzera, Alojzego Paska 
i Roberta Tiichlera) oraz ich doradców odbyły się w dniach 14 i 15 sierp
nia 1939 robu w  Gliwicach. Po tym z kolei nastąpiły w  dniach od 12 do 
16 czerwca 1941' roku trudne rozmowy w m inisterstw ie Rzeszy do spraw  ko
ścielnych w  Berlinie, ą  następnie posiedzenie Rady Kościelnej w  dniach 
23 i 24 września tegoż roku. Zaostrzenie się ogólnej sytuacji oraz pogor
szenie możliwości komunikacyjnych pozwoliły później tylko na utrzymy
wanie kontaktów korespondencyjnych.

Fakt, że Kościół Starokatolicki w Austrii przetrzymał to wszystko nie
naruszony w  swej ogólnej substancji, był w  decydującej mierze wynikiem 
tego, że biskup Tiichler miał w swej działalności pomoc swego wikariusza 
generalnego — dra Stefana Toroka. Ogromna odpowiedzialność ciążąca na 
biskupie Tiichlerze do tego stopnia nadwerężyła jego zdrowie, że 31 maja 
1942 roku na wpół chory odszedł ,na emeryturę. Rada Synodalna powołała 
wtedy na adm inistratora diecezji jej dotychczasowego wikariusza general
nego, a w ten sposób została zabezpieczona ciągłość kierownictwa diecezji, 
szczególnie ważna w  trudnych czasach wojny.

Klęska Niemiec w 1945 roku, różne wydarzenia powojenne, a wreszcie 
podział Austrii na strefy okupacyjne stawiały kierownictwo Kościoła wo
bec nowych problemów, które niejednokrotnie można było rozwiązać ty l
ko na drodze improwizacji. Synod zwyczajny zwołany do Wiednia dnia 4 
października 1947 roku w ybrał na biskupa dotychczasowego adm inistrato
ra  diecezji dra Stefana Toroka, który sakrę biskupią otrzymał 24 paździer
nika 1948 roku, przy czym dosłownie na parę dni przed wyznaczonym 
terminem konsekracji trzeba było pertraktować z alianckimi władzami oku
pacyjnymi w sprawie zezwoleń na przyjazd biskupów konseliratorów.
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P o d s t a w y  w i a r y

Już pierwszy Kongres Starokatolików obradujący w Monachium od
22 do 24 września 1871 roku, a w  którym uczestniczyło wielu kompetent
nych przedstawicieli z Austrii, uznał dogmaty starego Kościoła katolickie
go oraz opowiedział się za ekumeniczną współpracą z innymi Kościołami
0 podobnej postawie w wierze. Uwzględniając obiektywnie konieczne re 
formy, należało jednak unikać wszelkiego pośpiechu. „Przy współudziale 
nauk teologicznych i kanonicznych — stwierdzał w  uroczysty sposób Kon
gres — dążymy do reformy Kościoła, która zgodnie z duchem starego Ko
ścioła usunie obecne ułomności i nadużycia, a zwłaszcza do spełnienia uza
sadnionych życzeń ludu katolickiego, aby mógł on w  sposób uregulowany 
przepisami uczestniczyć w  sprawach kościelnych, przy czym bez uszczerb
ku dla kościelnej jedności w doktrynie mogą być uwzględnione narodowe 
poglądy i potrzeby. Oświadczamy, że bezpodstawnie zarzuca się jansenizm 
Kościołowi Utrechckiemu, a zatem nie istnieją między nim a nami żadne 
sprzeczności dogmatyczne”.

Poza tym wyrażono nadzieje na powtórne zjednoczenie z prawosławny
mi Kościołami Wschodu i z Kościołem Anglikańskim oraz stopniowe poro
zumienie z pozostałymi Kościołami reformowanymi.

To wyznanie wiaTy pierwszego Kongresu Starokatolików zostało przy
jęte przez kompetentnych szermierzy starokatolicyzmu w  Austrii, kiedy ze
brali się oni 16 czerwca 1872 roku w  Wiedniu na „międzyparafialmym zgro
madzeniu” stanowiącym w pewnym sensie wzorzec przyszłych „synodów”. 
Na zgromadzeniu tym między innymi odrzucono „nadzwyczajne poczynania 
reformatorskie” oraz postanowiono oczekiwać na uchwały drugiego Kon
gresu Starokatolików w Kolonii, który obradował od 20 do 22 września 
1872 roku, a uczestniczyło w nim  z Austrii 7 delegatów. K ilka dni później 
pismo „Die Abwehr” będące od 16 sierpnia 1871 roku „organem staroka
tolików” wydawanym w Jablonecu {Warnsdorf) pisało z dobrze wyważoną 
powściągliwością: „Oczywiście dążymy do reform i będziemy je przepro
wadzać, ale chcemy to czynić wspólnie z naszymi braćmi w  Niemczech
1 Szwajcarii... Nie są naszymi przyjaciółmi ci, którzy żądają, abyśmy pod 
pretekstem szybszego osiągnięcia całkowitej reformy oderwali się od na
szych naturalnych aliantów”.

Konsekrowany w międzyczasie na biskupa starokatolików w Niemczech 
profesor uniwersytetu dr Józef Hubert Reinkens zwołał synod, który obra
dował w Bonn od 27 do 29 m aja 1874 roku. Synod ten  podkreślił s tarą  k a 
tolicką zasadę, że tylko sobór ekumeniczny jest upoważniony do wydawa
nia definitywnych orzeczeń dogmatycznych. Według starokatolickiego poj
mowania Kościoła obradujący synod jest powołany tylko do orzekania w 
niektórych kwestiach kościelnej dyscypliny i liturgii, a więc na przykład 
kwestii dotyczących sprawowania sakram entu pokuty, obchodzenia świąt, 
używania języka ojczystego w czynnościach liturgicznych.
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Synod Kościoła Chrześcijańsko (staro) katolickiego w  Szwajcarii, który 
obradował 7 i 8 czerwca 1876 roku w  Olten, podjął podobne uchwały.

Pierwsze synody Kościoła Starokatolickiego w Autrii przyłączyły się 
do tych podstawowych reform. Między innymi zniesiono obowiązek usznej 
spowiedzi, postu, celibatu duchownych; wprowadzono oficjalnie język oj
czysty do wszystkich oficjalnych czynności kościelnych, po uprzednim spra
wdzeniu tego tytułem  próby w  Ried i  Jablonecu. Wreszcie synod zwyczaj
ny obradujący 8 września 1883 roku w Wiedniu zachował udzielalnie Eucha
rystii „pod obiema postaciami”.

Dnia 24 września 1889 roku zebrali się w Utrechcie pod przewodnictwem 
arcybiskupa Utrechtu Jana Heykampa następujący biskupi starokatoliccy: 
Kasper Jan  Rinkel z Haarlemu, Kornel Diependaal z Deventer, Józef H u
bert Reinkens z Bonn i Edward Herzog z Bema, aby wspólnie ogłosić nie
zmiernie- ważną dla sprawy starokatolickiej deklarację następującej treści:

„1. Zachowujemy starokatolicką zasadę, wypowiedzianą przez św. Win
centego z Leryinu w  zdaniu: „Id fceneamus, quod ubiąue, quod semper, 
quod ab omnibus creditum  est; hoc est etenim vere proprieąue catholi- 
cum” (Trzymamy się tego, w  co wszędzie, w co zawsze i w  co wszyscy 
wierzyli. To jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie). Dlatego za
chowujemy wiarę Starego Kościoła wyrażoną w symbolach ekumenicznych 
oraz w powszechnie uznawanych orzeczeniach dogmatycznych soborów e- 
kumenicznych niepodzielnego Kościoła pierwszego tysiąclecia.

2. Odrzucamy w atykańskie dekrety z 18 lipca 1870 roku o nieomylności 
i uniwersalnym episkopacie czyli kościelnej wszechwładzy papieża rzym
skiego jako pozostające w  sprzeczności z w iarą Starego Kościoła oraz bu
rzące ustrój starokościelny. Nie przeszkadza to nam  jednak w  uznawaniu 
historycznego prymatu, jaki wiele ekumenicznych soborów i Ojcowie sta
rego Kościoła przyznawali za zgodą całego Kościoła pierwszych wieków 
biskupowi Rzymu jako „primus in ter pares” (pierwszemu wśród równych).

3. Odrzucamy również oświadczenie Piusa IX  z roku 1854 o Niepokala
nym Poczęciu Marii jako nie uzasadnione w Piśmie świętym oraz Tradycji 
pierwssych wieków.

4. Co się tyczy innych w ostatnim stuleciu ogłoszonych przez rzymskiego 
biskupa dekretów dogmatycznych — bulli Unigenitus, Auctorem fidei, Syl- 
labusa z 1864 roku itd. — to odrzucamy je o tyle, o ile są one sprzeczne 
z nauką Starego Kościoła i nie uznają jej za miarodajną. Ponadto ponawia
my te wszystkie protesty, jakie stary Kościół Holandii podnosił już poprze
dnio przeciw Rzymowi.

5. Nie uznajemy orzeczeń soboru trydenckiego dotyczących dyscypliny, 
a orzeczenia dogmatyczne uznajemy tylko o tyle, o ile są one zgodne z na
uką Starego Kościoła.

13



6. Zważywszy fakt, że święta Eucharystia w Kościele katolickim od da
wna stanowi prawdziwy centralny punkt Służby Bożej, uważamy za nasz 
obowiązek oświadczyć również, że zachowujemy nienaruszoną w całej roz
ciągłości starą katolicką w iarę o Najświętszym Sakramencie Ołtarza, w ie
rząc, iż pod postaciami chleba i wina przyjmujemy Giało i Krew Pana na
szego Jezusa Chrystusa.

Ofiara eucharystyczna w Kościele nie jest ciągłym powtarzaniem lub 
ponawianiem krwawej ofiary jaką złożył za nas raz na zawsze Chrystus 
na krzyżu, lecz jej ofiarny charakter polega na tym, że jest ona trw ałą pa
m iątką tamtej ofiary oraz dokonującym się na ziemi realnym uobecnie
niem owej ofiary Chrystusa dla zbawienia odkupionej ludzkości, jaka we
dług Listu do Hebrajczyków 9,11.12 nieustannie dokonywana jest przez 
Chrystusa w niebie, gdzie sam Chrystus wstawia się za nam i przed obli
czem Boga (Hebr. 9,24).

Posiadając taki charakter w  odniesieniu do ofiary Chrystusa Euchary
stia jest zarazem uświęconą Ucztą Ofiarną, podczas której wierni przyj
mując Ciało i Krew Pana nawiązują łączność między sobą <1 Kor. 10,17).

7. Żywimy nadzieję, że zostaną uwieńczane powodzeniem wysiłki teolo
gów, aby przy zachowaniu wiary niepodzielonego Kościoła osiągnąć porozu
mienie w różnicach powstałych od czasu rozłamu w Kościele. Wzywamy 
podległych naszemu kierownictwu duchownych, aby w kazaniach i nau
czaniu w pierwszym rzędzie podkreślali zasadnicze prawdy wiary chrze
ścijańskiej, wyznawane wspólnie przez kościelnie podzielone wyznania, 
a przy omawianiu istniejących jeszcze sprzeczności unikali starannie wszel
kiego naruszania prawdy i miłości, a członków naszych wspólnot tak  'kie
rowali słowem i przykładem, aby wobec inaczej wierzących zachowywali 
się tak, jak  to odpowiada duchowi Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicie
lem nas wszystkich.

8. Wierzymy, że zachowując wiernie nauki Jezusa Chrystusa, odrzuca
jąc wszystkie błędy spowodowane winą ludzi, wszystkie nadużycia i dą
żenia hierarchiczne — najskuteczniej przeciwdziałamy niewierze i religij
nej obojętności, które są najgorszym złem naszych czasów5’.

Starokatolicy austriaccy od razu poznali ukierunkowujące znaczenie te
go oświadczenia i przez wypowiedź adm inistratora diecezji Miłosza Cze
cha wyrazili swoją z nim zgodność. W ten sposób Kościół Starokatolicki w 
Austrii pogłębił swoją zasadniczą podstawę wyznaniową oraz osiągnął 
przez to — co miało zwłaszcza znaczenie, gdy zabroniono im powołania 
biskupa — mocne oparcie w Unii Utrechckiej, tak  że adm inistrator diecezji 
był stale zapraszany na obrady Konferencji Biskupów.

Wreszcie owo oświadczenie spowodowało zasadnicze deklaracje wyzna
niowe, jakie przy okazji dwunastego Międzynarodowego Kongresu Staroka
tolików obradującego w Wiedniu od 8 do 10 m aja 1931 roku złożono ze 
strony Konferencji Biskupów w sprawie ustanowienia interkomunii z Ko
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ściołem -Anglikańskim oraz w międzyczasie doprowadziło do utworzenia 
, pełnej wspólnoty sakram entalnej między obu Kościołami. A oto tekst po

rozumienia w  sprawie interkomunii:
„1. Zebrana dnia 7 września 1931 roku w Wiedniu Konferencja Bisku

pów Staroikatolickich zjednoczonych w  Uinii Utrechckiej na podstawie 
uznania ważności święceń anglikańskich zgadza się na Interkomunię Ko
ścioła Starokatolickiego ze Wspólnotą Kościołów anglikańskich.

2. Inter kom unia polega na wzajemnym dopuszczaniu do sakramentów 
człorików obu Wspólnot Kościołów. .

3. Interkomunia nie wymaga od żadnej ze Wspólnot Kościołów uznania 
wszystkich poglądów doktrynalnych, pobożności sakramentalnej lub prak
tyk liturgicznych właściwych dla drugiej Wspólnoty, ale zakłada, że każ
da ze Wspólnot wierzy, iż druga zachowuje wszystko, co jest istotne w 
wierze chrześcijańskiej”.

Ż y c i e  l i t u r g i c z n e

Od początku swego istnienia ruch starokatolicki traktow ał liturgię jako 
żywe i głębokie wyznawanie wiary.

Jedną z pierwszych najbardziej radykalnych reform w życiu liturgicz
nym podjętą przez diecezje starokatolickie było — jak  już wspominaliśmy
— wprowadzenie do liturgii języka ojczystego. Już w 1873 roku Hermann 
Becker wydał w Jablonecu (Warnsdorf) „Śpiewnik i modlitewnik dla 
chrześcijan starokatolickich”. Było to prawdopodobnie w ogóle najstarsze 
tego rodzaju wydawnictwo starokatolickie.

W międzyczasie synody Kościoła Chrześcijańsko(staro)katolickiego w 
Szwajcarii oraz Kościoła Starokatolickiego w  Niemczech opowiedziały się 
zdecydowanie za używaniem języka ojczystego przy czynnościach liturgi
cznych. Podobną uchwałę podjął też obradujący 29 czerwca 1880 roku w 
Wiedniu synod zwyczajny Kościoła Starokatolickiego w Austrii.

Ale reformy liturgiczne w Kościele Starokatolickim oparte na nowych 
i solidnie podbudowanych zasadach wprowadzone zostały dopiero w 1885 
roku przez wydanie opracowanego przez późniejszego profesora na Wy
dziale Teologii Chrześcijańskokatolickiej Uniwersytetu w Bernie — dra 
Adolfa Thtirlingsa — „Modlitewnika liturgicznego”. O modlitewniku tym 
słusznie pisano w  cytowanej już powyżej pracy „Die Altkatholische K ir- 
che”, Gotha 1935, str. 134, że Thurlings „włożył w niego całą swoją reli
gijność, całą swoją artystyczną duszę, całą swoją ogromną wiedzę liturgi
czną”. Odtąd problemem Eucharystycznej Służby Bożej nie było tylko 
„zniemczenie” rzymskokatolickich obrzędów mszalnych, lecz w oparciu o o
pracowane przez Thurlingsa zasady i zgodnie ze stanem ówczesnej wiedzy 
liturgicznej dążenie do poważnego powrotu do starych katolickich pojęć 

. liturgicznych.
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Opierając się ma opracowanym również przez Thiirlingsa mszale i ry 
tuale Kościoła Starokatolickiego w  Niemczech kilka synodów zwyczajnych 
Kościoła Starokatolickiego w Austrii, a zwłaszcza synod zwyczajny obradu
jący 10 września 1888 roku w Wiedniu, również podjęły niezbędne uchwa
ły. Już wcześniej, bo w 1887 roku adm inistrator diecezji Miłosz Chech wy
dał opracowany przez siebie „Modlitewnik i śpiewnik”, który później miał 
wiele wydań. W wielu starokatolickich rodzinach jeszcze dzisiaj przecho
wuje się pożółkłe egzemplarze tej książeczki. Parę la t później Czech wy
dal również opracowany przez siebie „Modlitewnik dla młodzieży chrześci
jańskiej”.

Już synod zwyczajny obradujący 25 września 1892 roku w Jablaneeu 
(Warnsdorf) zezwolił na dokonywanie starokatolickiego poświęcenia zwłok 
w każdym przypadku, kiedy miały one być „spopielone”. Adalbert Schih- 
delar zaprezentował w  cieszących się dużym zainteresowaniem wystąpie
niach pogląd, że żaden istotny chrześcijański a nawet katolicki postulat 
nie jest naruszany przez kremację zwłok. Także i w  innych diecezjach sta
rokatolickich wyrażono pogląd, iktóry zresztą w  międzyczasie również i w 
Kościele Rzymskokatolickim zyskał częściowo uznanie.

Gdy w Austrii zostały otwarte krematoria i można w nich było dokony
wać poświęcania zwłok według obrządku starokatolickiego, kierownictwo 
Kościoła Starokatolickiego dostrzegło w tym posługiwaniu szczególną mo
żliwość i obowiązek przekazywania w ten sposób Słowa Bożego zgodnie ze 
starym i zasadami katolickimi. Podkreślił to również adm inistrator diecezji 
Schindelar, ikiedy dnia 17 stycznia 1923 roku dokonywał pierwszego po
święcenia zwłok w krem atorium  w Wiedniu.

Za rządów biskupa Roberta Tiichlera nastąpił dalszy rozwój obrzędów 
liturgicznych w  ramach zasad starokatolickich. Celowi temu służyły — 
wydany przez niego w  1929 roku na polecenie synodu „Rytuał katolicki” 
oraz wydany w 1923 roku „Mszał”, jako taikże wydany w  1927 roku „Mo
dlitewnik i śpiewnik” oraz „Podręcznik”, który wydany w 1933 roku miał 
później kilka wydań.

Podczas drugiej wojny światowej prowadzone dalej prace nad tekstami 
liturgicznymi mogły być ze względu na ówczesne war uniki tylko częściowo 
realizowane. Została ona jednak na nowo podjęta na sesji teologów, jaka 
odbyła się od 23 do 25 maja 1950 roku z udziałem większości duchownych 
dieczeji. W oparciu o wysunięte tam  propozycje oraz dalsze odnośne kon
sultacje synod zwyczajny obradujący w Wiedniu od 27 do 29 października 
1950 roku oraz pracująca bieżąco na jego polecenie komisja synodalna pod
jęły różne uchwały, które miały służyć ujednoliceniu, wzbogaceniu i po
głębieniu życia liturgicznego. Zrozumiałe, że należało przy tym z jednej 
strony przestrzegać wiernego zachowania podstawowych zasad liturgicz
nych Kościoła Starokatolickiego, z drugiej* zaś strony zwracać uwagę na 
nowe osiągnięcia liturgiki, a szczególnie także na publikacje tak zwanego
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ruchu liturgicznego w Kościele Rzymskokatolickim. Szczegóły miały być 
ustalane w odnośnych zaleceniach urzędowych i postanowieniach wyko
nawczych.

Tym samym zostały stworzone przesłanki do wydania w  1952 roku mo
dlitewnika pod tytułem „Nasza modlitwa”, który usunął brak książek do 
nabożeństwa, występujący od początku drugiej wojny światowej.

Początkowo modlitewnik zawierał tylko teksty mszalne, teksty mszy 
świętej dla dzieci oraz niezbędne wyjaśnienia. Od 1962 roku ukazało się 
nowe zasadniczo rozszerzane wydanie modlitewnika, w którym znalazły się 
również modlitwy poranne i wieczorne — częściowo oparte na wzorach 
anglikańskich — oraz modlitwy i rozważania na godziny rozmyślań w 
„kameralnej ciszy”.

Po długich i staTaonych przygotowaniach mógł w 1962 roku ukazać się 
„Śpiewnik Kościoła Starokatolickiego w Austrii”. Był on próbą opartą na 
dobrze przemyślanej zasadzie — połączenia w  organicziną całość starych 
i-now ych pieśni kościelnych wartościowych pod względem muzycznym. 
Stanowiący uzupełnienie tego śpiewnika zbiór nut organowych opracowa
ny z ogromnym nakładem pracy i dokładności miał służyć upowszechnieniu 
pieśni zawartych w śpiewniku. Wszystkie te wydawnictwa w dalszym 
ciągu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Erupcja przemian liturgicz
nych w  Kościele Rzymskokatolickim określona jest przez podobną ten
dencję, jaką kierowali się nasi ojcowie, a mianowicie „powrotu do starych 
katolickich form liturgicznych”. Dlatego właśnie dokonano w  Kościele 
Rzymskokatolickim zmiany — przede wszystkim na skutek uchwał II so
boru watykańskiego — które potwierdzają słuszność drogi, jaką Kościół 
Starokatolicki kroczy już od 1871 roku.

K s z t a ł t o w a n i e  s i ę  u s t r o j u  k o ś c i e l n e g o

Wspomniany już powyżej parokrotnie wybitny znawca prawa kościelne
go profesor Schulte podjął próbę opracowania projektu ustroju kościelnego 
w duchu reprezentowanych przez niego poglądów politycznych i prawno- 
kościelnym oraz z uwzględnieniem ustroju synodalnego poszczególnych e- 
wangelickich kościołów krajowych. Oczywiście projekt ten początkowo był 
traktowany tylko jako „prowizorium”, ale po różnych poprawkach został 
przyjęty przez trzeci Kongres Starokatolików obradujący w Konstancji od
12 do 14 września 1873 roku, jako obowiązujący dla Kościoła Starokatolic
kiego.

S truktura tego ustroju przedstawiała się tak, że biskup miał zagwa
rantowaną nienaruszalność wszystkich swoich uprawnień starokościelnych, 
zarazem jednak parafie — pojedyncze lub wszystkie razem jako całość 
przez odpowiedni system przedstawicielski — uzyskały na nowo swoje 
pierwotne prawo współdecydowania. Jako najwyższa instancja w  zarzą
dzaniu Kościołem został wprowadzony synod, swoiste zgromadzenie Koś-

? — Posłannictw o n r  1/1978



cioła .narodowego lub prowincjonalnego, któremu przysługuje przede wszy
stkim  prawo wybierania biskupa oraz pomagającej m u rady synodalnej. 
Podobnie miało przedstawiać się kierowanie parafią, w której zgromadzenie 
parafialne było uprawnione do wyboru proboszcza i rady kościelnej, z któ
rą  duszpasterz stanowił zarząd parafii.

Pierwszy synod zwołany na podstawie tego regulaminu synodu i parafii 
obradował w Bonn od 27 do 29 maja 1874 roku. Kilka dni później bo 14 
lipca tegoż roku zebrało się w Bernie zgromadzenie przedstawicieli chrzę
ści jańsko(staro)katolickich parafii i „stowarzyszeń” w Szwajcarii, które 
przyjęło podobny ustrój kościelny, na podstawie którego przepisów zwo
łany w 1876 roku synod mógł przystąpić 7 czerwca tegoż roku do wyboru 
biskupa, którym został znany profesor uniwersytetu dr Edward Herzog.

Profesor Schulte opracował również — jak już wspominaliśmy — dla 
starokatolików w  Austrii „Regulamin synodu i parafii”, k tóry  w głów
nych rysach był podobny do projektu opracowanego dla diecezji bońskiej.

Dalszy rozwój życia kościelnego, zmiany odnośnych pojęć politycznych 
i prawnokościelnych oraz inne okoliczności prowadziły do samo przez się 
zrozumiałych licznych, niekiedy bardzo radykalnych nowelizacji, jak 
i przede wszystkim tej, jaką przeprowadzano w oparciu o uchwały syno
dów zwyczajnych, obradujących od 9 do 11 października 1926 roku oraz
23 i 24 listopada 1940 roku. i

Synod zwyczajny, obradujący w Wiedniu od 27 do 29 października 
1950 roku, postanowił powołać na nowo do życia komitet synodalny, który 
jak  najlepiej sprawdził się już podczas drugiej wojny światowej. Ale ogól
nie biorąc, został przy tym wiernie zachowany synodalny i episkopalny 
charakter ustroju kościelnego. Odpowiednio do zasadniczych zmian w poj
mowaniu polityki wyznaniowej państwa jakie stopniowo dokonywały się w 
drugiej republice austriackiej, musiały również powoli dojrzewać nowe for
my w ustroju Kościoła Starokatolickiego w Austrii, oczywiście pod wa
runkiem zachowania jego istotnych elementów.

Od strony badań naukowych problemami ustroju Kościoła Starokato
lickiego zajmował się prof. dr Inge Gampl w  ramach wykładów na Wy
dziale Nauk Prawnych i Politycznych Uniwersytetu Wiedeńskiego (mp. w 
semestrze zimowym 1961/62) oraz inni prawnicy w ramach działalności 
i publikacji Austriackiego Towarzystwa Prawa Kościelnego. Biskup dr 
Stefan Torok był często przez zarząd tego Towarzystwa zapraszany do 
wygłaszania referatów na jego zebraniach oraz opiniowania prac.

R o z w ó j  p os  z c z e  g ó 1 n y c h d z i e d  z im p r a c y  k o ś c i e l n e j

1. W drugiej połowie XIX wieku upowszechniło się szeroko przekona
nie, że życie publiczne najlepiej będzie służyć funkcjom życiowym społe
czeństwa przez możliwie najdalej posuniętą decentralizację, przez podział 
na automatyczne komórki organizacyjne. Łączyło się to  z drogą życiową
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ruchu starokatolickiego w latach siedemdziesiątych, szczególnie zaś z my
ślą przewodnią wspomnianej już powyżej „ustawy uznaniowej” z 20 m aja 
1874 roku, że punkt ciężkości kierownictwa i adm inistracji kościelnej spo
czywał przede wszystkim na  bardzo od siebie wzajemnie izolowanych pa
rafiach i tylko w nieznacznych wymiarach oraz przypadkowych zada
niach dopuszczano centralne ich opracowanie. Oczywiście, że z takiego 
stanu rzeczy wynikały czaisem bardzo skomplikowane sytuacje, zwłaszcza 
w duszpasterstwie i kościelnej administracji. Niektóre parafie musiały czę
sto przez całe lata odczuwać brak własnego duszpasterstwa. Toteż, gdy 
po utworzeniu w Austrii pierwszej republiki starokatolickie parafie połą
czyły się we własną diecezję, rozległo się donośne wołainie o większą cen
tralizację, a późniejszy biskup Robert Tuchler był jednym z najbardziej 
aktywnych orędowników tej koncepcji.

Poważne trudności w dalszym ciągu jednak dawały o sobie znać, po
nieważ tworzenie nowych parafii było szczególnie sprzeczne z ówczesną po
lityką wyznaniową państwa. Pod tym względem wszystkie społeczności re
ligijne niezwykle ucierpiały w  okresie pierwszej republiki w Austrii. Roz
wiązania pośrednie i improwizacje — jak tworzenie parafii filialnych (na 
podstawie zarządzenia byłego cesarsko-królewskiego ministerstwa wyznań 
religijnych i oświecenia publicznego z 31 m aja 1907 roku) —. w  żadnym 
wypadku nie mogły być uznane za zadowalające.

Po centralizacji kierownictwa Kościoła Starokatolickiego dokonanej 1 
lipca 1940 roku, rozwiązane zostały stopniowo problemy istniejące dziesiąt
ki lat. Parafie, z których zostały zdjęte liczne obciążenia administracyjne 
mogły teraz bardziej intensywnie zająć się pracą nad wewnętrzną rozbu
dową i wykończeniem, zwłaszcza że z wprowadzeniem na ziemiach austria
ckich rozporządzeniem z 2 lipca i 23 grudnia 1938 roku obowiązującego w 
Rzeszy prawa o aktach stanu cywilnego odpadło uciążliwe prowadzenie 
„starych” metryk.

Z dniem 1 lipca 1940 roku rozpoczęła się również stopniowo i organi
cznie rozwijać w sposób ujednolicony kościelna pragmatyka służbowa 
z ciągłym uwzględnianiem szczególnej wagi służby publicznej oraz kształ
towanie się prawa pracy funkcjonariuszy kościelnych, tak  duchownych jak 
i świeckich. Zarządzeniem kierownictwa Kościoła z 13 czerwca 1949 roku 
wprowadzono w życie do podstaw ustroju kościelnego tak ważny „regula
min sił pomocniczych”, który między innymi stworzył kobietom z pełnym 
wykształceniem teologicznym możliwość działania jako „pomoc duszpaster
ska” w posługiwaniu proboszczom, nauczaniu religii w szkołach średnich 
i wyższych, chrzcie dzieci oraz służbie Słowa Bożego, odpowiednio do poglą
dów katolickich w tej kwestii.

Już synod zwyczajny obradujący 25 września 1892 roku w Jablonecu 
postulował zapewnienie stałych środków na utrzymanie funkcjonariuszy 
kościelnych, Jednak do rzeczywiście decydujących poczynań w  tej kwestii
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doszło dopiero na podstawie uchwał synodu zwyczajnego obradującego 
28 i 29 listopada 1942 roku w  Wiedniu.

Od 1 października 1940 roku kancelaria biskupia stanowiła centralne 
miejsce przydziału służb kościelnych. Rozwój agend kościelnych po d ru 
giej wojnie światowej doprowadził w końcu do podziału kancelarii na 
referaty, co zostało zatwierdzone przez synod zwyczajny obradujący 28 
i 29 m aja 1960 roku.

2. Aczkolwiek już przed swoim prawnym uznaniem ruch starokatolic
ki musiał borykać się ze znacznymi trudnościami finansowymi, to stan 
ten — jak już wspominaliśmy — utrzymał się i później. Prawie każdy sy
nod poprzez kierujących Kościołem swoich reprezentantów zwracał uwagę 
odnośnych władz państwowych na to, że przez niesprawiedliwe zatrzyma
nie każdej państwowej dotacji zostaje co najmniej etycznie naruszona za
sada prawdziwej rówinorzędności wyznań. Słusznie pisał na ten tem at „or
gan starokatolików w Austrii” —■ gazeta „Freie Kirchenstimmen” w  num e
rze 1/2 z 10 i 24 stycznia 1914 roku, str. 10 — że: „...nie ma prawa pisanego
— a jest to kwestia poczucia sprawiedliwości, nie obowiązku. Przyjdzie czas, 
gdy wreszcie także i w  kompetentnych kołach, w których okazuje się nam 
rażącą niesprawiedliwość... przyzna się faktycznie naszemu Kościołowi na
leżne mu i uznane równouprawnienie i dopiero wtedy nastąpi od dawna 
oczekiwany sukces”.

Wprawdzie stanowisko czynników kompetentnych nie było w tej kwe
stii zupełnie jednolite. Przytoczymy tu przykład jeden z wielu.

Otóż synod zwyczajny obradujący 14 i 15 sierpnia 1906 roku w G ra
zu, przyjął do wiadomości pismo ówczesnego „ministra rolnictwa” Hen
ryka Prade, w którym tenże lakonicznie stwierdzał, że „rząd nie ma obo
wiązku udzielania państwowej pomocy i wynagradzania starokatolickiej 
działalności duszpasterskiej ze wzglądu na pełnioną przez nią dla państwa 
służbę publiczną, ponieważ Kościół Starokatolicki uznany jest przez pań
stwo na podstawie ustawy z 20 m aja 1874 roku (RGBI, nr 68) i dlatego m u
si zaspokajać wszystkie swoje potrzeby i świadczenia we własnym zakre
sie”.

Natomiast prawie na rok przed tym, a mianowicie 8 maja 1905 roku 
ówczesiny m inister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, dziekan 
wydziału na uniwersytecie dr Wilhelm Ritter von H artel oświadczył przy
byłej do niego delegacji Kościoła Starokatolickiego, że uważa za uzasad
nione prośby o zapewnienie Kościołowi Starokatolickiemu stałych dotacji 
państwowych i ma zamiar poprzeć te prośby oraz „doprowadzić do po
myślnego załatwienia ich”.

Z kolei 23 stycznia 1907 roku deputowany do rady państwa, radca sy
nodalny prof. Józef Bendel, wniósł dó rady państwa rezolucję wzywającą 
rząd, aby poczynając od 1909 roku przyznał Kościołowi Starokatolickiemu 
stałe odpowiednie dotowanie. Rezolucja ta  została przyjęta przez izbę
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posłów i przekazana do dalszego rozpatrzenia przez komisję, budżetową. 
Charakterystyczne przy tym było to, że za wnioskiem głosowały również 
„partie kłerykałne”, a nawet duchowni członkowie izby.

Wprawdzie dopiero na krótko przed upadkiem monarchii Kościół Sta
rokatolicki uzyskał częściowy sukces. Na posiedzeniu Rady Synodalnej 17 
stycznia 1918 roku w Jablonecu ówczesny adm inistrator diecezji Miłosz 
Czech mógł wreszcie zakomunikować, że rząd przewiduje na okres od 
1917 do 1918 roku finansową akcję pomocy „wyższej konieczności” dla du
chownych starokatolickich. Pierwsza republika austriacka kontynuowała tę 
akcję na podstawie rozporządzenia byłego podsekretariatu stanu wyznań 
religijnych z 7 maja 1919 roku aż do roku budżetowego 1938. Wszystkie te 
poczynania miały jedinak tylko charakter prowizoryczny i brakło im pod
staw  prawnych.

Dopiero w  roku kalendarzowym 1958 Kościół Starokatolicki — obok 
Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich wyznania augs
burskiego i hełweckiego — otrzymał „zaopatrzenie ma podstawie artykułu 
26 układu państwowego z 1955 roku”.

Kamieniem milowym w historii Kościoła Starokatolickiego w Austrii 
była wreszcie ustawa federalna z 26 października 1960 roku o świad
czeniach finansowych dla Kościoła Starokatolickiego (BGBł, n r 221/1961). 
Była ona tak doniosłym wydarzeniem nie tylko dlatego, że stanowiła pe
wne polepszenie i zabezpieczenie sytuacji finansowej Kościoła, lecz przede 
wszystkim dlatego, że ówczesny rząd federalny Austrii, a szczególnie resor
towy minister federalny oświaty dr Henryk Drimmel stworzył wreszcie 
owe przesłanki, o które starokatolicy zabiegali bezskutecznie od 1871 roku.

Mimo tych pomyślnych finansowo-politycznych wydarzeń w Kościele 
Starokatolickim pozostał niezmieniony stary duch ofiarności. Trudne do 
obliczenia są świadczenia parafii i kierownictwa Kościoła na budowę, wy
posażenie i renowację świątyń, kaplic i innych pomieszczeń kościelnych, 
a w ostatnim czasie także służbowych mieszkań. Zwłaszcza po roku 1945 
stosuje się przy renowacji świątyń, fundowaniu inowyeh dzwonów oraz 
kościelnych instrumentów muzycznych dobrze opracowane kryteria a r
tystyczne.

Istotną pozycję przychodów w gospodarce kościelnej stanowią tak zwa
ne składki kościelne. Przy ich egzekwowaniu w Szczególnej mierze przeja
wia się z jednej strony gotowość świadczenia tych składek przez zobowią
zanie do ich uiszczenia, a z drugiej strony sprawnie funkcjonujący system 
egzekwowania składeik oparty na prawnie określonych podstawach.

Wielokrotnie i na różne cele tworzone fundusze padały często całkowi
cie lub częściowo ofiarą zarządzeń połityczno-walutowych. O świadczeniach 
pomocy finansowej zagraniczych ośrodków kościelnych powiemy jeszcze 
poniżej.

3. Na ogromne trudności napotykali starokatolicy z Austrii przy orga-
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nizowamiu nauczania religii. Przed prawnym uznaniem Kościoła często 
dzieci rodziców starokatolickich były zmuszane uczęszczać w szkołach na 
lekcje religii rzymskokatolickiej. Później nastąpił rozwój nauczania religii
— przynajmniej na terenie parafii zwartych pod względem zamieszkania 
parafian — a to dzięki ustawie z 20 maja 1872 roku w ujęciu ustawy z 17 
czerwca 1888 roku „odnośnie zapewnienia nauczania religii... oraz środków 
finansowych na to”. Najlepiej pod tym względem przedstawiała się sytu
acja w Jablonecu, gdzie w  szkole miejskiej można było zatrudnić włas
nych zawodowych katechetów. W Wiedniu aż do roku szkolnego 1908/1909 
trzeba było zadowolić się dwoma starokatolickimi punktami nauczania re 
ligii dla dzieci objętych szkolnym obowiązkiem. Starokatoliccy uczniowie 
szkół średnich w dalszym ciągu byli pod tym względem poszkodowani. Nie
jednokrotnie było rzeczą niemożliwą technicznie i czasowo zaspokojenie 
wszystkich potrzeb w tym zakresie pozostającą do dyspozycji liczbą du
chownych starokatolickich mając tylko wyjątkowo uzupełnienie w postaci 
świeckich nauczycieli religii.

Przede wszystkim jednak ogromne trudności sprawiało początkowo za
twierdzenie podręczników do nauczania religii przewidziane odnośnymi 
przepisami wydanej w  duchu „nadrzędności państwa” ustawy z 25 maja 
1868 roku o „stosunku szkoły do Kościoła”.

Pewna poprawa w zakresie nauczania religii nastąpiła dopiero w pierw
szej republice austriackiej. W roku szkolnym 1928/29 rozpoczęto na w łas
nych kursach szkolenie świeckich nauczycieli religii i w  ten sposób zostały 
usunięte braki personalne. Trzeba jednak było dalej bronić się przed kom
plikacjami jakie wynikały po 1 maja 1939 roku na podstawie orzeczenia 
trybunału federalnego w  kwestii określania wyznania dzieci.

Zarządzeniem wydziału IV byłego ministerstwa spraw wewnętrznych 
i kulturalnych z 29 sierpnia 1939 prawie zupełnie zostało zniesione naucza
nie religii w  szkołach. Jednakże przetrwała żywa tradycja tego i w drugiej 
republice. Już w roku szkolnym 1945/46 — chociaż jśz c z e  z pewnymi tru d 
nościami — można było zabrać się do odbudowy nauczania religii. Odczu
walne odprężenie nastąpiło faktycznie dopiero po ogłoszeniu ustawy fede
ralnej z 13 lipca 1949 roku w sprawie nauczania religii w szkołach oraz jej 
obu istotnych nowelizacji (w 1957 i 1962 roku). Rok 1962 przyniósł również 
daleko idące i prawie utrwalone przeorientowanie i zorientowanie na nowo 
szkolnictwa austriackiego.

Już w roku szkolnym 1933/34 powstał w Wiedniu zespół roboczy pedago
giki religijnej, który sukcesywnie przygotowywał do publikacji szereg po
mory naukowych. Po spowodowanej okresem wojny przerwie zespół ten 
podjął na nowo swoją działalność z początkiem roku szkolnego 1947/48. 
Można było również rozpocząć przygotowania nowych pomocy naukowych. 
Podczas ogólnopedagogicznej wystawy pod tytułem „Nasza szkoła” zorga
nizowanej przez miejską radę szkolną w  Wiedniu od 17 m aja do 15 czerw
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ca 1952 roku, powszechną uwagę zwracało stoisko poświęcone starokatolic
kiemu nauczaniu religii.

4. Mimo trudności finansowych, na jakie napotykał Kościół, starokatolicy 
od początku szczególnie poważnie traktowali przykazanie miłości bliźniego, 
pomagając i przejawiając gotowość do ofiar, zwłaszcza w zakresie opieki 
społecznej i opieki nad młodzieżą.

Już w dwa lata po prawnym uznaniu zorganizowało się w Wiedniu małe 
grono osób zajmujących się niesieniem pomocy biednym dzieciom. W ten 
sposób można było już 14 grudnia 1879 roku zorganizować pierwszą „gwiaz
dkę Bożonarodzeniową” i tym samym zapoczątkować zorganizowanie ak
tywnego i pomyślnie rozwijającego się Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
pod nazwą „Dozwólcie dziateczkom przyjść do mnie”. O tym, jak wielkim 
uznaniem cieszyło się to Stowarzyszenie, świadczy między innymi to, że zor
ganizowaną przezeń uroczystość gwiazdkową w grudniu 1887 roku zaszczy
cił swoją obecnością dostojny gość anglikański John Russel Endean z Lon
dynu i wygłosił przy tej okazji godne uwagi przemówienie. Podobne insty
tucje i stowarzyszenia powstały również w Jablonecu i innych parafiach.

Początki starokatolickiego ruchu młodzieżowego wykraczającego poza 
działalność charytatywną sięgają pierwszej niedzieli adwentu 27 listopada 
1892 roku, kiedy to adm inistrator diecezji Miłosz Czech założył w Wiedniu 
związek młodzieży, któremu w pierwszym rzędzie powierzono pielęgnowa
nie śpiewu kościelnego. Podobny rozwój działalności wśród młodzieży miał 
miejsce w Ried, w Innkreis oraz w innych parafiach. Widzimy więc, że 
Kościół Starokatolicki nie przechodził obojętnie nad problemem ruchu 
młodzieżowego, który właśnie w ostatnim dziesięcioleciu wszedł w charak
terystyczną fazę. -

Do nowego objęcia młodzieży starokatolickiej pod sztandarem „drużyn 
myśli młodzieżowej” bratniej wspólnoty z Heidelbergu doszło w Wiedniu 
6 stycznia 1907 roku. Te „starokatolickie drużyny młodzieżowe” w mieście 
nad Dunajem przeżywały swój najwyższy lot w czasach przed pierwszą 
wojiną światową, ale one także utonęły w tragicznej przeszłości, która po 
1914 roku pochłonęła tyle instytucji.

W nowych warunkach czasowych oraz na inaczej ukształtowanych zało
żeniach zaczęły organizować się po 1918 roku różne grupy młodzieży sta
rokatolickiej, aby ostatecznie po 1931 roku utworzyć sekcję młodzieżową 
Związku Starokatolików Austriackich, ale przejściowo tworzyły także od
rębne Stowarzyszenie Młodzieży (tak np. było w Grazu i w jednej z parafii 
wiedeńskich) lub zajmowały szczególne miejsce w działalności instytucji 
wewnątrzkościelnych. Zwłaszcza poczynając od roku 1933 „państwowo” in
spirowany ruch młodzieżowy przeciwstawiał się wyraźnemu wyznawaniu 
starokatolicyzmu, podczas gdy z drugiej strony katostrofalnie zwiększające 
się bezrobocie wymagało wzmożenia opieki społecznej nad młodzieżą przede 
wszystkim zaś w ramach organizowania letnich ferii. Celowe więc stało
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się połączenie w jedną całość duszpasterstwa młodzieżowego i opieki- spo
łecznej nad. nią. Oczywiście rok 1938 położył zewnętrznie nagły kres tej 
działalności nie mogąc, jednak zniszczyć całkowicie jej wewnętrznych ko
rzeni. Dlatego już wiosną 1946 roku została podjęta na nowo akcja letniego 
wypoczynku młodzieży prowadzona początkowo przez kierownictwo Koś
cioła, a pióźniej w zasadzie przez reaktywowany Związek Starokatolików 
Austriackich. Tu i ówdzie powstawały grupy młodzieżowe organizowane 
częściowo w zakresie parafialnym, a częściowo na sposób związku, przy 
czym jednak często — odpowiednio do nowych pojęć — zewnętrzne ramy 
organizacyjne nie odgrywały już więcej specjalnej roli. Coraz wyraźniej 
było widać, że po drugiej wojnie światowej młodzież szuka dotąd niedo
strzegalnie] drogi do zrozumienia samej siebie, że zadaniem Kościoła jest 
udzielenie pomocy w tych poszukiwaniach. W tym zakresie celowe będzie 
popieranie przez wydział zagraniczny Kościoła przede wszystkim zaintere
sowań ekumenicznych oraz akcji wymiany międzynarodowej.

Od roku 1963 akcje letnie Związku Starokatolików Austriackich prowa
dzone są w  stanowiącym własność Związku Ośrodku w Stogersbach 
(w Oststeiermark).

W posługiwaniu starym, chorym, biednym oraz innym znajdującym się 
w pdtrzebie duszpasterzom od początku nieśli ochotniczą pomoc — tu  rada 
pomocy ubogim, ówdzie grupa działających bezinteresownie kobiet. Za 
przykładem bratnich Kościołów zagranicznych dojrzał w ciągu 1889 roku 
w Jablonecu plan powołania dyplomowanych pielęgniarek jako sióstr spo
łecznej opieki parafialnej. Plan ten został zrealizowany pod koniec 1891 
roku.

W okresie pierwszej republiki austriackiej aż do przełomu w 1938 roku 
charytatywną działalność prowadziły sekcje kobiece Związku Starokatoli
ków Austriackich, powołane przez biskupa Roberta Tiichlera diakonie oraz 
inne podobnje instytucje. Oczywiście wszystkie one w  okresie hitlerowskim 
mogły istnieć dalej i działać tylko jako „ruchy podziemne”.

Od 1 października 1962 roku działa w Wiedniu etatowo w ramach refe
ra tu  do spraw kościelnej opieki społecznej i duszpasterskiej służby po
mocniczej dyplomowana pielęgniarka chorych, opiekująca się ludźmi po
deszłymi wiekiem, chorymi, ubogimi.

Początkowo — jak  już wspominaliśmy — środki na kościelną opiekę 
społeczną trzeba było czerpać przede wszystkim ze świadczeń wiernych 
Kościoła. Dlatego odczuwalnym odciążeniem były dotacjie, jakie od roku 
1887 zaczęły napływać na starokatolickie cele charytatywne z fundacji a r 
matora w Trieście Jana Cavaliere Scaramanga. Po zakończeniu drugiej 
wojny światowej bratnie Kościoły zagraniczne oraz ekumeniczne dzieło 
pomocy przez świadczenia pieniężne i rzeczowe umożliwiły zadowalającą 
działalność starokatolickiego dzieła pomocy społecznej. Ponadto wpływały 
jeszcze świadczenia poszczególnych korporacji terenowych.
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5. Chociaż szereg czasopism — jak na przykład w Wiedniu „Konstitu- 
tionelle Vorstadtzeitung” — stawiało swoje szpalty do dyspozycji proble
mom starokatolickim, to jednak nie można ich było tak po prostu określić 
jako „organy starokatolickie”. Na wniosek prof. dra Fryderyka Bernarda 
Michjelisa „Zgromadzenie Starokatolików”, jakie obradowało 5 i 6 sierpnia 
1871 roku w Heidelbergu, zabezpieczyło sobie gazetę „Rheinische Merfeur” 
jako starokatolicki organ prasowy, który na bieżąco zamieszczał informacje
0 rozwoju ruchu starokatolickiego w  Austrii. Parę dni później 16 sierpnia 
1871 roku wyszedł pierwszy numer ukazującego się dwa razy w tygodniu 
pisma „Abwehr”, które początkowo występowało również jako „organ sta
rokatolików”, ale poczynając od 11 lutego 1888 roku publikowało tylko 
(w miarę potrzeby) jako dodatek „AltSkatholisches Volksblatt”. Z inicjatywy 
dra Karola Lindera od 1 stycznia 1873 roku zaczął ukazywać się w Wiedniu 
tygodnik „Der freie S taat”, który jako „organ partii reform kościelno-poli- 
tycznych” poświęcał szczególnife wiele uwagi problemom starokatolickim. 
Dalsze tendencje do założenia pisma służącego całemu Kościołowi Staro
katolickiemu w  Austrii przejawiły się w wydawanym od stycznia 1895 roku 
w Wiedniu „organie starokatolików austriackich”, który po raz pierwszy 
reprezentował określenie „Starokatolik” („Altkatholilk”). Wprawdzie po 
krótkim okresie istnienia pismo to — oczywiście na skutek trudności fi
nansowych — przestało- wychodzić. Ten sam los podzieliło pismo „Freie 
Deutsch Volkswacht”, które jako „czasopismo poświęcone popieraniu in
teresów religijnych Niemców w Austrii”, było wydawane w 1902 roku 
wspólnie przez koła starokatolickie i ewangelickie. Natomiast 27 grudnia 
1901 roku zostało założone w  Grazu pismo „Altkatholische Kirchenbotę 
fur Steierm ark”, które było zaczątkiem późniejszego organu diecezjalne
go „Der A ltkatholik”. Od roku 1907 pismo to przez pewien czas wychodziło 
pod trochę zmienionym tytułem, a mianowicie „Altkatholische Kirchenbote 
fiir Steierm ark und M ahren”, a potem pod zwięzłym tytułem  „Altkatholi- 
scher Kirchenbote”. Równolegle dla terenu parafii w Ried (w Innkreis) 
wychodziły od 1 stycznia 1914 do 31 grudnia 1931 roku ukazujące się spo
radycznie publikacje o charakterze broszurowym i biuletynowym pod ty 
tułem „Es werde Licht”.

W międzyczasie kierownictwo Kościoła w  Jablonecu postanowiło w yda
wać od 1 stycznia 1904 roku jako oficjalny „organ starokatolików w Au
strii” pismo „Freien Kirchenstimmen”, ukazujące się dwa razy w  mie
siącu.

Po upadku monarchii i ustanowieniu jednjej diecezji austriackiej z dniem
1 stycznia 1920 roku zostały połączone pisma „Altkatholische Kirchenbote” 
oraz gazeta parafialna w  Fied w jeden miesięcznik pod tytułem  „Der A lt
katholik”, który początkowo był redagowany w  Grazu a od 15 październi
ka 1921 roku w  Wiedniu. Przy okazji tych przenosin pokreślano szczegól
nie, że pismo — aczkolwiek nie zawsze pod tym samym tytułem — istnieje
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już dwadzieścia la t i odtąd chce występować „w nowej postaci i zasadniczo 
powiększonej objętości” jako „ogólny organ starokatolickiej diecfezji Repu
bliki Austrii”. Dnia 31 maja 1940 roku z nakazu ówczesnych władz pań- 
twowych pismo przestało wychodzić po 40 latach ukazywania się. W powo
jennych latach 1946 i 1947 na skutek braku papieru, tylko sporadycznie 
mógł się ukazywać organ diecezjalny pod tytułem „Die Sendung” . Dopiero 
w 1948 roku zaczął na nowo wychodzić „Der Altkatholik” w 41 roku uka
zywania się. Od stycznia 1955 roku kierownictwo Kościoła zaczęło wyda
wać sporadycznie pismo dla młodzieży, które od kwietnia 1962 roku uka
zuje się jako dodatek do gazety diecezjalnej. Na terenie niektórych parafii 
ukazują się sporadycz?n|e „Jugendnachrichten”.

Wiele w znacznej części wartościowych i ważnych publikacji nieperio
dycznych znajdowało odbiorców i spotykało się z zainteresowaniem daleko 
poza kręgami starokatolickimi. Oczywiście należy uwzględnić ducha cza
sów w jakich powstawały te publikacje i według tego je  oceniać. Od 1882 
roku parafie w Wi|edniu i Jablonecu wydawały „Jahresberichte”. Podczas 
pierwszej wojny światowej trzeba było stopniowo zaprzestać wydawania 
nowych tomów tej serii. Podobna sytuacja powtórzyła się po wybuchu dru
giej wojny światowej. Od 1950 roku kierownictwo Kościoła rozpoczęło wy
dawanie „Jahrbiicher” („Roczników”), ale redagowanych trochę inaczej, 
a mianowicie zajmując stanowisko wobec różnych problemów życia koś
cielnego.

Od 2 kwietnia 1947 roku starokatolicka rozgłośnia radiowa nadaje re
gularnie transmisje Mszy świętej oraz innych uroczystości kościelnych. Po
święcenie dzwonów w kościele świętego Zbawiciela jakie Odbyło się 15 
października 1961 roku było pierwszą uroczystością starokatolicką, z k tó
rej telewizja austriacka przekazała relację filmową.

Aż do końca niepodległości państwowej Austrii w 1938 roku starokato
lickie stowarzyszenia kościelne główny cel swej pracy widziały przede 
wszystkim w przeprowadzaniu zebrań i organizowaniu serii odczytów. Tym 
samym stowarzyszenia te przejmowały i prowadziły część tak zwanych ■ 
„misji wewnętrznych”. Nie da się zaprzeczyć, że wiele imprez tego rodzaju 
miało zdecydowanie charakter ofensywny. W drugiej republice Związjek 
Starokatolików Austriackich po swoim reaktywowaniu podjął na nowo 
przede wszystkim tę działalność i 12 grudnia 1957 rolku referatem  przygo
towanym przez kierownictwo Kościoła rozpoczęły się w Wiedniu comie
sięcznie „odczyty szkoleniowe”. Między innymi na wspomnienie tu zasłu
gują uroczystości zorganizowane dla uczczenia osiemdziesiątej rocznicy 
prawnego uznania Kościoła Starokatolickiego w Austrii, na które przybył 
prezydent republiki dr Adolf Scharf oraz zaszczycony przez prezydenta 
k ra ju  federalnego — Fjerdynanda Wedeniga — „zjazd parafialny” zorgani
zowany w K lagenfurt od 16 do 18 września 1960 roku.

6. Wspominaliśmy już powyżej, że pierwszy Kongres Starokatolików
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w Monachium obradujący od 22 do 24 września 1871 roku, wypowiedział 
się jednocześnie za ponownym zjednoczeniem z Kościołami prawosławnymi 
oraz z Kościołem Anglikańskim, a także za stopniowym porozumieniem z po
szczególnymi Kościołami reformowanymi. Istotne znaczenie dla pogłębienia 
stosunków z Kościołem Anglikańskim miały poczynione ze strony staroka
tolickiej na „Bońskiej Konferencji Unijnej” obradującej od 14 dó 16 wrześ
nia 1874 roku stwierdzenia, że „Kościół Anglikański oraz Kościoły wywo
dzące się z niego zachowały sukcesję biskupią”.

Tym samym ruch Starokatolicki od samego początku postawił przed sobą 
zadanie, które właśnie genialny inicjator owej Konferencji Unijnej, mo
nachijski historyk Kościoła Ignacy von Dollinger z okazji jednego z jego 
istotnych „w(ezwań” scharakteryzował jako „służenie za narzędzie i ogniwo 
pośredniczące przyszłego wielkiego zjednoczenia podzielonych chrześcijan 
i Kościołów” {Por. „Die Altkatholische Kirche, Gotha, 1935, str. 3).

Kościół Starokatolicki w Austrii starał się w ramach posiadanych moż
liwości wiernie służyć takim celom ekumenicznym.

Kontakty stardkatolicko-anglikańskiie na gruncie wiedeńskim przejawiły 
się po raz pierwszy na synodzie zwyczajnym obradującym 7 i 8 września 
1886 roku. Na synodzie tym obok ćhrześcijańsko(staro)katolickiego bisku
pa Szwajcarii prof. dra Edwarda Herzoga byli obecni przedstawiciele zało>- 
żonego w 1853 roku Towarzystwa Anglo-Kontynentalnego oraz przedstawi
ciele Kościoła Anglikańskiego. W niedzielę 8 września anglikańscy goście 
przyjęli Komunię świętą podczas Mszy w kościele świętego Zbawiciela. Nie 
jest wykluczone, że na kontynencie było to pierwsze w pełni świadome 
starokatolicko-anglikańskie współuczestnictwo w Komunii świętej.

Rok później, czyli 16 października 1887 roku, we Mszy świętej w koś
ciele Zbawiciela uczestniczyli biskupi anglikańscy — dr John Wordsworth 
z Salisbury i dr William Maclagan z Lichtfield, późniejszy arcybiskup 
Jorku. Wizyta ta została powtórzona dnia 15 września 1889 roku z okazji 
synodu zwyczajnego w Jablonecu. Z kolei adm inistrator diecezji Miłosz 
Czech był gościem biskupów anglikańskich.

Z taką samą braterską serdecznością przyjmowali starokatolicy również 
przedstawicieli Kościołów prawosławnych. Przed pierwszą wojną świato
wą ze Strony tych Kościołów wielkie zainteresowanie rozwojem Kościoła 
Starokatolickiego w Austrii okazywali — generał Aleksander Kirejew oraz 
protoprezbiter Jan Leontiewicz Janyszew.

Wspólnota losów i walki związały we wzajemnym zrozumieniu staro
katolików przede wszystkim z chrześcijanami wyznań ewangelickich. Gdy 
ewangelicy oddawali do dyspozycji starokatolikom swoje świątynie, to stro
na starokatolicka odwzajemniała się podobną braterską przysługą w tych 
miejscowościach, gdzie ewangelicy nie posiadali kościołów. Deputowany do 
rady państwa prof. Józef Bendel podkreślał podczas drugiego Między
narodowego Kongresu Starokatolików, obradującego od 13 do 15 września
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w Lucernie w związku z tezą IX: tam, gdzie posiadamy kościoły, będą 
one udostępnione innym do współużytkowania”.

Były superintendent w Jenie, August Henryk Braasch w swoich, wyda
nych w 1890 roku „Wspomnieniach z podróży” — w  1888 roku przebywał 
on w Austrii i uczestniczył w  synodzie zwyczajnym Kościoła Starokatolic
kiego, obradującym 7 i 8 września w  Wiedniu — podkrjeśla z uznaniem to 
stanowisko na podstawie własnych spostrzeżeń.

W szczególny sposób tendencje ekumeniczne przejawiły się na mających 
miejsce w Wi]edniu Międzynarodowych Kongresach Starokatolików: czwar
tym — obradującym od 31 sierpnia do 3 września 1897 roku a uważanym 
za pierwsze „spotkanie” Wschód-Zachód oraz ósmym — obradującym od
6 do 10 września 1909 roku. Ten ostatni można uważać za doniosły kościeł- 
no-polityczny epilog w przeddzień końca naddunajskiej monarchii.

Oczywiście ruch ekumjeniczy, który rozpoczął się po pierwszej wojnie 
światowej, znalazł podatny grunt także i w Austrii, a zwłaszcza w Kościele 
Starokatolickim. Druga niedziela jpaździemika została ustanowiona jako 
„dzień unijny” poświęcony modlitwom o powtórne zjednoczenie rozdzielo
nych Kościołów. W Wajedniu i innych parafiach staroka'tolicy zapraszali i to 
z powodzeniem przedstawicieli zaprzyjaźnionych wspólnot kościelnych na 
„nabożeństwa ekumeniczne”. Doniosłe oświadczenie Konferencji Biskupów 
w sprawie wspólnoty sakramentalnej z Kościołem Anglikańskim ogłoszone 
podczas dwunastego Międzynarodowego Kongresu Starokatolików obradu
jącego w Wiedniu od 8 do 10 września 1931 roku dotyczyło już innej sy
tuacji. Podobnie jak przeznaczone przez los wydarzenia w  okresie między 
1934 a 1945 rokijem i ich wpływ na życie kościelne.

Kontakty ekumeniczne pozostały żywe — często w  zawoalowanej pos
taci — także i w  okresie hitlerowskim. Wielu jeńców wojennych i uchodź
ców wyznania anglikańskiego lub prawosławnego było otaczanych opieką 
prziez duszpasterzy starokatolickich.

Niezwłocznie po zakończeniu działań wojennych Kościół Starokatolicki 
nawiązał kontakty z anglikańskimi duchownymi wojskowymi oraz duszpa
sterzami prawosławnymi w  sprawie udostępnienia im świątyń starokatolic
kich. W kancelarii diecezjalnej utworzono specjalny wydział spraw zewnę
trznych dla czuwania nad kontaktam i międzykościelnymi. Dnia 24 paździer
nika 1948 roku po raz pierwszy biskup anglikański dr Stefan Neill współ
uczestniczył przy konsekracji biskupa starokatolickiego — dra Stefana 
Toroka.

Kościół Starokatolicki współpracuje w Ekumenicznej Radzie Kościołów, 
w Ekumenicznej Radzie Młodzieży oraz w  Ekumenicznym Zespole Robo
czym Kobitet. Reprezentanci młodzieży starokatolickiej biorą udział w róż
nych sesjach i zespołach roboczych. Szczególną uwagę zwraca się na świa
towe dni modlitw, a zwłaszcza na światowe dni modlitw kobiet.

Prócz tego łączność ekumeniczna przejawia sdę podczas odwiedzin przed-
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żące sprawie ekumenizmu. Na bieżąco dostarczanje są m ateriały źródłowe 
do prac naukowych na wyższych uczelniach oraz w instytutach naukowych.

W sekcji metodyczno-systematyzującej seminarium prowadzi się prace 
nad wykorzystaniem wyników nowych odnośnych publikacji, zwłaszcza 
autorów starokatolickich i anglikańskich. W sekcji historycznej zbiera się 
i gromadzi bardzo rozproszone i często tylko z trudem  nadające się do 
wykorzystania dokumenty dotyczące początków i rozwoju ruchu staroka
tolickiego w Austrii. Z inicjatywy tej sekcji zorganizowano w parafii Wie- 
deń-Brigitenau muzeum ruchu starokatolickiego, którego poświęcenie i o- 
twarcie zostało dokonane 28 listopada 1964 rdku.

8. W niniejszym szkicu możjemy zwrócić uwagę tylko na najważniejsze 
starokatolickie stowarzyszenia kościelne w  Austrii.

Już 19 września 1871 roku powstał w Jablonecu (Warnsdorf) Związek 
Katolików, który rozszerzał ruch starokatolicki. Natomiast dnia 11 listopa
da 1878 roku zarządzeniem ówczesnego cesarsko-królewskiego namiestnic
twa dla kraju koronnego Dolnej Austrii stworzone zostały w arunki dla 
założenia „Stowarzyszenia starokatolickich przyjaciół postępu”.

Po długich walkach, zarządzeniem z dnia 13 maja 1886 roku ówczesnego 
cesarsko-królewskiego ministerstwa spraw  wewnętrznych wreszcie została 
zapewniona możliwość powstania nowego stowarzyszenia pod nazwą „Zwią
zek Starokatolików w Austrii”. Dnia 30 stycznia 1887 rdku nastąpiło ukon
stytuowanie się pierwszej lokalnej grupy tego stowarzyszenia .w Jablonecu, 
po której powstały następne.

Często grupy lokalne tego związku oraz inne podobne instytucje stano
wiły na danym terenie podstawę dla powoływanych później do życia pa
rafii. Specjalne zadania nad zabezpieczenijem i pogłębieniem działalności 
kościelnej podjął w Wiedniu „Związek Wierności 1925”.

Obradujące 24 stycznia 1926 rdku walme zgromadzenie istniejącego już 
prawie 40 lat Związku Starokatolików w  Austrii podjęło uchwałę o zorga
nizowaniu się na nowo jako Związku Starokatolików Austriackich. P ierw 
sze walne zgromadzenie tego stowarzyszenia odbyło się 24 lutego 1926 roku. 
Niezwykle intensywny jego rozwój został przerwany przez wydarzenia 
1938 roku. W drugiej republice austriackifej Związek mógł znowu podjąć 
swoją działalność odpowiednio do nowych poglądów i warunków przede 
wszystkim zaś — jak  już wspominaliśmy powyżej — w zakresie opieki spo
łecznej nad młodzieżą oraz kultywowania życia towarzyskiego i organizo
wania różnych imprez i uroczystości.

D z i e ń  d z i s i e j s z y  K o ś c i o ł a

W okresie konstytuowania się przed stu laty Kościoła Starokatlickiego 
w Austrii w obrębie jej obecnych granic powstały — jak już wyżej mó
wiliśmy — dwie parafie: w 1877 roku — w Ried (Innkreis) oraz w  1878 
roku — Wiedeń-Sródmieście, W ciągu stu lat na bazie tych parafii po
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wstało 11 nowych parafii. Na terenie początkowego działania parafii 
w Inmkreis powstała w 1922 roku parafia w Salzburgu i w  1941 roku pa
rafia w  Linzu Nad Dunajem. Natomiast prawdziwą „matką” nowych pa
rafii stała się pierwsza parafia Wiedeń-Sródmieście. I tak  na początko
wym terenie działania tej parafii w  1909 roku powstała parafia w Grazu. 
W 1931 roku — parafia w Klagenfurt, w 1938 roku — parafia Wiedeń-Za- 
ch6d, w 1941 roiku aż 5 parafii a mianowicie w Krjems nad Dunajem, 
St. Pólten, Wiedeń-Lindstrasse, Wiedeń-Favoriten, Wiedeń Północno-Za
chód i wreszcie w 1943 roku — parafia Wiedeń-Brigittenau.

Na terenie tych 13 parafii istnieje obecnie ogółem 40 filii parafialnych 
skupiających łącznie 38 tysięcy wiernych, nad którymi pieczę duszpasterską 
sprawuje 21 księży.

Z ważniejszych przedsięwzięć organizacyjno-materialnych w ostatnich 
latach należy tu  wymienić przede wszystkim budowę kościoła i innych bu
dynków parafialnych w parafii Wiedeń-Zachód. Poświęcenia kamilenia wę- 
gienego pod tę świątynię dokonał biskup dr Stefan Torok dnia 22 kwietnia 
1961 roku, natomiast konsekracji nowo wybudowanego kościoła pod wezwa
niem świętego Cypriana tenże biskup dokonał dnia 20 stycznia 1968 roku. 
Należy tu  nadmienić, że znaczną pomoc w rjealizaeji tej budowy okazał 
Kościół Episkopalny w USA.

Drugim przedsięwzięciem na wielką skalę było odnowienie kościoła 
Zbawiciela w Wiedniu, macierzystej świątyni wszystkich parafii wiedeń
skich oraz całej diecjezji jako że świątynia ta od 1919 roku pełni funkcje 
katedry diecezji austriackiej. Dnia 13 marca 1945 roku kościół świętego 
Zbawiciela został ciężko uszkodzony podczas bombardowania Wiednia. Pro
wizoryczna odbudowa została dokonana bezpośrednio po zakończeniu dzia
łań wojennych i już 23 czerwca 1951 roku została oprawiona w odbudowa
nej świątyni pierwsza Msza święta. W 1962 roku fundowano dla tego koś
cioła nowje dzwony.

W 1970 roku rozpoczęto gruntowną renowację tej zabytkowej świątyni. 
Prace renowacyjne ukończono po wielu latach i dnia 18 listopada 1973 
roku dokonano poświęcenia odnowionej świątyni.

Kończąc ten rzut oka na główne problemy Kościoła Starokatolickiego 
w Austrii w ostatnich latach, należy jeszcze zwrócić uwagę, że po śmierci 
biskupa dra Stefana Toroka w dniu 5 czerwca 1972 roku Rada Synodalna 
ustanowiła dnia 9 czerwca administratorem diecezji proboszcza W altera 
Streita. Dwa lata później, dnia 8 czerwca 1974 roku Rada Synodalna powo
łała na to stanowisko proboszcza z parafii W iedeń-Brigittenau — Mikołaja 
Hummjela, którego synod zwyczajny obradujący 23 listopada-1974 roku wy
brał czwartym z kolei biskupem Kościoła Starokatolickiego w Austrii. Kon
sekracja Hummela na biskupa odbyła się w Wiedniu dnia 12 kwietnia 
1975 roku, przy czym głównym konsekratorem był arcybiskup Utrechtu Ma- 
rinus Kok.
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stawicieli różnych połączonych w  ekumenii Kościołów, oczywiścije najbar
dziej intensywnie podczas odwiedzin przedstawicieli Kościoła Anglikańskie
go. Nie mniej zasługujące na wdzięczność jest odpowiednie wsparcie w ra 
mach pomocy międzykościelnej udzielane Kościołowi Starokatolickiemu 
przede wszystkim przez Kościół Episkopalny Stanów Zjednoczonych Ame
ryki.

7. Już pierwszy Kongres Starokatolików obradujący od 22 do 24 wrześ
nia 1871 roku w Monachium podniósł jako sprawę nie cierpiącą zwłoki po
głębienie i poszerzenie studiów teologicznych i wykształcenia kleru. Zgod
nie z tym również Kościół Starokatolicki w Austrii na synodzie zwyczaj
nym, obradującym 7 września 1884 roku w Jablonecu, zajmował się pro
blemem powiększenia liczby duchownych, którzy by kończyli swoje studia 
w starokatolickich instytutach teologicznych. Na zorganizowanie własnego 
seminarium teologicznego oczywiście brak było środków. Jednak można 
było w następnym okresie kształcić własnych kandydatów na teologów, 
dzięki łaskawości odpowiednich instytucji — częściowo na Starokatolickim 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Bernd|e, częściowo zaś w Instytucie 
Teologicznym w Bonn. Wymagało to z kolei nawet utworzenia „funduszu 
studiów teologicznych”. Jednym z pierwszych austriackich studentów teo
logii słuchających w  Bonn wykładów starokatolickich profesorów pijerwszej 
generacji był późniejszy Biskup — Adalbert Schindelar.

Kościół Starokatolicki w Austrii starał się przede wszystkim realizować 
tezę o konieczności uzupełnienia studiów teologicznych przez tych duchow
nych, którzy kończyli swoj|e studia teologiczne w seminariach rzymskoka
tolickich”. Tezę tę — jak wiadomo — wysunął na ósmym Międzynarodo
wym Kongresie Starokatolików obradującym w Wiedniu od 6 do 10 wrześ
nia 1909 roku chrześcijańsko(staro)katolicki biskup Szwajcarii, profesor 
uniwersytecki dr Edward Herzog. Z początkiem semestru zimowego 1923 
roku ówczesny adm inistrator di|ecezji Adalbert Schindelar założył w Wied
niu „seminarium biskupie”, które później zostało odpowiednio zorganizowa
ne na mocy uchwał synodów zwyczajnych obradujących w Wiedniu od 9 
do 11 października 1926 roku oraz 23 i 24 listopada 1940 roku. '

Odpowiednio do aktualnych okoliczności seminarium biskupie dążyło do 
wypełniania zadań zarówno dydaktycznych jak  i badawczych.

Przedmioty z zakresu geologii, pedagogiki religijnej, prawa i admini
stracji kościelnej były przekazywane częściowo w wykładach i prelekcjach, 
częściowo zaś przez wydawanie skryptów. W m iarę istniejących możliwości 
i potrzeb słuchacze seminarium uczęszczali w poszczególnych semestrach 
na wykłady i ćwiczenia prowadzone na wiedeńskim uniwersytecie, częś
ciowo zaś w zagranicznych instytutach teologicznych starokatolickich lub 
anglikańskich. W taki praktyczny sposób teoretyczne założenia dokształca
nia znalazły stosunkowo szybko organiczne uzupełnienie.

Sporadycznie wygłaszane są też odczyty oraz wydawane publikacje słu-
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R o c z n i c o w e  s y m p o z j u m  w W i e d n i u

Dla uczczenia setnej rocznicy prawnego uznania Kościoła Starokatolic
kiego w Austrii odbyło się od 19 do 22 m aja 1977 roku w  Wiedniu uroczyste 
sympozjum. Myślą przewodnią wystąpień, referatów i dyskusji na sympo
zjum było hasło: Starokatolicyzm współczesny w aspekcie religijnym  
i świeckim.

W sympozjum obok licznych przedstawicieli wiernych Kościoła Staroka
tolickiego w Austrii i całego jjego duchowieństwa uczestniczyło wielu gości 
z kraju i zagranicy. Wśród nich oficjalne sprawozdanie na  pierwszym 
miejscu wymienia przewodniczącego Międzynarodowej Konferencji Bisku
pów Starokatolickich, arcybiskupa Utrechtu Marinusa Koka, który był za
razem jednym z autorów dwóch głównych referatów. Z Polski w sympo
zjum uczestniczyli przewodniczący Rady Synodalnej Kościoła Polskokato
lickiego — biskup Tadeusz R. Majewski i sekretarz Rady Synodalnej — 
ksiądz Wiktor Wysoczański, ze Szwajcarii —■ przewodniczący Rady Syno
dalnej Kościoła Chrześcijańskokatolickiego inż. dr Bernard Gilg z małżon
ką oraz ks. prof. uiniw. d r Herwig Aldenhoven. Spośród przedstawicieli 
bratnich wspólnot (ekumenicznych udział wzięli proboszcz M. Bramista 
z Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego, Ojciec Awernir z rosyjskiej pra
wosławnej parafii w Wiedniu, superintendent w Wiedniu Kościoła ewan
gelicko-augsburskiego i przewodniczący Ekumenicznej Rady Kościołów w 
Austrii — Erich WilhjeLm oraz superintendent krajowy Kościoła metodysty- 
czinego w Austrii — W alter Schwarziinger. Byli również obecni przedsta
wiciele federalnego ministerstwa oświaty, którzy przekazali zebranym w 
serdecznym tonie utrzymanie pozdrowienia w imieniu władz Republiki Fe
deralnej Austrii.

Uroczystości rozpoczęły się wieczorem 19 m aja 1977 roku nabożeństwem 
w pełnym po brzegi kościele świętego Zbawiciela, podczas którego przemó- 
wijenie inaugurujące sympozjum i powitalne dla przybyłych na nie w y - ' 
głosił biskup Mikołaj Hummel. Podkreślał on w  swym przemówieniu, iż 
taka rocznica jak ta  powinna być okazją nie tylko do radosnych przeżyć 
podzięikowania Bogu za opiekę nad jego małą trzódką ale również i do 
krytycznego spojrzenia w przeszłość i ufnego w  przyszłość, ufnego w prze
konaniu iż kroczy się słuszną drogą. Zwrócił takżje uwagę, iż sympozjum 
to nie jest jedyną uroczystością rocznicową, ale przez cały rok; aż do sy
nodu zwyczajnego w 1978 roku we wszystkich parafiach będą się odby
wały różne uroczystości związane z tym tematem.

Po nabożeństwie proboszcz i kierownictwo parafii Wiedeń-Sródmijeście 
przyjęli uczestników sympozjum w domu parafialnym tradycyjną lampką 
wina.

W piątek 20 m aja 1977 roku obrady sympozjum rozpoczęły się o godz. 
9.00 Mszą świętą w kościele świętego Zbawiciela celebrowaną przez rad 
cę synodalnego proboszcza Waltera Streita. O godzinie 10.00 w dużej sali
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reprezentacyjnej Starego Ratusza w Wiedniu rozpoczęła się pierwsza sesja 
sympozjum. Na jej wstępie przewodniczący sympozjum, przewodniczący 
Rady Synodalnej d r Franciszek, Speijerl serdecznie powitał uczestników ob
rad, a szczególnie przybyłych na nie gości zagranicznych i krajowych.

Następnie zabrał głos bp T. Majewski, który przekazał zebranym sło
wa serdecznych pozdrowień od Kościoła Polskokatolickiego w Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej.

Po czym arcybiskup Marinus Kok rozpoczął wygłaszanie swego refe
ratu na temat: Starokatolicyzm współczesny w aspekcie religijnym.

Punktem wyjścia dla rozważań referatu nad historią i przyszłością sta
rokatolicyzmu było stwierdzenie, że Kościoła Starokatolickiego nie można 
traktować jako jaki|egoś nowego, jakby to można wnioskować z okazji 
obchodów w ostatnich latach setnych rocznic różnych istotnych dat w jego 
dziejach.

Wszystkie starokatolickie Kościoły w przeszłości i obecnie stanowią 
część zachodniego, katolickiego Kościoła, która z konieczności kroczyła w ła
sną drogą, niezależną od zachodnich patriarchów w Rzymie. Takie rozu
mienie starokatolicyzmu lipgło u podstaw stanowiska zajętego przez staro
katolickich „Ojców” po pierwszym soborze watykańskim, którzy nie chcieli 
tworzyć nowego Kościoła, ale w zorganizowany sposób wyrazili swój ból, 
iż sobór stworzył nowy Kościół.

Dlatego też podstawą posoborowego starokatolicyzmu stała się znana 
teza św. Wincentego z Lerynu, wyrażająca najlepijej to co określano i okre
śla się starokatolicyzmem, a co wynika z pierwszego Listu Pawła do Tymo
teusza (6,20—21), gdzie Apostoł wzywa go, aby strzegł tego, co mu zostało 
powierzone.

Stara w iara musi być jednak ciągle na nowo poddawana refleksji inte
lektualnej. To następna teza rozważań arcybiskupa M. Kolka, w których 
skoncentrował się na aktualnej sytuacji starokatolicyzmu, zwłaszcza na je
go miejscu i roli we współczesnych tendencjach i poczynaniach ekumeni
cznych, podkreślając, iż obok mających już długą historię kontaktów eku
menicznych Kościołów starokatolickich z Kościołami anglikańskimi, p ra
wosławnymi i ewangelickimi, ostatnio, po drugim soborze pojawił się rów
nież — przede wszystkim w Holandii — problem tiialogu Kościoła Staro
katolickiego z Kościołem Rzymskokatolickim. Mówiąc o tych problemach, 
a zwłaszcza o szczególnie bliskich stosunkach łączących Kościoły staroka
tolickie z Kościołami anglikańskimi referjent podniósł w kontekście rozwoju 
ekumenicznych stosunków Kościołów anglikańskich z innymi Wspólnotami 
i związanymi z tym pewnymi tendencjami reformistycznymi w nich wy
stępującymi (jak np. dopuszczenie kobiet do pełnienia funkcji kapłańskich) 
problem zastanowienia się Kościoła Starokatolickiego i Anglikańskiego nad 
pytaniem — czym jest katolicyzm, co stanowi jego istotę, jakie są granice 
istotnych treści wiary chrześcijańskiej, których nie wolno przekroczyć.

3 — Posłannictw o n r  1/1978 33



W trzeciej, końcowej części swego rjeferatu arcybiskup Kok zastana
wiał się nad kwestią przyszłości starokatolicyzmu. Jakie są zadania Kościo
ła Starokatolickiego, jakimi drogami powinien on kroczyć, aby być jak 
najbliżej Chrystusa?

Zasadniczą odpowiedź na te pytania dał sam Chrystus, mówiąc: „Idź
cie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego, ucząc j|e przestrzegać wszystkiego, co wam przy
kazałem” (Mt 28, 19—20). Ale należy również mieć na uwadze i to, że 
obecnie szczególnie wiele ludzi pozostaje z różnych względów poza Ko
ściołem. Dłatjego zadaniem wszystkich wierzących powinno być znalezie
nie takich nowych dróg, raa których człowiek współczesny mógłby przeko
nać się jak bardzo w iara może wzbogacić ludzkie życie. Wiara jest łaską 
Boga — zakończył arcybikup swoje wywody — ale zadaniem Kościoła 
i każdego wiernego jest czynienie wszystkiego, by wiara stała się w iary
godna.

Po przyjętym hucznymi brawami referacie arcybiskupa M. Koka bez
pośrednio tjen sam temat podjął w koreferacie ks. prof. dr Herwig Alden- 
hoven.

Punktem  wyjścia do rozważań ks. prof. H. Aldenhovena było pytanie — 
jakie są możliwości współczesnego starokatolicyzmu kształtowania swej 
przyszłości? Jego uzupełnieniem było następne pytanie a mianowicie czy 
obecnie w dalszym ciągu ważne są postulaty Dollingera, aby posłannictwem 
starokatolicyzmu było dawanie świadectwa prawdzie starokatolickiej prze
ciw nowym dogmatom papieskim, reprezentowanie społeczności starego 
niepodzielonego Kościoła oraz stanie się narzędziem i ogniwem pośredniczą
cym przyszłego wielkiego ponownego zjednoczenia podzielonych chrześci
jan i Kościołów?

Odpowiadając w dalszych wywodach twierdząco na obydwa tje pytania 
referent zwrócił uwagę, iż stary  Kościół, na który tak często i tak, chętnie 
się powołujemy też m e był idealnie doskonały, kiedy patrzymy nań z dzi
siejszej perspektywy. Obraz świata w pierwszym tysiącleciu istnilenia Ko
ścioła był całkiem imny od takiegoż obrazu czasów, w których żyjemy.

Głównym problemem świata współczesnego jest samotność jednostki 
i trudności w nawiązywaniu przezeń kontaktów z innymi ludźm i. oraz błę
dy w rozumieniu autorytjetu i wolności. Dlatego naszym głównym zada
niem na dziś, jutro i pojutrze powinno być przejęcie z istoty starego Ko
ścioła tego, co było w niej najważniejsze, a mianowicie jedności Boga 
i świata, Boga i człowieka, człowieka i środowiska, jednostki i społeczeń
stwa, wolności i autorytetu — przejęcie i wcielanie w życie codzienne, dą
żenie do ścisłego współdziałania ze sobą tych elementów traktowanych obe
cnie powszechnie jako sobie przeciwstawnych.

Istotna w wierze chrześcijańskiej nadzieja na szczęśliwą przyszłość po
winna być nadzieją realizowaną już tu i teraz. .1 to jest obecnie nasze głó-
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Wńe starokatolickie zadanie wytyczone już przez Doilingera. Wzmóc takżp 
musimy nasze wysiłki nad realizacją drugiego zadania — stania się na
rzędziem i ogniwem wielkiej ekumenii. Oczywiście nie możjemy silić się 
—■ choćby ze względu na różnice ilościowe — cna dorównanie pod tym 
względem innym Kościołom. Ale winniśmy pamiętać, iż nie tylko ilość, ale 
i jakość odgrywa w  tych kwestiach rolę. A tu  —■ zdani|em referenta — 
zadaniem starokatolicyzmu powinno być propagowanie hasła, iż nie wy
starczy tylko modne obecnie powoływanie się na Nowy Testament. Trzeba 
również uczyć się z doświadczeń tych dziesiątków pokoleń działających 
w różnych warunkach — pokoleń dzielących nas od pierwszej generacji 
chrześcijan.

Trzecie wytyczone przez Doilingera zadanie, aby być ciągłym protestem 
przeciw ogłoszonemu wówczas nowemu dogmatowi nie może być wysuwa
ne dziś na pierwszy plan, chociaż nie można go również całkowicie prze
kreślić. Chodzi przy tym nie tylko o wierność wobec tradycji, ale i kwe
stię tak ważną obecnie, jaką jest problem krytycyzmu, a może lepiej ra 
cjonalizmu w wierze. Chodzi tu o wskazanie ina ten nu rt krytycyzmu w 
samym katolicyzmie, a nie tylko ze strony jego przeciwników.

Po referacie ks. prof. H. Aldenhovena rozwinęła się dyskusja, w której 
arcybiskup M. Kok jeszcze raz zabrał głos w  sprawie ordynacji kóbi(et, 
podkreślając że w ta!k decydującej kwestii nie mogą podejmować decyzji 
poszczególne Kościoły, ale problem ten można rozwiązać działając wspól
nie, postępując zgodnije z tradycją katolicką.

Wieczorem 20 m aja burm istrz Wiednia podejmował w salach Ratusza 
uczestników sympozjum. W imieniu burmistrza przybyłych powitał członek 
rady miejskiej Lehner, po czym zbyt szybko minął czas na przyjacielskich 
rozmowach gospodarzy i gości.

W sobotę 21 m aja o godzinie 9, nabożeństwo poranne w kościelje święte
go Zbawiciela odprawił radca synodalny proboszcz K urt Spuller, po czym 
jak poprzednio w dużej sali reprezentacyjnej ratusza rozpoczęły się ob
rady drugiego dnia sympozjum. Na wstępie przedstawiciel Rumuńskiego 
Kościoła Prawosławnego proboszcz M. Bramiste przekazał zebranym poz
drowienia od swego Kościoła. Po tym zabrał głos przewodniczący Rady Sy
nodalnej Chrześcijańskokatolickiego Kościoła w Szwajcarii inż. dr Bernard 
Gilg, który najpierw przekazał zebranym pozdrowienia od biskupa i Rady 
Synodalnej reprezentowanego przez siebie Kościoła, a następnie rozpoczął 
wygłaszanie referatu na temat: Katolicyzm współczesny w  aspekcie świec
kim.

Punktem wyjścia dla rozważań referenta stanowiło stwierdzenije faktu, 
iż chrześcijanie współcześni żyją w niechrześcijańskim świecie bądź in
nowierców, bądź ateistów, bądź też ludzi obojętnych na sprawy religii — 
a takich jtest dużo nawet wśród formalnie wierzących. Kwestia współży
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cia chrześcijan w  pokoju i zrozumieniu z takim światem — oto główny 
tok dalszych wywodów referenta.

Naturalną tendencją ludzi jest nawiązywanie kontaktów i ścisłej współ
pracy z ludźmi podobnie myślącymi. Ale głównym zadaniem nas chrze
ścijan powinno być właśnie przezwyciężenie, tej tendencji, swoiste działa
nie przeciw niej. Wzorem tego winna dla nas być znana scena z Nowego 
Testamentu powołania przez Chrystusa celnika Lewiego czy inne sceny 
obcowania Jjezusa z ludźmi, na których niechętnie patrzyli nadający ton 
życiu faryzeusze, rabini i uczeni w Piśmie. Nazywamy się starokatolikami, 
co powinniśmy rozumieć przede wszystkim jako zobowiązanie nas do cią
głego nawiązywania w naszym postępowaniu do czasów pierwotnego chrze
ścijaństwa, do ducha i atmosfery panującej w gminie pierwotnej.

Dla członków tjej gminy ich życie kościelne, ich wspólnota eucharystycz
na stanowiły integralną część ich życia codziennego. Ich działalność spo
łeczna oraz oczekiwanie powtórnego przyjścia zmartwychwstałego Pana 
stanowiły nierozłączną całość. Dążąc do kształtowania naszego codziennego 
życia według nowotestamentowych wzorów powinniśmy jednak zwracać 
uwagę na to, że nije chodzi tu  o dokładne powtarzanie tego, co należy do 
bezpowrotnej przeszłości, lecz o to, by przeskakując ten balast dwóch ty
sięcy lat, jaki nagromadził się na wierze chrześcijańskiej, uczynić ją  tak 
żywą, jak była przed tymi dwoma tysiącami lat. Chodzi o to, aby nie 
iść śladami faryzeuszy, rabinów i uczonych w Piśmie w przekonaniu, iż 
Bóg przychodzi tylko w ciszy izolacji od świata, tylko poza wysokimi mu- 
ram i duchowego jekskluzywizmu. „Jeśli nazywamy się starokatolikami — 
powiedział dosłownie referent — to powinniśmy wiedzieć, iż znaczy to, 
że mamy obowiązek aby jak wcześni chrześcijanie, żyjąc w  świecie, p ra
cując, żakładając rodziny, być może nawet zajmując się polityką, ciąglje 
przy tym pamiętać, iż celem, na który oczekujemy, jest zmartwychwstały 
Pan”.

Chrystus też interesował się życiem społecznym. W Nowym Testamen
cie mamy wiele Jego wypowiedzi w tych kwestiach i to jest wskazaniem 
dla nas, iż nie możemy pozostawać obojętni wobec tych kwestii, którymi 
W naszych czasach są problemy rozbrojenia, pokoju, terroryzmu, kary 
śmierci, eutanazji, przerywania ciąży i inne podobne, z problemem spra
wiedliwości społecznej włącznie, przy czym jest nader interesujące, iż w 
tej ostatniej kwestii Chrystus nie wypowiedział się ani za rozwiązaniem 
socjalistycznym, ani za rozwiązaniem kapitalistycznym, a tylko za rozwią
zaniem bosko-ludzkim, czyli że każdy człowiek musi być ciągle odpowie
dzialny za innych ludzi.

Żyjąc w  świecie, aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym a tym  sa
mym nie izolując się i od problemów politycznych, winniśmy jednak pa
miętać, że starokatolicyzm wkrótce po swoim powstaniu w 1870 roku, w 
sposób bardzo przykry doświadczył na sobie ujemnej roli względów poli
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tycznych w sprawach religijnych. Biorąc bowiem pod uwagę tylko czyn
niki religijne, dogmatyczne, wewnątrzkościelne, to w  1870 roku wszystko 
wskazywało na to, iż ruch starokatolicki stanie się potężnym ruchem pro
testu przeciw papijeskim roszczeniom do wszechwładzy. Ale ojcowie sobo
ru  w  1870 roku obawiali się, że masowa opozycja wewnątrz Kościoła ka
tolickiego przyniesie poważne szkody jego potędze, a tym samym i ich 
własnym wpływom politycznym. A więc z dwojga złego — sądzili — le
piej wybrać zło w  mniejszym stopniu ich dotyczące. Podobna sytuacja pa
nowała wówczas w głównych mocarstwach Europy. Francja po przegranej 
wojnifs nie chciała pogarszać swej sytuacji przez walki wewnątrzkościelne. 
Świeżo zj ednoczone Niemcy pragnęły czynić wszystko dla umocnienia tej 
jedności i unikać wszystkiego, co jej mogło zaszkodzić. W monarchii Au- 
stro-Węgier, gdzie cesarz i liberalnie nastawiony kardynał Rauscher byli 
zdecydowanie przjeciwni wzrostowi władzy papieża, dążenia wolnościowe 
ludów słowiańskich również czyniły niepożądanym dalszy wyznaniowy po
dział mieszkańców tej monarchii. Dzięki temu wszystkie te  mocarstwa czy
niły wszystko, aby ograniczać i utrudniać organizowanie się i rozwój ru 
chu starokatolickiego, widząc w silnej władzy papieskiej gwarancję stanu 
obecnego. Dlatego jesteśmy obecnie małym Kościołem, ale podobnie jak  na
sze małe państwa — Austrię, i Szwajcarię — właśnie małość chroni przed 
fałszywym uczuciem prestiżu. Przecież nawet Apostoł Paweł chwalił się 
swoją słabością, oczywiście pod warunkiem, że tę słabość wykorzystuje się 
dla zbawienia. Będąc małym Kościołfem, łatwiej możemy zajmować stano
wisko wobec różnych problemów współczesnego świata, ponieważ nie gro
zi nam  niebezpieczeństwo stania się potęgą w sensie partii politycznej — 
co może występować w  przypadku dużych Kościołów — i n ik t nie może 
postawić nam  zarzutu tendencyjności postawy.

W trzeciej części swiego referatu dr Gilg starał się odpowiedzieć na py
tanie — dlaczego Kościół stracił obecnie swój dawny autorytet i w  jaki 
sposób ten autorytet może być przywrócony. Zdaniem referenta główną 
przyczyną współczesnej kruchości autorytetu instytucji kościelnych jest 
struktura wewnętrzna Kościoła. Prawie wszystkie współczesne Kościoły 
są Kościołami, w których decydującą rolę odgrywają kapłani. A z kolei 
coraz bardziej upowszechnia się wśród świeckich postawa przerzucania na 
duchownych swej chrześcijańskiej odpowiedzialności oraz traktowanie ich 
jako wykształconych fachowców, którzy we wszystkich kwestiach mają 
lepsze rozeznanie. Za taki rozwój sytuacji nie są odpowiedzialni tylko du
chowni, ale także i sami świeccy. Sytuacja taka prowadzi bowiem do 
znijesienia w  Kościele jednolitości życia duchownego, ponieważ część spo
łeczności kościelnej pozostawia swoje życie duchowe drugiej części tej spo
łeczności. Poza tym  sytuacja ta  doprowadziła do tego, że duchownym op
rócz obowiązków przekazanych im przez Ewangelię i  Tradycję została na
rzucona rola kierownicza wykraczająca poza te obowiązki.
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Co wobec t(ego powinniśmy czynić? Przede wszystkim musimy uczynić 
naszą naczelną zasadą współodpowiedzialność każdego z nas w sprawach 
religijnych. Nie musimy się wstydzić tego, że jeśli wychowując nasze dzie
ci wpajamy w nie przede wszystkim poczucie odpowiedzialności za swoje 
czyiny, to na tjerenie Kościoła będziemy je uczyć po raz drugi tej odpowie
dzialności. Ostatecznie Chrystus również powołał swoich Apostołów do
piero wtedy, gdy byli już w wieku dojrzałym i przez prawie trzy lata sta
rał się w przypowieściach wyjaśnić im na czym polega Jego prawda.

Musimy przy tym pamiętać i o tym, że tylko niewielu z własnej woli 
zgłasza się do nas i oferuje w naszych wspólnotach swoją pomoc i współ
pracę. Dlatego j eśli chcemy realizować zasadę współodpowiedzialności nas 
wszystkich za nasze wspólnoty, musimy szukać ludzi, szukać dla nich zadania, 
które powinni wykonywać, znać te zadania i właściwie oceniać ich wyko
nanie. Często muszą to być zadania nowe, dotychczas całkowicie niezna
ne. Dopiero wtedy będziemy w prawdziwym sensie starokatolikami, kiedy 
wzorować będziemy się na wspólnocije wczesnochrześcijańskiej, w której 
jej zadania były podzielone wśród możliwie największej ilości jej człon
ków. Zasada hierarchicznego ustroju wspólnoty powinna służyć tylko u- 
trzym aniu porządku korzystnego dla tejże wspólnoty. Musimy również cią
gle uświadamiać, że w naszych wspólnotach kościelnych wielje sił pozostaje 
nie wykorzystanych tylko dlatego, że nikt ich nie mobilizuje lub przez 
fałszywe rozumienie zasad strukturalnych czy przesadne pojmowanie tra 
dycji, stawiamy im granice niemożliwe do przekroczenia.

Szczególnym problemem w tej naszej działalności jest młodzież. Acz- 
kowiek ogólnie biorąc państwo przejęło od Kościoła w większości sprawy 
opieki społecznej, to jednak jeśli chodzi o młodzież, bardzo często bardziej 
jest jej potrzebna pomoc duchowa, psychiczna aniżeli pieniądze, pomoc ma
terialna. I właśnie na tym odcinku opieką duchowej nad młodzieżą nasi 
księża potrzjebują bardzo wielu świeckich pomocników. I wreszcie szcze
gólnie aktualny i trudny problem w naszej działalności, to nie wykorzy
stanie w niej wszystkich możliwości kobiet. Chcąc rozwiązać ten problem, 
trzeba go więcej stawiać w centrum uwagi. Ogólnie zaś biorąc wszystkie 
powyższe problemy na pewno łatwijej można rozwiązać w małym Kościele
— jakim  jesteśmy — aniżeli w dużym. Tym stwierdzeniem dr Gilg za
kończył swój referat, po czym zabrał głos — w charakterze koreferenta — 
rzeczinik synodalny prof. uniw. dr Hans Hoyjer.

Na wstępie swoich wywodów prof. Hoyer zwrócił uwagę na opory, ja 
kie miał początkowo, kiedy zaproponowano mu wygłoszenie na sympozjum 
koreferatu na temat: Starokatolicyzm współczesny w aspekcie świeckim. 
Opory te wynikały przede wszystkim z tego, że trudno jest podchodzić ze 
świecką m iarą do tego, co jest okrfeślone przez w iarę i o czym tak  szcze
gółowo mówili dwaj pierwsi referenci — arcybiskup Kok i ks. prof. dr Al- 
denhoven.
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Zdaniem prof. Hoyera starokatolicyzm u' nie 'można rozpatrywać w  izo
lacji, ale raczej jako część wyznania chrześcijańskiego. Prżecijeż używamy 
w naszej nazwie słowa „katolicki”, a to określenie znaczy „powszechny”
i jest wyzwaniem, dowodem abyśmy patrzyli na siebie w kontekścije całe-, 
go chrześcijaństwa.

Wiemy, że Chrystus umarł za prawdę. Szukał jej w wierze, szukał jej 
w życiu. Jak jednak należy przedstawiać to poszukiwanie prawdy, tę 
przenikniętą w iarą postawę życiową ludziom świeckim pozostającym poza 
Kościołem Starokatolickim?
. Szukając w swoich wywodach odpowiedzi na to pytanie prof. Hoyer 

stwierdził na wstępie, że minęły już w starokatolicyzmie lata walki, która 
była przede wszystkim walką o prawne uznanie. Oczywiście, była to rów
nież walka o niezależność organizacyjną, co dla świata przedstawia się ja 
ko Kościół. Już poprzjedmi referent prof. Gilg ukazał przyczyny polityczne, 
które spowodowały, że starokatolicyzm pozostał małym Kościołem. I acz
kolwiek przeminęły te przyczyny, to jednak sam ruch protestu przeciw 
rzymskiemu centralizmowi pozostał wprawdzie mały rozmiarami, ale ży
wotny. Siła zaś naszego Kościoła polega nie na negatywnym aspekcie pro
testu przeciw temu centralizmowi, ale na aspekcie pozytywnym. Na czym 
zaś on z kolei polega?

Otóż już na długo przed drugim soborem watykańskim w organizacji 
Kościoła -starokatolickiego miało miejsce to, co w Kościele rzymskim dopiero 
obecnie po sformułowaniu na drugim soborze watykańskim powoli zaczyna 
się wprowadzać w życie, a mianowicie uznanie obok kapłaństwa urzędo
wego powszechnego kapłaństwa wiernych. Poczucie współodpowiedzialności 
wyrosłe z powszechnego kapłaństwa wiernych jest poczuciem prawdziwej 
współodpowiedzialności, które nie kieruje się sympatią lub antypatią lecz 
siłą przekonania argumentów w wierze i dla wiary.

Ta współodpowiedzialność rozciąga się nie tylko na zewnętrzne formy
i organizacje, lecz również i na treść wiary i stąd niesie ona ze sobą okreś
lone niebezpieczeństwa, które należy sobie uświadamiać, aby im nie ulec. 
Przede wszystkim błędem byłoby twierdzenie, iż starokatolik jest 
absolutnie wolny w swej osobistej odpowiedzialności za wiarę. Owszem, 
wolny jest w swoim subiektywnym przeżywaniu wiary, ale to wcale nie 
znaczy, że uprawniona jest dowolna treść wiary. Zawsze musi istnieć 
w wierze autorytet, który jednak nie może obowiązywać innych siłą jakie
goś zewnętrznie przedstawionego autorytetu, lecz przekonuje siłą lepszej 
argumentacji, siłą lepszego przykładu osobowości.

Z tego wynika doniosłość odpowiedzialności każdego z nas w życiu co
dziennym. Starokatolik powinien jak każdy chrześcijanin prowadzić wzoro
we życie. To zadanie życia po chrześcijańsku jest dla starokatolików o tyle 
uciążliwe, że ekumeniczne wyznania pod adresem innych Kościołów tylko 
przez sam fakt istnienia Kościoła starokatolickiego prowadzą do stawiania
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pytania, co ze swej strony Kościół starokatolicki może wnieść do ekumeniz
mu i możliwości ponownego zjednoczenia Kościołów. I chyba byłaby to naj
lepsza odpowiedź, gdybyśmy mogli odwołać się do tego życia po chrześci
jańsku.

Życie po chrześcijańsku w wydaniu starokatolickim to również prze
zwyciężanie sprzeczności między już wielokrotnie tu wspominaną ewange
liczną wolnością jednostki a katolickim zobowiązaniem wszystkich. Trzeba 
również przezwyciężać sprzeczności między klerem a świeckimi i wreszcie 
sprzeczności w jakie popada jednostka, nawet wtedy kiedy postępując ogól
nie po chrześcijańsku, w konkretnych przypadkach podejmuje decyzje nie
zgodne z tą ogólną linią postępowania.

To są właśnie te zadania, które uzasadniają własną drogę starokatolików 
zarówno w przeszłości jak i obecnie.

Prof. dr Hoyer zakończył swoje wywody słowami: „samodzielny odcinek 
drogi Kościoła starokatolickiego, samodzielny odcinek drogi każdego po
szczególnego wyznawcy starokatolicyzmu, nawet nie we wrogim, ale prze
cież obecnie przynajmniej chrześcijańskim świecie nie został jeszcze zakoń
czony. Dziś jeszcze nie wiemy jak  długo on jeszcze będzie trwał, pozwólmy 
więc, aby Pan wiódł nas tą  drogą, jako że przyrzekł On swemu Kościoło
wi — któremu dlatego możemy zawierzyć — zachować go w  prawdzie na 
właściwej drodze”.

Następnie pod kierunkiem przewodniczącego sympozjum rozpoczęła się 
dyskusja. Sympozjum zakończyło się w niedzielę 22 m aja o godzinie 10.00 
uroczystą Mszą świętą celebrowaną w Kościele świętego Zbawiciela przez 
biskupa Mikołaja Hummela.

Kończąc ten przegląd należałoby jeszcze wspomnieć, że listy z pozdro
wieniami dla uczestników sympozjum przysłali: biskup Tadeusz Zieliński, 
pierwszy biskup Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA; Leon 
Gauthier, biskup Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii oraz 
w imieniu Rumuńskiego Klościoła Prawosławnego wikariusz Patriarchatu 
biskup A. Ploiesteanul i radca patriarchalny proboszcz D. Soare.
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„Posłannictwo”
Nr 1 1978

Sylwester Krzecki

Przed Soborem Ogólnoprawosławnym

1. Pierwsza Przedsoborowa Konferencja Ogólnoprawosławna

Jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu współczesnego prawosławia 
była Pierwsza Przedsoborowa Konferencja Ogólnoprawosławna. Odbyła się 
ona w Ośrodku Kościelnym Patriarchatu  Konstantynopolitańskiego w 
Chambesy k. Genewy w dniach od 21 do 28 listopada 1976 roku. Przygoto
wania do tego spotkania od- dawna przykuwają uwagę różnych środowisk 
chrześcijańskich w świecie. Poprzedziło je wiele konferencji ogólnoprawlo- 
sławnych: w  latach 1961, 1963 i 1964 na wyspie Rodos, w Belgradzie (1966), 
w Chambesy k. Genewy (1968). W niektórych z nich brały udział także 
delegacje Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Szersze zainteresowanie tą sprawą zrodziło się z chwilą opublikowania 
przez Ośrodek w Chambesy, w kilku językach, pisemnego sprawozdania 
Komisji Przygotowawczej: m.in. w  1971 roku w - wersji francuskiej pt.: 
Vers le Grand Concile oraz w 1972 roku w wersji angielskiej pt.: Towards 
the Great Council. Introductory Reports of the interorthodox Commission.

Wydaje się, że właśnie m.in. te. sprawozdania wpłynęły na zainteresowa
nie się tą  sprawą przez rzymskokatolickiego teologa, o. Wacława Hryniewi
cza, OMJ. Na podstawie wymienionych materiałów oraz wypowiedzi takich 
teologów prawosławnych, działających na Zachaodzie, jak kJs. Jan Meyen- 
dorf, ks. Paweł Ewdokimow, p. 01ivier Clement, a także naukowców grec
kich: P. Bratsiotis, K. Mouratidis, G. S. Papadopoulos, D. Theodorou, 
P. Trembalas i N. Bratsiotis oraz uczonych serbskich: arch. Justyn Popo
wicz i C. S. Drawkowicz i in., o. Hryniewicz zapoznał przed trzema laty 
z tym problemem czytelnika polskiego, publikując wnikliwie, opracowany 
artykuł pt.: Kościół Prawosławny w drodze do Soboru („Więź” 1974, nr 1, 
s. 53—67).

Szczegółowe sprawozdania z przebiegu ostatniej konferencji opublikowa
ne zostały w  większości oficjalnych czasopism Kościołów, których przedsta



wiciele uczestniczyli w konferencji. Z dostępnych nam czasopism ;na uwagę 
zasługują dwa sprawozdania, opublikowane w:

— „Cerkownym Wiestniku” — Miesięczniku Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego (;1'977, nr 1—3, s. 73—96).

— „Żurnale Moskowskoj Patriarchii’ oficjalnym organie prasowym 
Patriarchatu  Moskiewskiego (1977, n r  1 s. 8—9);

Czasopisma te umożliwiły zapoznanie się z tem atyką konferencji, a po 
części też z klimatem panującym, w czasie spotkania.

„Żurnał Moskowskoj Patriarchii” ukazuje się w dwóch wersjach języko
wych: rosyjskiej i angielskiej, dzięki czemu zostały udostępnione relacje 
z przebiegu konferencji zachodnim środowiskom kościelnym, interesującym 
się sprawami prawosławia.

2. Uczestnicy konferencji

W konferencji wzięły udział kilkuosobowe delegacje następujących 
Kościołów prawosławnych: 
patriarchatów:
— Konstantynopolitańskiego (4-osobowa),
— Aleksandryjskiego (3-otsobowa).,
~  Antiocheńskiego (2-osobowa),
— Jerozolimskiego (3-osobowa),
— Moskiewskiego (3-osobowa),
— Serbskiego (2-osobowa),
•— Rumuńskiego (3-osobowa),
— Bułgarskiego (3-osobowa),
Kościołów autokefalicznych, nie posiadających rangi patriarchatu:
— Cypryjskiego i(3-osobowa),
— Helleńskiego (Greckiego) (3-osobowa),
— Polskiego (3-osobowa),
— Czechosłowackiego (2-osobowa),
jak również autonomicznego Kościoła Prawosławnego Finlandii (delegacja 
3-osobowa).-

W zasadzie delegacje Kościołów, uczestniczących w konferencji składały 
się z dostojników kościelnych posiadających sakrę biskupią i duchownych- 
-teologów. Na czele delegacji stał zazwyczaj hierarcha kościelny1).

Przewodniczącymi delegacji byli:
Patriarchat Konstantynopolitański — metropolita Chalcedonu —. Meliton, 
jednocześnie z urzędu przewodniczący konferencji;

‘) W skład 13 delegacji wchodziło 26 biskupów i m etropolitów , 11 osób nie posiadają
cych sak ry  biskupiej, w  tym  6 profesorów świeckich i 5 duchownych. W konfe
rencji uczestniczyli poza oficjalnym i delegatam i także doradcy i rzeczoznawcy 
(18 osób, w  tym  2 biskupów).
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Patriarchat Aleksandryjski: metropolita Axum — Metody;
Patriarchat Antiocheński: metropolita Laodycei — Ignacy;
Patriarchat Jerozolimski: metropolita Pa tras — German;
Patriarchat Moskiewski: metropolita Kijowski i Halicki — Filaret, Egzarcha 
Ukrainy;
Patriarchat Serbski: biskup Dalmacji — Stefan;
Patriarchat Rumuński: metropolita Moldowy i Suceawy — Justyn; 
Patriarchat Bułgarski: metropolita Sliwen — Nikodem;
Kościół Cypryjski: metropolita Paphos — Chryzostom;
Kościół Helleński: metropolita Peristeriou ■— Aleksander;
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny: ihumen Szymon;
Kościół Czechosłowacki: metropolita Doroteusz, zwierzchnik Kościoła; 
Autonomiczny Kościół Finlandii: arcybiskup Karelii i całej Finlandii — P a
weł;

Widzimy wiec, że wyjątek stanowiła tu delegacja Polskiego Autokefa
licznego Kościoła Prawosławnego, która nie miała w swoim składzie 
biskupa.

iZ wykazu delegacji poszczególnych Kościołów wynika, że nie wszystkie 
Kościoły uczestniczyły w konferencji, co podnosi autor sprawozdania, opu
blikowanego w czasopiśmie „Żurnał Moskowskoj Patriarchii”, tłumacząc 
to tak: „Gruziński Kościół Autokefaliczny nie wziął udziału w konfe
rencji z powodów technicznych. Autokefaliczny Kościół Amerykański oraz 
autonomiczny Kościół Japoński nie mogły wziąć udziału w Konferencji 
z uwagi na brak zaproszenia. Z powodu tego delegacja Rosyjskiego Kościo(- 
ła Prawosławnego oficjalnie wyraziła ubolewanie. Nie otrzymały one za
proszeń, które na mocy decyzji IV Konferencji Ogólnoprawosławnej z 1968 
roku miały być wysłane przez Patriarchat Konstantynopolitański” )̂.

Jest to wyraźne wytknięcie naruszenia przez organizatorów Konferencji 
(Patriarchat Konstantynopolitański) procedury ustalonej na konferencji 
w 1968 roku. Nie jest pierwszy zgrzyt w stosunkach międzyprawosławnych. 
Wcześniej było nim np. opublikowanie nieomalże w przededniu konferen
cji oświadczenie Patriarchy Moskiewskiego ó nieotrzymaniu programu Kon,- 
ferencji (komunikat TASS). Fakt ten  był potraktowany przez opinię świa
tową jako dowód kontrow ersji' między zwierzchnikami tych Kościołów.

!) Zauważmy, że P a tria rch a t K onstantynopolitański już w ielokrotnie wykazał swoje 
negatyw ne stanowisko wobec n iektórych aktów  kanonicznych P a tria rch a tu  Mos
kiewskiego. Tak było m .in. przy okazji nadania przez P a tria rch a t Moskiewski 
autokefalii A m erykańskiem u Kościołowi Praw osław nem u oraz autonom ii Japoń
skiem u Kościołowi Praw osław nem u. Dla poparcia swego stanowiska w  te j sp ra 
wie Konstantynopol zmobilizował pozostałe Kościoły: greckie i syryjskie, k tóre 
specjalnym i listam i poparły  p a tria rch a t Konstantynopolitański.
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3. Przebieg prac Konferencji

Prace Konferencji Ogólnoprawosławnej prowadzone były na posiedze
niach plenarnych i w  trzech komisjach.

Komisja pierwsza zajmowała się przeglądem katalogu tematów, które 
m ają być przedmiotem obrad przyszłego Świętego i Wielkiego Soboru. 
Obszerny referat tej komisji zawiera propozycje do katalogu tematów oraz 
do procedury przygotowania referatów i sprawozdań, ustalając termin 
sześciomiesięczny dla przygotowania ich przez poszczególne Kościoły.

Komisja druga dokonała przeglądu i oceny rozwoju stosunków między
kościelnych oraz zapoznała się ze stanem dialogu Kościoła Prawosławnjego 
z innymi Kościołami chrześcijańskimi (Anglikańskim, Starokatolickim, Kop- 
tyjskim, Ormiańskim, Syryjsko-Jakobickim i .Malabarskim w  Indiach, Lu- 
terańskim  oraz z Kościołem Rzymskokatolickim). Dokonano także oceny 
kontaktów ze Światową Radą Kościołów.

W sprawozdalniu tej komisji wiele uwagi poświęcono dialogowi z Koś
ciołem Starokatolickim. Po krótkim  przeglądzie ważniejszych faktów histo
rycznych odnoszących się do starokatolicyzmu, komisja stwierdza, co na
stępuje: „Starokatolicy, ceniąc i przywiązując szczególną wagę do swojego 
sojuszu z prawosławnymi, wykazywali i wykazują w tym kierunku wiele 
wysiłków. Dialog teologiczny między prawosławnymi a starokatolikami, 
między którym i kontakt istnieje już przeszło 100 lat, przed II wojną świa
tową miał trzy głównje stadia:
— konferencja w  Bonn (1870—1875),
— korespondencja teologiczna między komisjami w Petersburgu i w Rot

terdam ie (1893—1913) oraz
— spotkanie teologów prawosławnych i starokatolickich w 1913 roku -

w Bonn”3).
Mówiąc o stadium czwartym, po II wojnie światowej, w sprawozdaniu 

podkreślono znaczenie prac Mieszanej Komisji Prawosławno-Starokatolic- 
kiej: „Ta Mieszana Komisja Prawosławno-Starokatolicka odbyła swoją 
pierwszą oficjalną konferencję w  Prawosławnym Ośrodku Patriarchatu 
Ekumenicznego (Chambesy — uw. red.) w  dniach 20—28 sierpnia 1975 roku. 
W czasie obrad zostały sporządzone i podpisane wspólne teksty, odnoszące 
się do następujących pięciu tematów:

a. Objawienie Boskie i jego przekazywanie,
b. Kanon Pisma św.,
c. Trójca Święta,
d. Wcielenie Słowa Bożego oraz
e. Unia hipostatyczna.
Podejmując postanowienie o zwołaniu konferencji latem  1977 roku, któ

3) ŻMF 1977, n r  2, s. 7.
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ra  miała omówić zagadnienie mariologii i eklezjologii, Komisja powołała 
wspólną podkomisję, składającą się z teologów-specjalistów, celem przygo
towania odpowiednich tekstów wspólnych. Niektórzy teologowie z tej pod
komisji zebrali się w Ośrodku Prawosławnym Kościoła Greckiego, w klasz
torze Pendeli (Grecja) w  dniach od 27.IX do 3.X.1976 roku, i uzgodnili 
wspólne projekty tematów4). W dniach 23—31 sierpnia 1977 roku w Cham- 
besy k. Genewy odbyło się drugie posiedzenie Mieszanej Komisji do Spraw 
Dialogu Prawosławno-Starokatolickiego, na którym uzgodniono i podpi
sano dwa wspólne dokumenty: o Bogarodzicy oraz o istocie Kościoła.

Dialog doktrynalny prawosławno-starokatolicki przebiega w  duchu wza
jemnego zrozumienia i przychylności. W pracach Mieszanej Komisji Mię
dzynarodowej panuje prawdziwy duch ekumenizmu i braterstwa.

Gdy idzie o dialog z Kościołem Rzymskokatolickim, to kiomisja ograni
czyła się do krótkiej jego charakterystyki, wskazując zarazem na zmiany, 
które nastąpiły po II Soborze Watykańskim: „Dialog ten, aczkolwiek jest 
ważniejszy od innych, prowadzony był w czasach bizantyńskich bezskutecz
nie, w różnych warunkach. Oparty był na nieprawidłowej podstawie. Nie 
kierował nim duch prawdziwie chrześcijański. Narzucany był z zewnątrz 
gwałtem i  właściwie oficjalnie5) nie rozpoczął się.

Ocena przeszłości dialogu jest niedwuznaczna. Oparta jest na doświad
czeniach, zdobytych w  okresach powszechnie znanych unii, zawartych mię
dzy katolicyzmem a prawosławiem (w Lionie — 1274, Florencji — 1439, 
Brześciu — 1596) i ich skutkach. Po II wojnie światowej aktywność na tym  
odcinku wykazał m.in. Patriarchat Moskiewski, prowadząc dwustronne 
rozmowy teologiczne z Kościołem Rzymskokatolickim w latach 1967, 1970, 
1973 i 1975. Podobnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Stały 
Synod Prawosławnych Biskupów Kanonicznych prowadzi od 1966 roku 
dialog dwustronny.

Komisja trzecia miała za zadanie opracowanie jednego tylko zagadnie
nia: projektu wspólnego świętowania przez wszystkich chrześcijan W ielka
nocy, w  określonym dniu niedzielnym.

Komisja, która aczkolwiek „działała w  duchu odpowiedzialności wobec 
całości Kościołów prawosławnych i brała pod uwagę współczesne tenden
cje ekumeniczne do jedności chrześcijańskiej”, w  zasadzie wyraziła obawy 
przed realizacją reformy kalendarza, a w związku z tym — negatywny 
stosunek do projektu zmiany dotychczasowych przepisów paschalii prawo
sławnej. „Komisja rozpatrywała nie istotę problemu, ponieważ tem at ten 
przekraczał jej kompetencje, lecz jedynie sprawę celowości umieszczania lub 
nieumieszczania tego tematu na porządku dziennym przyszłego Wielkiego
i Świętego Soboru Ogólnoprawosławnego”6).

4) Tamże, s. 8.
6) Tamże, s. 9 . 
«) Tamże, s. 10.
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Wychodząc 2 tego właśnie założenia, Komisja w swym sprawozdaniu 
jedynie zwróciła uwagę na następujące elementy tego problemu: 
a: Skutki reformy na odcinku duszpasterskim;
b. Troska o jedność i całość Kościoła prawosławnego;
c. Konieczność zachowania wierności wobec pierwszego soboru ekumenicz

nego w Nicei (który w 325 roku uchwalił zasady paschalii, tzn. obliczania 
dnia Wielkanocy);

d. Fakt podjęcia inicjatywy wspólnego świętowania Wielkanocy przez 
stronę nieprawosławną (Watykan i Światowa Rada Kościołów). 
Zwracając uwagę na te aspekty problemu, Komisja zaleca przestudio

wanie i znalezienie rozwiązania istniejącej obecnie anomalii w praktyce 
niektórych Kościołów prawosławnych, które przyjęły kalendarz gregoriań
ski, wyłączając święto Wielkanocy i z nią związane według paschalii, usta
lonej na pierwszym soborze ekumenicznym w Nicei, a to w  trosce o za
chowanie jedności i interkomunii z innymi Kościołami prawosławnymi.

4. Uchwały

Po rozpatrzeniu referatów  sprawozdawczych i propozycji przedłożonych 
przez poszczególne Komisje, konferencja uchwaliła przedłożyć do rozpa
trzenia przyszłemu Soborowi następujące tematy (zaledwie jedna trzecia 
pozycji katalogu):
— Diaspora prawosławna,
— Autokefalia i tryb jej ogłaszania,
— Autonomia i tryb jej ogłaszania,
— Dyptyki,
— Problem wspólnego kalendarza,
— Przeszkody ślubu,
— Rewizja uchwał kościelnych dotyczących postu,
— Stosunek Kościoła prawosławnego do pozostałego świata chrześcijań

skiego,
— Prawosławie a ruch ekumeniczny,
— Wkład prawosławnych Kościołów lokalnych w sprawę zwycięstwa 

chrześcijańskiej idei pokoju, wolności, braterstw a i miłości wzajemnej 
narodów oraz likwidacji dyskryminacji rasowej.
Pozostałe tematy, w ilości przeszło 20, konferencja pozostawiła do roz

patrzenia i gruntownego przestudiowania Kościołom lokalnym.
W sprawie metodologii prac i trybu ich prowadzenia, postanowiono trzy

mać się procedury ustalonej na IV Konferencji ogólnoprawosławnej.

5. Komunikat i niektóre jego wymowne momenty
Interesujące są niektóre fragmenty Komunikatu I Przedsoborowej Kon

ferencji. Poza streszczeniem podjętych uchwał stwierdzono w nim między 
innymi:
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— że „zgodnie z jednomyślnym postanowieniem całego Kościoła prawo
sławnego, konferencja została zwołana z urzędu przez Jego Świątobliwość 
Patriarchą Ekumenicznego, Dimitriosa”,

— że „brały w niej udział delegacje wszystkich prawosławnych Kościo
łów lokalnych, prócz Kościoła Gruzińskiego, który nie mógł przybyć z przy
czyn technicznych”.

W pierwszym zdaniu podkreślono prym at patriarchy ekumenicznego, 
wyrażający się tu  w przewodniczeniu (osobistym względnie poprzez swego 
przedstawiciela) we wszystkich posiedzeniach o charakterze wszechprawo- 
sławnym. Drugie natomiast zdanie, stwierdzające udział w konferencji 
wszystkich Kościołów lokalnych, nie odpowiada rzeczywistości. Z tekstu 
bowiem uchwały (podpisanej, notabene, przez wszystkich przewodniczą
cych delegacji) bynajmniej nie wynika, aby wyjaśniona została sprawa nie- 
zaproszenia na posiedzenie delegacji Kościoła Amerykańskiego i Japoń
skiego. Fakt ten oznacza, że delegacja gospodarzy (Patriarchatu K onstanty
nopolitańskiego) przeforsowała odroczenie tej sprawy do rozpatrzenia w ter
minie późniejszym. Świadczy to o specyficznym klimacie, panującym w pra
wosławnych stosunkach międzykościelnych.

6. Pretensje pod adresem Patriarchatu Ekumenicznego

Istniejącą sytuację w stosunkach międzykościelnych wyświetla „Informa
cja o protestach Zwierzchników Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego 
w związku z antykanonicznymi przedsięwzięciami i roszczeniami wobec 
jego praw i terenów ze strony Patriarchatu Konstantynopolitańskiego”, 
opublikowana na łamach miesięcznika „Żurnał Moskowskoj Patriarchii” 
(1977, n r 1). Wyliczono tu  kilkanaście tego rodzaju przykładów, mających 
miejsce na przestrzeni lat 1922—1971. Zwrócono m.in. uwagę na ingerencje, 
nie mające uzasadnienia ani kanonicznego, ani faktycznego. Oto niektóre 
z nich:
— popieranie przez Patriarchat Konstantynopolitański w 1922 roku schiz

my tzw. „obnowieńców”;
— propozycja w 1924 roku patriarchy Grzegorza VII, sugerująca patriarsze 

Tichonowi złożenie rezygnacji oraz likwidację Patriarchatu Moskiew
skiego;

— antykanoniczne poddanie pod jurysdykcję patriarchy Konstantynopo
litańskiego rosyjskiego biskupa prawosławnego Adama (Filipowicza) 
w USA (lata 1929—1931);

— bezprawne utworzenie przez Patriarchat Ekumeniczny odrębnej diecezji 
w Ameryce, na terytorium, gdzie przeszło sto lat istniała już diecezja 
rosyjska, działająca w tym samym czasie, co zapoczątkowało rozdrob
nienie kościelno-jurysdykcyjne terytorium  USA (1921);
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— antykanoniczne przyjęcie przez Konstantynopol pod swoją jurysdykcję
i podporządkowanie sobie rosyjskich parafii prawosławnych w  Europie 
Zachodniej z metropolitą Eulogiuszem na czele (1931);

— umieszczenie w programie, planowanego już w 1932 roku, prosynodu 
na Atosie, sprawy rzekomego braku kierownictwa kanonicznego w  Ro
syjskim Kościele Prawosławnym;

— antykanoniczne przyjęcie pod jurysdykcję Patriarchatu Konstantynopo
litańskiego decezji, należących do Patriarchatu Moskiewskiego, a miano
wicie w  Finlandii, Estonii i Łotwie (1923— 1957);

— popieranie przez przedstawicieli Patriarchatu Konstantynopolitańskie
go — wbrew kanonom — rozbijackich poczynań rosyjskich jednostek 
kościelnych w  USA (protest Patriarchy Aleksego w  1967 roku);

— antykanoniczne, bezpodstawne roszczenie Konstantynopola do podporząd
kowania sobie Japońskiego Kościoła Lokalnego (protest w  1971 roku);

— sprzeczne z kainonami i nieprawomocne erygowanie przez patriarchę 
Atenogorasa i jego synod tziw. arcybiskupstwa rosyjskich parafii prawo
sławnych w Europie Zachodniej i włączenie go w skład Egzarchatu Kon
stantynopolitańskiego w  Europie Zachodniej (uchwała protestacyjna Sy
nodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego z dnia 19.X.1971 roku);

— utrzymywanie oficjalnych kontaktów z tzw. rozłamowym i niekanonicz- 
nym ugrupowaniem, noszącym nazwę „Ukraińskiego Kościoła Prawo
sławnego w  USA” . Dowodem tego jest fakt wysłainia przez patriarchę 
Atenagorasa powitalnego telegramu pod adresem „Siódmego Soboru 
Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego w USA” w  październiku 1971 
roku.

Jest to niepełny katalog pretensji Patriarchatu Moskiewskiego pod adre
sem Konstantynopola, któremu zarzuca się „niedopuszczalne zastąpienie 
jego prymatu honorowego dominującą rolą w  rozwiązywaniu wszystkich 
zagadnień prawosławia powszechnego” . Długa lista pretensji i zarzutów 
skierowanych oficjalnie pod adresem patriarchy ekumenicznego ma przy
pomnieć mu, że prymat honoru nie oznacza bynajmniej prymatu jurysdyk
cyjnego.

Szczegóły kontrowersji i przeciwieństw, które ujawniły się podczas kon
ferencji, nie były oficjalnie publikowane. Jednakże na podstawie opubliko
wanych sprawozdań oficjalnych z łatwością można sobie wyrobić zdanie
o klimacie istniejącym w stosunkach międzyprawosławnych.

7. Oświadczenie metropolity Chalcedonu, Melitona

Wiadomości o istniejących od wielu lat kontrowersjach między lokal
nymi Kościołami prawosławnymi trafiły jednak na łamy prasy światowej. 
Fakt ten zmusił przewodniczącego konferencji w  Cbambesy, metropolitę 
Chalcedonu, Melitona, jednego z najbardziej czynnych prominentów hierar



chii greckiej, do opublikowania specjalnego oświadczenia, w którym m.in. 
powiedział:

„1. Pewne informacje, podkreślające to co różni Kościoły prawosławne, 
nie odpowiadają prawdzie;
2. Obecna konferencja, będąc z natury swojej wszechprawosławina, ma cha
rakter konferencji międzynarodowej, toteż jest sprawą oczywistą, że pew
ne trudności powstają w miarę rozwoju jej pracy: w przeciwnym bowiem 
wypadku nie byłaby to konferencja, lecz dyktat, prowadzony w  trybie roz
kazu;
3. Wszystkim wiadomo, że Kościoły prawosławne stanowią system fede
racyjny administracji, składającej się z Kościołów autokefalicznych i au
tonomicznych. Kościoły te przez całe stulecia żyły w  izolacji i każdy z nich 
stanowił swoistą wyspę. Dlatego niełatwą wydaje się rzeczą powrót do 
jednoczącego ducha soborów ekumenicznych. Dopiero teraz zaczynają one 
żyć tym doświadczeniem jednoczącym i  jest to oczywiste, że na początku 
będą one zmuszone do przejścia pewnych stadiów doświadczalnych;
4. Cały system struktury federacyjnej Kościoła prawosławnego jest demo
kratyczny; podobnie ma się rzecz ze strukturą obecnej konferencji — jest 
całkowicie demokratyczna. Duch Patriarchatu Ekumenicznego, który ją 
zagrzewa, i zasada stąd wypływająca sprawiają, że czysto religijne i koś
cielne problemy Kościoła prawosławnego są dyskutowane z wyłączeniem 
wszelkiej polityki i wszelkiej dyskryminacji rasowej;
5. Zasada wolności i całkowitej demokracji, którą w  swej pracy i dysku
sjach realizuje konferencja, ujawnia oczywiście różnice w opiniach różnych 
Kościołów. Jestem przekonany, że wszyscy uczestnicy konferencji przyłą
czą się do mnie. Oficjalnie potępiam fakt wykorzystania tego pluralizmu 
dla pobudek niekościelnych, wykorzystanie spraw świętych dla polityki.
6. W takim „rodzinnym” spotkaniu prawosławia wszystko jest omawiane
i dyskutowane swobodnie i „rodzinnie”. Jednak nie oznacza to w  żaden 
sposób, że konferencja ulegnie krachowi. Odwrotnie, jest to dowód po
stępu w  duchu wolności i dojrzewania. Pragnę wyjaśnić światowej opinii 
publicznej, że jedność Kościoła prawosławnego jest trwała i postępuje 
w  kierunku coraz to większego duchowego uświadomienia. Jako przewod
niczący konferencji prostuję wszystkie publikacje, co pozwoli na wyciąg
nięcie wniosków wręcz przeciwnych” .

Oświadczenie metropolity Melitona spowodowane zostało właśnie sygna
łami o istniejących bardzo poważnych rozbieżnościach między Patriarcha
tem Konstantynopolitańskim a niektórymi Kościołami lokalnymi. Nie zaha
mowało ono jednak dalszej wymiany zdań i opinii na temat odbytej kon
ferencji i stosunków panujących w  prawosławiu. Dość szczegółowe sprawo
zdanie opublikowano m.in. w  znanym czasopiśmie rzymskokatolickim 
„Herderkorespondenz” (luty 1977, s. 95—98). Mam tu na uwadize artykuł 
Hansa Georga Kocha, pod wymownym tytułem „Małymi krokami do
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soboru” (z okazji Pierwszej Przedsoborowej Konferencji Wszechprawosła- 
wnej w  Chambesy”).

Autor ten zwrócił m.in. uwagę na nieobecność w  Chambesy delegatów 
niektórych Kościołów oraz na niedociągnięcia w  pracach przygotowaw
czych. Pisze on: „Pomimo zaangażowanej pracy sekretariatu w  Chambesy, 
przygotowania przebiegały raczej opieszale” (s. 95). Wskazuje też na ostrą 
krytykę Kościołów lokalnych postępowania Konstantynopola odnoszącego 
się do spraw wewnętrznych innych Kościołów. „Patriarchat wykazuje oz
naki arogancji, źle przygotował konferencję i jednostronnie zawęził porzą
dek obrad” (s. 96).

Godzi się tu podkreślić, że zarówno komunikat, który nie został podpi
sany przez wszystkich przewodniczących delegacji (co oznacza, że Sekre
tariat Ośrodlka w  Chambesy ogłosił go bez uzgodnienia tekstu z delegatami), 
jak i oświadczenie metropolity Melitona, nie zdołały rozproszyć wątpliwości 
obserwatorów na temat „rodzinnych” stosunków w  prawosławiu.

Nie należy więc dziwić się temu, że konferencja wszechprawosławna, 
mimo powoływania się przez jej przewodniczącego na rodzinną atmosferę, 
porządek, wolność i demokratyzm, w rzeczywistości odbywała się jednak 
w  atmosferze dość gorącej.

Sprzeczność, a nawet konflikty w  łonie chrześcijaństwa istniały i ciągle 
istnieją. Dowodem tego są różne rozłamy, spowodowane zróżnicowaniem 
poglądów, powstających na tle wykładni zasad wiary, interpretacji przepi
sów, określających zasady ustroju i życia kościelnego. Wyniki tego są w i
doczne: setki istniejących w chrześcijaństwie wyznań i związków religij
nych, z których każde twierdzi, że jest w  posiadaniu prawdy.

Tendencje do zróżnicowania w  poglądach na kwestie zarówno doktry- 
nale, jak organizacyjno-ustrojowe istnieją stale. Dotyczy to w równej mie
rze katolicyzmu, jak i protestantyzmu oraz prawosławia.

Sylwester Krzecki



„Posłannictwo”
Nr 1 1978

Ks. Witold Benedyktowicz

W iara i życie*

Słowa mają swój los. Są one pod tym względem podobne do żywych 
stworzeń: rodzą się, przeżywają rozkwit, starzeją się i  umierają. Ze słowami 
bywa też tak, jak z pieniędzmi: mają swoją wartość i tracą ją. Bywa, że 
gorszy pieniądz, zdewaluowany, wypiera lepsze pieniądze. Jesteśmy jednak 
nieszczęśliwi, gdy nam i tego gorszego pieniądza brak.

Podobne są nasze doświadczenia w  dziedzinie religijnego języka. Słowa 
najwięcej i najczęściej używane tracą swoją siłę lub zmieniają swoje zna
czenie. Nadal się jednak nimi posługujemy, nie mając pewności, czy nasi 
rozmówcy należycie nas rozumieją. Niekiedy sami nie jesteśmy pewni, czy 
się nimi prawidłowo posługujemy. Mimo to mówimy i bylibyśmy niesz
częśliwi, gdyby nam brakowało słów.

W słowniku ewangelickim wyraz „wiara” jest bardzo ważny; ma on klu
czowy charakter. Znaczenie tego słowa wydaje się nam oczywiste i precyzyjne, 
a jednak mimo to wciąż potrzebujemy na nowo uświadomienia sobie, co 
ono znaczy. O znaczeniu słowa „wiara” mówi nam zwiastowanie Kościoła, 
Pismo św., kazanie, nauczanie kościelne i teologia. W związku z niezwykle 
częstym używaniem tego słowa we wszystkich tych dziedzinach, ulegamy 
niekiedy pewnemu znieczuleniu na jego znaczenie; wtedy jesteśmy zmu
szeni szukać tego znaczenia na nowo.

Język ogólnie używany i świecki też nie pozostaje bez wpływu na język 
religijny. Obserwujemy to na przykładzie znaczenia, w jakim funkcjonuje 
słowo „wiara”. Nieraz jest ono synonimem przynależności do Kościoła, do 
pewnego wyznania. Takie znaczenie tego słowa ma zastosowanie także 
wśród wierzących, wśród chrześcijan, szczególnie w  ich konfrontacji z se- 
kularyzmem i ateizmem. W takim przypadku wiara jest rozumiana jako 
pewien światopogląd religijny.

* W ykład wygłoszony z okazji inauguracji nowego roku akademickiego 1977/78 
w  Chrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej w  Warszawie.
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Chrześcijanie ewangeliccy nie mogą się zadowolić takim znaczeniem 
i rozumieniem słowa „wiara” , brak mu bowiem głębszej dymensji i dyna
miki. W  poszukiwaniu właściwego znaczenia zwracamy się przeto do 
Pisma św...

Zacznijmy od Listu do Hebrajczyków, rozdział 11, wiersze 1—3: „A  wia
ra jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy 
niewidzialnych. Albowiem przez nią przodkowie zyskali świadectwo. Wiarą 
rozumiemy, iż świat jest sprawiony słowem Bożym, tak iż rzeczy, które 
widzimy, nie stały się z rzeczy widzialnych, ale z niczego”. W  tych trzech 
zdaniach mamy na pozór do czynienia z pewnym twierdzeniem epistemolo- 
gicznym. Następnie, w  wersecie 6, znajdujemy wyostrzoną teoretycznie w y
powiedź: „Ten, co przystępuje do Boga, musi wierzyć, że jest Bóg...” Wiara, 
w świetle tych słów, byłaby zatem wiarą w istnienie Boga. W ten sposób 
jest też ona rozumiana przez wierzących jak i tych, którzy się określają 
jako niewierzący. Jeśli jednak poszukujemy orientacji biblijnej, to nie wolno 
nam stracić z oczu kontekstu, jaki jest zawarty w  całym 11 rozdziale do 
Hebrajczyków. Przykłady zawarte w  tym rozdziale dowodzą jasno, że 
w wierze nie chodzi o teoretyczną akceptację istnienia Boga. Raczej cho
dzi tu o życie i umieranie w  wierze i cały rozdział l i  listu  do Hebrajczy
ków dowodzi, że wiara jest sprawą praktyki.

Wiara i życie —; ten temat naszych rozważań ma w  artykulacji biblij
nej postać zdania: „żyć z wiary”. Temat ten dotyczy samego sedna proble
mu egzystencji chrześcijańskiej. Wierzyć znaczy żyć. Dobra wieść głosi: 
„Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Hab 2, 4).

Ludzie poszukują mocnego, solidnego oparcia w  życiu. Lecz jakże wiara, 
rzecz tak ulotna i zwiewna, może stać się fundamentem egzystencji? Wiara 
jest nieustannie zagrożona przez niewiarę, przez zwątpienie, przez rozpacz 
nawet i dlatego wciąż potrzebuje obrony i zabezpieczenia. Tym jednak, co 
wiarę może uczynić mocną podstawą egzystencji, nie jest możność ludzka, 
ale łaska Boga, który przez swojego Ducha wzbudza u człowieka wiarę 
w swoje Słowo. Prawda, że wiara jest dziełem Boga, była zawsze akcento
wana w luteranizmie, przeciwko wszelkiemu synergizmowi. Ten akcent, 
ma wskroś biblijny, ewangelicki i reformatorski, bywał jednak i bywa nie
raz niewłaściwie rozumiany. Na skutek takiego niewłaściwego rozumienia 
zatraciła się ludzka dymenśja wiary, która, jako dzieło Boga, jest jedno
cześnie sprawą ludzką, nader ludzką. Wiara, powtarzam tu zdanie Ka
rola Bartha, jest ludzką możliwością: „A le nie w  taki sposób, że analizując 
człowieka, można ją odkryć lub odczytać gdzieś w  człowieku czy z czło
wieka. Lecz w  taki sposób, i tylko taki, że ten człowiek stworzony i grzesz
ny oczekuje przychodzącego do Słowa i tym samym wiary , i że właśnie 
przez to już wierzy: ten człowiek, który analizując sam siebie, zawsze bę
dzie musiał mówić, że nie jest w stanie wierzyć” ( K irchliche Dogmatih, 
półtom i  s. 249). To zdanie Karola Bartha jest pewnym wariantem zdania
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św. Augustyna, które parę stron dalej jest zacytowane w Dogmatyce koś
cielnej: „Quid habeat et quid aćcipiat, Dei est; accipere et habere utique 
accipientis est” (D e  spiritu et littera 31, 55).

W tych paru uwagach wstępnych dotknęliśmy kwestii związku, jaki za
chodzi między wiarą a Słowem. Jest to myśl specyficznie reformatorska: 
chrześcijaństwo ewangelickie nie zna wiary bez Słowa. Wiara dotyczy Sło
wa, Słowo ustanawia wiarę. Wiara jest pochodzenia pneumatycznego, Duch 
jednak nie działa bez Słowa. Duch i Słowo są ze sobą ściśle związane, 
„są one nierozdzielną jednością” (Althaus).

Słowo jest instrumentem komunikacji i nie może być oddzielone od tej 
osoby, która je wypowiada. Dlatego wiara w Słowo jest zaufaniem do Tego, 
który mówi. Wiara w słowo Boga jest wiarą w Boga. Stąd właśnie wiara 
czerpie swoją moc i to czyni ją pewną podstawą egzystencji ludzkiej. Należy 
przy tym podkreślić, że nie chodzi tu o jakąś psychologię wiary, lecz raczej 
refleksję teologiczną, która w tym przypadku ma za swój przedmiot wiarę.

Wiara chrześcijańska ma charakter osobisty. Jest ona pełnym ufności 
zwróceniem się wierzących do Tego, który mówi do nas przez swoje Słowo. 
Dlatego twierdzenie wyznania wiary credo in D eu m  znaczy raczej credo 

D  e o. Klasyczny tekst z księgi Genesis 15, 6 potwierdza wyraźnie ten oso
bisty charakter wiary biblijnej: „Abraham uwierzył P a n  u” . Element zau
fania jest tu dostatecznie zaakcentowany. Dlatego reformatorzy interpreto
wali wiarę jako zaufanie: „Est itaąue fides non aliud, nisi fiducia...” (Me- 
lanchton, Loci 1521).

Zaufanie, pod względem rzeczowym, nie pozostaje bez odniesienia. Ist
nieje więc odniesienie między zaufaniem a sytuacją tej osoby, która ufa. 
Wobec Boga jest to sytuacja grzesznika. Słowo Boże ma do czynienia 
z człowiekiem grzesznym, a nie z jakimś abstrakcyjnym człowiekiem. Czło
wiek w grzechu potrzebuje ratunku, ocalenia, usprawiedliwienia i pojed
nania. Słowo Boga jest słowem zbawczym, a wiara chrześcijańska ma cha
rakter soteriologiczny. Wiara jako zaufanie to „fiducia misericordiae pro- 
missae...” (Melanchton). Wiara, Słowo, Zaufanie, Usprawiedliwienie, Po
jednanie, Łaska — to wielkie tematy teologii ewangelickiej.

Wiara jest odniesiona rzeczowo do ocalenia i pojednania. Nie znaczy to 
bynajmniej, że właściwy i jedyny przedmiot wiary, Bóg, jest usunięty 
w cień. Zaufanie odnosi się raczej do dawcy obietnicy niż do samej obiet
nicy, raczej do Zbawiciela niż do dzieła zbawienia, raczej do łaskawego 
Boga niż do samej łaski. Dzieło Boga na pewno jest nie do oddzielenia od 
samego Boga, którego poznajemy w Jego dziełach i przez Jego dzieła. Ale 
ostatecznie to przecież jest sam Bóg, któremu wierzymy i ufamy.

Nierozdzielność Słowa, dzieła i osoby ukazuje się nam najjaśniej i naj
wyraźniej w Jezusie Chrystusie. Dlatego wiara ewangelicka jest nie tylko 
wiarą usprawiedliwiającą i pojednywającą, ale także chrystocentryczną: 
jest ona skierowana na Chrystusa. Według relacji synoptycznych, wszystko
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co Jezus mówi i czyni, prowadzi do obudzenia wiary w Niego. Nawet gdy 
Jezus mówi o ogólnej, powszechnej wierze w Boga i o ufności tych, którzy 
się modlą (Mk 11, 22; Mt 21, 22), to słowa Jego mają odniesienie do Niego 
samego jako Syna Bożego, który uobecnia Ojca wśród ludzi. To samo do
tyczy wiary zbawiającej, która, według relacji synoptycznych, manifestuje 
się jako wiara w cuda (Mt 8, 10.13; 9,2; 15,21; 17,20; 21,21.22; Mk 4,40; 5,36; 
16,52; Łk 7,19). Również w czwartej Ewangelii Jezus Chrystus wysuwa uro- 
szczenie do wiary w Niego. Ona to właśnie, ta wiara, jest przesłanką życia 
wiecznego; jest ona też identyczna z wiarą w Boga (J 5,24—25; 6,35; 
8,24; 10,25; 12,44). Wiara w Chrystusa ma twórczy społecznie charakter, ona 
to konstytuuje społeczność wierzących jako zbór (Dz 2,44; 4,4; 4,32). Spo
łeczność wierzących obejmuje nie tylko żydów (Dz 10,45; 15,1; 21,20), lecz 
także pogan (Dz 11,21; 13,48; 14,1; 15,7; 17,12; 18,27; 21,25).

Apostoł Paweł w szczególny sposób rozwija temat usprawiedliwienia 
z wiary. Optyka chrystocentryczna jest tu ściśle przestrzegana. Sprawiedli
wością człowieka jest Chrystus (Rz 3,21—22; Gal 2, 16). Wiara w  Chry
stusa jest wiarą usprawiedliwiającą. „Człowiek nie może przyjąć uspra
wiedliwienia inaczej, jak tylko w wierze, mianowicie w wierze w  Jezusa 
Chrystusa. Znaczy to: w Nim, w Jego życiu, człowiek poznaje i przyswaja 
sobie miłość Boga Ojca. Wiara znaczy: człowiek przyjmuje wydany na sie
bie łaskawy wyrok Boga” (Althaus: D ie Theologie M artin  Luthers, s. 200).

Dla Pawła, a później dla Lutra, było oczywistością, że zbawcza i uspra
wiedliwiająca moc wiary nie tkwi w samej wierze, ale w osobie Zbawiciela, 
który jest pochwycony przez wiarę człowieka. Nie sama wiara usprawiedli
wia, lecz sam Jezus Chrystus. Moc zbawcza jest tylko w Jezusie Chrystusie, 
a nie w wierze, w akcie i w naturze wiary. Funkcję wiary w procesie zba
wienia można określić starym scholastycznym terminem: causa instrumen- 
talis. Wiedzieli o tym już dogmatycy staroprotestanccy. Wiara „nie uspra
wiedliwia więc sama przez się, lecz dzięki temu, że czyni Chrystusa obec
nym w człowieku. Wiara wchodzi w grę... tylko jako narzędzie przyjęcia 
(Chrystusa), na kształt otwartej ręki, którą można coś przyjąć” (organon 
receptivum seu leptikon). (Althaus, op. cit., s. 202).

Optyka chrystocentryczna względnie teocentryczna sprawia, że akcent 
przemieszcza się z wiary na jej przedmiot — na Boga, na Chrystusa. W tym 
sensie klasyczne zdanie z Habakuka 2, 4, domaga się nowej interpretacji: 
„Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” . To zdanie Habakuka, powtórzone przez 
Pawła w Liście do Rzymian (1,17), znalazło nową postać w nowszych, nowo
czesnych przekładach Pisma św. Niemiecki przekład „Gute Nachricht” każe 
czytać te słowa w następujący sposób: „Wer Gott vertraut, kann vor ihm 
bestehen und wird leben” . Nowa angielska wersja Nowego Testamentu 
„Good News for Modern Man” mówi w tym miejscu: „He who is put right 
with God through faith shall live” . W dawniejszej wersji, tzw. King James 
version, było powiedziane: „But the just shall live by his faith”. Zmiana,

m



jaką stwierdzamy w obu nowych wersjach, niemieckiej i angielskiej, „Gute 
Ńachricht” i „Good News for Modern Man” , jest symptomatyczna: w  jed
nym i drugim tekście wprowadzono rzeczownik „Bóg”. Czego brakowało 
w  dawnych przekładach zarówno Habakuka jak Pawła, zostało uzupełnione 
w  obu nowoczesnych wersjach. Czy było to słuszne? Czy da się to uzasad
nić? W wersji niemieckiej („Gute Ńachricht” ) zniknął nawet rzeczownik 
„wiara”. Pojęcie wiary wprawdzie zostało zachowane, ale przybrało inną 
postać, mianowicie postać czasownika „zaufać” . W  obu zacytowanych wer
sjach funkcjonuje to, co w  nowej teorii przekładu jest określane jako rów
noważność dynamiczna. Nie przekłada się słów, tylko myśl, którą one wy
rażają. Uwzględnia się przy tym starannie treść kontekstu.

W poselstwie biblijnym wiara nie jest jakąś neutralną wielkością. Po
nieważ wiara odnosi się do Boga, potrzebne jest językowe wrażenie tego od
niesienia. Dlatego w  obu zacytowanych nowoczesnych przekładach tego 
klasycznego miejsca — z Habakuka i Listu do Rzymian — wprowadzono 
słowo „Bóg” .

Wierność leksykalna i gramatyczna nie jest najlepszą właściwością prze
kładu. Zabieg, jaki zaobserwowaliśmy w obu nowych przekładach zdania 
z Listu do Rzymian 1, 17, jest uzasadniony. Przy bliższej analizie obu tych 
przekładów stwierdzamy pewną różnicę: w  wersji niemieckiej występuje 
odniesienie wiary do Boga, w wersji angielskiej odniesienie to dotyczy Boga 
i sprawiedliwości. W  wersji niemieckiej znika1 też określenie „sprawiedli
wy” (der Gerechte). Jej brzmienie da się sprowadzić do formy tautologicz- 
nej, mianowicie: „Kto wierzy, ten żyje z wiary”. Również angielski prze
kład da się sprowadzić do tautologii — „Kto żyje z Boga, ten żyje z Boga” . 
Nie należy lekceważyć tej tautologii. Służy ona do podkreślenia, wzmocnie
nia myśli wyrażonej w rozpatrywanym przez nas zdaniu. Bardzo często po
sługujemy się tautologią w  języku potocznym.

Ale także w swoim klasycznym brzmieniu zdanie z Habakuka i Listu 
do . Rzymian zachowuje swój ciężar gatunkowy. Zdanie to określa jakość 
życia chrześcijan, które jest życiem z wiary. Nie tracąc odniesienia wiary 
względnie sprawiedliwości do Boga, zdanie to ujmuje egzytencję ludzką 
jako boski dar. Bóg, w  akcie stworzenia, podarował człowieka człowiekowi, 
mnie samego mi samemu.

Ale i przy sprowadzeniu zdania Habakuka-Pawła do tautologii nie jest 
ono bynajmniej banalne. Również przesunięcie akcentu na Boga w obu 
owych przekładach, który w  dawniejszym przekładzie był gramatycznie 
nieobecny,, nie narusza ani nie zmazuje sensu badanego zdania. Pozostańmy 
przez chwilę przy dawniejszym ujęciu: „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” . 
Tym samyrii opisana zostaje egzystencja chrześcijańska, którą rozumiemy 
jako istnienie przed Bogiem we wdzięczności, radości, otwartości i odpowie
dzialności. Jesteśmy wdzięczni Bogu, który podarował nas samych samym 
sobie. Żyjemy radością, ona jest bowiem siostrą wdzięczności. Obdarzeni
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tak szczodrobliwie, jakże moglibyśmy się nie cieszyć? Jesteśmy otwarci. 
Przeciwieństwem otwartości jest zamknięcie, izolacja. Izolacja oznacza 
natomiast utratę społeczności. Wiara jest społecznością z Bogiem. U rzeczy 
wistnia się ona w  społeczności z bliźnimi Tak samo z nieprzyjaciółmi Spo
łeczność jest wyrazem miłości. Gdzie brak miłości, tam ustaje społeczność. 
Odpowiedzialność, która należy do istoty ludzkiej egzystencji, stanowi od
bicie jej dialogicznej natury. Wiedzieli o tym dobrze w  naszych czasach 
Martin Buber, Karol Barth i inni. Być odpowiedzialnym znaczy być zdolnym 
do dawania -Odpowiedzi i  dawać odpowiedź. Mówi do nas Bóg. Mówi do 
nas świat. Mówią do nas ludzie. Mówi do nas każdy dzień. A  my — my 
jesteśmy wezwani do dawania odpowiedzi, wciąż i wciąż na nowo. Odpowie
dzialność oznacza także zobowiązanie i porękę. Tam zaś, gdzie wchodzi 
v/ grę zobowiązanie, potrzebne jest także zaufanie. Bez zaufania nie mogli
byśmy być powiernikami. A  przecież my jesteśmy powiernikami swoich sił, 
zdolności, czasu, mienia: to wszystko zostało nam oddane w powiernicze 
władanie. Jesteśmy więc odpowiedzialni za siebie. Jesteśmy odpowiedzialni 
także za bliźnich. „Izali jestem stróżem brata mego”? To było pytanie Kaina. 
Ale to nie jest nasze pytanie. Wierzący wie, że jest stróżem swojego brata. 
Że jest za niego odpowiedzialny i że z tej odpowiedzialności ma zdać ra
chunek.

Żyć z wiary znaczy również brać poważnie w rachubę nasz świat. Zbyt 
często w historii chrześcijaństwa utożsamiano wiarę z ucieczką od świata. 
Spodziewano się osiągnąć doskonałość przez ucieczkę od świata i stanowcze 
odgraniczenie się od niego. Wierzący powinien jednak afirmować świat. 
Ta afirmacja nie jest jednak kompromisem z zepsutym światem. Wierzący 
afirmuje świat i jednocześnie kwestionuje jego postać, po to, aby go prze
kształcać i przetwarzać i aby w ten sposób uczynić go przejrzystym dla 
chwały Boga. Afirmacja świata nie oznacza też zaprzeczenia transcendencji 
Boga i jego królestwa; przeciwnie, o ile sami stajemy się przejrzyści dla 
Boga w tym świecie, o tyle tę transcendencję potwierdzamy i zabezpie
czamy.

Nasza obecność w świecie, jego afirmacja i zakorzenienie w nim ma 
jeszcze jeden aspekt. Żyjemy w socjalistycznym ustroju społecznym, który 
zawsze akcentował troskę .o doczesność świata i człowieka. Ta troska nie 
jest nam obca. W  partnerstwie z siłami świeckimi i politycznymi o orien
tacji marksistowskiej, mamy prawo, a nawet obowiązek troszczyć się
o świat i człowieka w ich doczesności. W takim partnerstwie nie rezy
gnujemy z elementów krytycznych, ale musimy mieć pewność, że nasz 
krytycyzm nie alienuje nas od świata. Nasze życie w świecie nie jest czymś 
mniej ważnym niż życie wieczne, jest tylko czymś innym, zdecydowanie 
różnym. Nasze życie doczesne jest przesłanką życia wieczngo, przyszłego, jak 
świat jest przesłanką królestwa Bożego, nowego świata Boga.

Tym samym dotknęliśmy eschatologicznego aspektu wiary. Wiara bez
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eschatologii byłaby tylko pewnym światopoglądem. Tą płaszczyzną, na któ
rej doświadczamy rzeczywistości eschatycznej, jest wiara. Zewnętrzne środ
ki tego doświadczenia to nabożeństwo, sakramenty, modlitwa, jego wewnę
trzną siłą zaś jest wiara. W wierze jesteśmy konfrontowani z ostateczną 
rzeczywistością, która jest wielkością nie tylko czasową, ale także onty
czną. Żyć wiarą lub żyć z wiary znaczy dotykać się rzeczywistości ostate
cznej, być owianym tchnieniem wiecznego życia, co szczególnie podkreśla 
teologia św. Jana. Tym samym też stajemy na progu nadziei, albowiem 
nadzieją pojmujemy rzeczywistość eschatonu. Nadzieja jest zorientowana 
na eschaton.

Nadzieja jako oblicze wiary została odsłonięta przez reformatorów; 
szczególnie przez Lutra. Żyć z wiary znaczy mieć nadzieję. Nadzieja zaś ma 
tu jako swój przedmiot nie tyle przyszłość lub obecność wieczności, lecz 
raczej Tego; do którego kieruje się nasze zaufanie, a który wkracza 
w naszą doczesność i przemijalność jako Bóg Wiekuisty.

Refleksje, które doprowadziły nas do pojęcia nadziei i eschatonu, wolał
bym przerwąę na przecinku, niż zamknąć kropką. „Reszta jest milcze
niem...” — słyszymy w  zakończeniu Hamleta. Wiara bywa też sztuką mil
czenia, milczenia po to, byśmy mogli lepiej słyszeć, co mówi do nas Bóg...

Ks. Witold Benedyktowicz



Gaudeam us igiłur...

To już po raz 24 w dziejach Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 
Warszawie rozbrzmiewa hymn studencki „Gaudeamus igitur” . Chrześcijań
ska Akademia Teologiczna w Warszawie jest jedną z nielicznych uczelni 
w świecie, gdzie spotykają się nauczyciele akademiccy i studenci różnych 
wyznań chrześcijańskich. Jest to więc prawdziwa szkoła ekumenizmu i słu
żby chrześcijańskiej na rzecz człowieka. Uczelnia ta kształci kandydatów 
na duchownych i pracowników kościelnych w atmosferze wzajemnego zro
zumienia i prawdziwej tolerancji.

4 października 1977 r. w nowoczesnym gmachu Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 1977/ 
/1978. Obszerna aula nie mogła pomieścić wszystkich uczestników uroczy
stości.

Uroczystość inauguracyjną rozpoczęto Mszą św., odprawioną w intencji 
pomyślnej pracy w nowym roku akademickim. Mszę św. odprawił i homi
lię wygłosił st. asystent ChAT — ks. mgr Tomasz Wojtowicz. Nad porząd
kiem nabożeństwa czuwał wykładowca ChAT, ks. Witkor Wysoczański. W 
nabożnym skupieniu modlili się wszyscy uczestnicy inauguracyjnej uroczy
stości.

Po nabożeństwie odbyła się druga, oficjalna część uroczystości. Po za
jęciu specjalnie przygotowanych miejsc przez ciało pedagogiczne Akademii 
i zaproszonych gości, chór akademicki odśpiewał hymn państwowy oraz 
„Gaudeamus igitur” . Wszystkich zebranych powitał rektor ChAT — ks. 
prof. Woldemar Gastpary.

Na uroczystość tę przybyli przedstawiciele władz państwowych w oso
bach p. Zygmunta Wereszczyńskiego, naczelnika w Urzędzie do Spraw W y
znań i p. Jerzego Śliwińskiego, dyrektora Wydziału do Spraw Wyznań Sto
łecznej Rady Narodowej, goście zagraniczni — bp Józef Niemiński, ordy
nariusz Diecezji Kanadyjskiej Polskiego Narodowego Kościoła Katolickie
go, zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w PRE. Akademię Teologii Kato
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lickiej reprezentowali: ks. prof. dr Ignacy Subera — prorektor i ks. doc. 
Józef Myśków — dziekan. Na uroczystość inaugurracyjną licznie przybyli 
studenci — duchowni i świeccy, pracownicy administracyjno-gospodarczy, 
przedstawiciele prasy oraz zaproszeni goście.

Ks. rektor Woldemar Gastpary podkreślił na wstępie, że wszystkie za
niedbania przeszłości w każdym przypadku winny być odrobione rzetelną 
pracą i humanitarnym stosunkiem do człowieka. Następnie ks. rektor w 
ciepłych słowach podziękował za nienaganną, ofiarną pracę dwom praco
wnikom ChAT, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę: ks. Konstantemu 
Bullemu i ks. Aleksemu Szewielowi.

Kadra pracowników naukowych ChAT powiększyła się o dwóch nowych 
adiunktów, mianowicie: ks. dra Sawę (Hrycuniaka) i ks. dra Zachariasza 
Łykę. Następnie ks. rektor Woldemar Gastpary udekorował ks. doc. dra 
Edwarda Bałakiera Złotym Krzyżem Zasługi, przyznanym mu przez władze 
państwowe z okazji 23-letniej pracy dydaktycznej w  ChAT.

Minione lata Akademii charakteryzują się wielkim wysiłkiem persone
lu naukowo-dydaktycznego i tych, którzy zdobywali tu wiedzę teologiczną. 
Warto przypomnieć, że nie zawsze ta ekumeniczna uczelnia mieściła się w 
tak pięknym i nowoczesnym gmachu jak w  chwili obecnej. Przez 14 lat 
siedzibą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej była willa „Tabita” w 
Chylicach, 25 km od Warszawy.

Historia ChAT wiąże się z rokiem 1954. Wtedy to bowiem wyodrębnio
no z Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Teologii Ewangelickiej. Rozu
miejąc potrzeby kulturowe wyznań mniejszościowych, Prezydium Rządu 
i Rady Ministrów powzięły uchwałę w  dniu 26 października 1954 roku
o powołaniu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej „dla zapewnienia od
powiedniego kształcenia teologicznego duchownych na wyższym poziomie 
kwalifikacji” . Utworzenie państwowej wyższej uczelni ekumenicznej w  kra
ju socjalistycznym jest więc ewenementem w  skali światowej' i przedmio
tem szczególnego zainteresowania w'chrześcijańskim świecie.

Jak dobitnie podkreślił na uroczystej sesji naukowej, zorganizowanej 
z okazji 20-lecia ChAT, przedstawiciel władzy państwowej Tadeusz Dusik, 
wicedyrektor w  Urzędzie do Spraw Wyznań: „Władze państwowe oczekują 
od Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, by kształcące się w  niej kadry 
dla potrzeb Kościołów nierzymskokatolickich, dobrze znały dzieje narodu 
polskiego, jego kulturę, tradycje, a przede wszystkim walkę o wyzwolenie 
narodowe, walkę o niezawisłość. Chcemy, by studenci dobrze poznali dzieje 
walk polskiego ludu pracującego,. chłopów, robotników, inteligencji pracu
jącej o likwidację wyzysku, ucisku społecznego, walkę o prawa ekonomicz
ne i polityczne, o prawo gospodarza we własnym kraju. Oczekujemy, że w 
oparciu o znajomość przeszłości historycznej naszego narodu, kształtowane 
jest wśród studiujących w  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pra
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widłowe rozumienie istoty przemian społeczno-politycznych w naszym 
kraju w okresie minionych lat” .

Chrześcijańska Akademia Teologiczna składa się obecnie z trzech sekcji: 
ewangelickiej, starokatolickiej i prawo sławnej. Studia trwają tu 5 lat 
i kończą się stopniem magistra teologii. Uczelnia ma także prawo nadawa
nia stopni doktora i doktora habilitowanego w  zakresie teologii chrześci
jańskiej. Od roku 1968 uruchomiono tu również Studium Zaoczne.

0  tym, jak przedstawiała się praca naukowo-dydaktyczna w roku aka
demickim 1976/77 Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, dowiedzieliśmy 
się ze sprawozdania, które odczytał podczas tegorocznej inauguracji prore
ktor ChAT, ks. doc. dr Jan B. Niemczyk.

Ubiegły rok akademicki 1976/77 — podkreślił mówca — był rokiem o- 
siągnięć i osobistych sukcesów trzech młodszych nauczycieli akademickich: 
ks. dr hab. Jerzy Gryniakow powołany został na stanowisko docenta, po 
uprzednim uzyskaniu dyplomu doktora habilitowanego. Stopień naukowy 
doktora teologii uzyskali: ks. Henryk Czembor oraz p. Jan Anchimiuk. Mi
nister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołał ks. doc. dra Jana 
B. Niemczyka na stanowisko prorektora ChAT, zaś asystentami przy kate
drze Teologii Historycznej zostali mianowani magistrowie: Marian Bendza 
i Jarosław Kadylak.

W wyniku egzaminów -wstępnych na I rok studiów przyjęte zostały 22 
osoby na studium stacjonarne (na sekcję ewangelicką 16, starokatolicką 4 
i na sekcję prawosławną 2). Łącznie na pięciu latach studiowało:

na sekcji ewangelickiej — 72 osoby,
na sekcji starokatolickiej — 15 osób,
1 na sekcji prawosławnej — 35 osób.
Kościół Polskokatolicki reprezentowało 13 studentów.
Ks. doc. dr Jan B. Niemczyk poinformował również zebranych o stanie 

liczbowym zatrudnionych w Akademii nauczycieli akademickich wszyst
kich stopni, który wynosił 24 pracowników etatowych, w  tym: 1 profesor 
zwyczajny, 2 profesorów nadzwyczajnych, 3 docentów, 3 adiunktów, 2 star
szych wykładowców, 7 wykładowców, 3 starszych asystentów i 2 asysten
tów. W ChAT zatrudniony był także na pół etatu magister wychowania 
fizycznego, a 2 osoby prowadziły wykłady zlecone. 5 osób zatrudnionych 
było w Bibliotece Głównej i Czytelni ChAT, a 15 osób — w  pionie admi
nistracyjnym.

W uznaniu zasług za wkład pracy w zakresie organizacji i osiągnięć 
dydaktycznych w ChAT, ks. rektor prof. dr Woldemar Gaśtpary otrzymał 
z rąk- ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki nagrodę drugiego 
stopnia. Natomiast 11 osób z grona nauczycieli akademickcih otrzymało 
tzw. nagrodę rektorską za wkład w  dydaktyczną i wychowawczą pracę u- 
czelni. Oto nazwiska nagrodzonych w alfabetycznej kolejności: p. dr Jan 
Anchimiuk, ks. doc. Edward Bałakier, ks. mgr Konstanty Bulli, ks. doc. Je-
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rzy Gryniakow, p. dr Jan Małuszyński, ks. dr Aleksy Szewiel, ks. mgr A l
fred Tschirschnitz, ks mgr Tomasz Wojtowicz oraz ks. mgr Wiktor Wyso- 
czański.

Na studiach w ChAT w ubiegłym roku akademickim przebywał jeden 
obywatel holenderski, który pragnął zapoznać się z historią Kościoła w 
Polsce, a co za tym idzie — z polsk’ą myślą teologiczną. Studenci zagrani
czni żywo interesują się polską uczelnią ekumeniczną. I tak: ChAT odwie
dzili w 1977 roku m. in. studenci z seminarium kaznodziejskiego z Rot- 
tenburg-Wóme, studenci z seminarium teologicznego we Fredbergu oraz 
koncertował szwedzki chór mieszany z Solna. Wielu spośród pracowników 
akademickich wyjeżdżało także za granicę, reprezentując bądź ChAT, bądź 
swoje Kościoły lub Polską Radę Ekumeniczną.

Na zakończenie swego sprawozdania, prorektor ks. dr Jan B. Niem
czyk mocno podkreślił, że miniony rok akademicki 1976/77 był niewątpli
wie rokiem pracowitym i owocnym.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna — jako instytucja naukowa —• 
w różny sposób prowadzi swą działalność. Bardzo trafnie scharakteryzował 
tę działalność ks. prof. dr Wiktor Niemczyk (pierwszy rektor ChAT) w 
Roczniku Teologicznym , 1965: .„Najpospolitszym rodzajem pracy i działal
ności szkoły typu akademickiego, szkoły wyższej i to niezależnie od jej 
pogramu naukowo-dydaktycznego, jest owa codzienna, żmudna, szara pra
ca dydaktyczna, prowadzona w warsztacie oficjalnym, publicznym, miano
wicie w audytoriach, lokalach seminaryjnych, zakładach, pracowniach, 
gdzie zbierają się oba podmioty działalności szkoły: pracownicy naukowi 
i młodzież studiująca, jedni aby dawać, drudzy aby przyjmować. Drugi ro
dzaj pracy — to działalność ściśle naukowa i badawcza, prowadzona raczej 
w warsztacie prywatnym, w gabinecie profesora, przy jego biurku, przewa
żnie zawalonym książkami, ślęczenie nad swoim ulubionym tematem nau
kowym. Efekt i cel jednej i drugiej pracy w zasadzie ten sam: rozpowszec
hnianie uchwyconej i poznanej prawdy, tylko że raz przez wykład, drugi 
raz przez publikację naukową...” (s. 46).

Dodać należy, że do dorobku naukowego ChAT należą także liczne pu
blikacje, m. in. wspomniany właśnie Rocznik Teologiczny, w  którym za
mieszczone są przyczynki naukowe pracowników naukowych oraz skryp
ty, z których chętnie korzystają studenci.

Wzruszającym momentem uroczystości inauguracyjnych było ślubowa
nie studentów przyjętych na I rok studiów w  ChAT — w liczbie 30 osób. 
Nowych kolegów powitał przedstawiciel młodzieży akademickiej.

Wykład inauguracyjny pt.: Wiara i życie wygłosił ks. prof. dr hab. W i
told Benedyktowicz. Co jest głównym motywem wiary i życia ewangelic
kiego? Oto główne pytanie, będące zarazem tematem wykładu. Przytoczy
my tu kilka zanotowanych przez nas myśli.

Słowa są podobne do żywych stworzeń — mają swój los: rodzą się,



starzeją i umierają. Takie stwierdzenie można odnieść także do naszego 
doświadczenia w dziedzinie języka religijnego.

Słowo „wiara” ma w słowniku ewangelickim kluczowy charakter. O zna
czeniu słowa „wiara” mówi nam zwiastowanie Kościoła, Pismo św., kaza
nie, nauczanie kościelne i teologia. Trzeba jednak zdawać sobie z tego spra
wę — zauważył mówca — że „w  związku z niezwykle częstym używaniem 
tego słowa we wszystkich tych dziedzinach, ulegamy niekiedy pewnemu 
znieczuleniu na jego znaczenie; wtedy jesteśmy zmuszeni szukać tego znau 
czenia na nowo” .

Niekiedy słowo „wiara” jest synonimem przynależności do Kościoła, do 
pewnego wyznania. Niekiedy też „wiara” rozumiana jest jako pewien świa
topogląd religijny. Aby jednak znaleźć właściwe znaczenie tego słowa, 
musimy odwołać się do Pisma św. „Wiara” — w świetle słów Pisma św.
— byłaby (...) wiarą w istnienie Boga. W ten sposób jest też ona rozumiana 
przez wierzących, jak i tych, którzy się określają jako niewierzący (...) Przy
kłady zawarte w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków dowodzą jasno, że 
w wierze nie chodzi wyłącznie o teoretyczną akceptację istnienia Boga. Ra
czej chodzi o życie i umieranie w wierze. Wiara jest więc sprawą prak-< 
tyki.

Wierzyć — rozważa dalej mówca — znaczy żyć. Ludzie poszukują mo
cnego, solidnego oparcia w życiu. Wiara jest nieustannie zagrożona przez 
niewiarę, przez zwątpienie, przez rozpacz i dlatego wciąż potrzebuje obro
ny i zabezpieczenia. Tym jednak, co wiarę może uczynić mocną podstawą 
egzystencji, nie jest możność ludzka, ale łaska Boga, który przez swojego 
Ducha wzbudza u człowieka wiarę w  swoje Słowo. Wiara jest więc dzie
łem Boga, ale jest jednocześnie sprawą ludzką, nader ludzką.

Trzeba również zdać sobie sprawę ze związku, jaki zachodzi między wia
rą. Słowem. Chrześcijaństwo ewangelickie — zaakcentował ks. W. Be- 
nedyktowicz — nie zna wiary bez Słowa. Wiara dotyczy Słowa, Słowo u- 
stanawią wiarę (...). Duch i Słowo są ze sobą nierozdzielne (...) Dlatego wia
ra w Słowo jest zaufaniem do tego, który mówi. Wiara w Słowo Boga jest 
wiarą w Boga. Stąd właśnie czerpie swą moc i to czyni ją pewną pod
stawą egzystencji ludzkiej.

W  chrześcijaństwie uwypukla się szczególnie osobisty charakter wiary. 
Element zaufania jest tutaj również bardzo zaakcentowany. I tak: Wiara, 
Słowo, Zaufanie, Usprawiedliwienie, Pojednanie, Łaska — to wielkie te
maty teologii ewangelickiej. Wiara ewangelicka jest nie tylko wiarą uspra
wiedliwiającą i pojednywającą, ale także chrystocentryczną — skierowaną 
na Chrystusa. Ona to właśnie jest przesłanką życia wiecznego.

Wiara w  Chrystusa — zaznaczył mówca — jest wiarą usprawiedliwia
jącą. Człowiek nie może przyjąć usprawiedliwienia inaczej, jak tylko w 
wierze, mianowicie w  wierze w Jezusa Chrystusa (...) Wiara znaczy: czło
wiek przyjmuje wydany na siebie łaskawy wyrok Boga.
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Przy końcu swego wykładu ks. Witold Benedyktowicz zwrócił uwagę na 
istotny fakt powiązania wiary z otaczającym nas światem. Żyć z wiary 
to znaczy brać poważnie w rachubę nasz świat (...). Wierzący powinien a- 
firmować świat i jednocześnie kwestionować jego postać, po to, aby go 
przekształcać i przetwarzać i aby w ten sposób uczynić go przejrzystym 
dla chwały Boga. Wierzący więc powinien odsuwać się od świata.

Żyjemy w socjalistycznym ustroju społecznym — podkreślił, który za
wsze akcentował troskę o doczesność świata i człowieka. Ta troska nie jest 
nam obca (...) Nasze życie w świecie nie jest czymś mniej ważnym niż ży
cie wieczne, jest tylko czymś innym, zdecydowanie różnym. Nasze życie do
czesne jest przesłanką życia wiecznego, przyszłego, jak świat jest przesłanką 
Królestwa Bożego, nowego świata Boga (...). Wiara bez eschatologii byłaby 
więc tylko pewnym światopoglądem.

Wykład inauguracyjny ks. prof. dra Witolda Benedyktowicza stanowił 
ostatni punkt programu uroczystości związanych z rozpoczęciem nowego 
roku akademickiego 1977/78 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 
Warszawie.

Tradycyjną formułą — „Quod felix faustum fortunatumąue sit” — za
kończono inaugurację.

«

Porównując pierwsze lata istnienia Chrześcijańskiej Akademii Teologicz
nej z chwilą obecną, stwierdzamy jej olbrzymi rozwój i wielkie osiągnię
cia. Od czasu swego powstania Akademia gościła szereg wybitnych teolo
gów z różnych krajów. Studenci tej uczelni, zdobywając wiedzę teologiczną, 
nabywają zarazem wyrobienia obywatelskiego i społecznego. Warto tu od
notować, że na dziesięć wyznań, których studenci kształcą się w ChAT, 
pierwsze miejsce pod względem uzyskanych stopni magisterskich zajmuje 
Kościół Ewangelicko-Augsburski, a drugie — Kościół Polskokatolicki. Stu
denci polskokatoliccy studiują na Sekcji Teologii Starokatolickiej.

Ks. Wiktor Wysoczański w  swej nowej książce pt.: Polski nurt staro
katolicyzmu (Warszawa 1977) zawarł szereg cennych informacji odnoszą
cych się do działalności ChAT. Autor pisze: „Funkcjonowanie w  ChAT 
Sekcji Teologii Starokatolickiej oraz Studium Zaocznego jest wielkim do
brodziejstwem dla Kościoła Polskokatolickiego. ChAT dostarcza Kościołowi 
wysoko kwalifikowanych absolwentów, którzy po przyjęciu święceń ka
płańskich podejmują pracę misyjną i duszpasterską nie tylko w  Kościele w 
Polsce, lecz także w Polskim Narodowym Kościele Katolickim w  USA, Ka
nadzie i Brazylii” (s. 131).

Uważam, że powyższy cytat nie wymaga komentarza. Cenna jest praca 
Akademii i doniosła jest rola absolwentów na niwie Kościoła Chrześci
jańskiego.

M.S.
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R E C E N Z J E  I N O T Y

PO LAC Y  
W  AM ERYCE POŁUDNIOW EJ

Brazylia — olbrzymi kraj leżący na 
kontynencie amerykańskim — cie
szy się wciąż rosnącym zaintereso
waniem całego św'iata. Często spo
tykane określenie — „Brazylia to 
kraj przyszłości” — nie jest pozba
wione racji. W Brazylii zaobserwo
wać można eksplozję demograficz
ną, szybki rozwój przemysłu z wy
korzystywaniem bogactw -natural
nych oraz duży postęp w  rolnictwie. 
Brazylia bliska jest nam z uwagi na 
prowadzoną tam przez Polski Naro
dowy Kościół Katolicki działalność 
misyjną. Program PNKK znalazł li
cznych zwolenników wśród Pola
ków rozproszonych na terenie Bra
zylii. Już w  okresie międzywojen
nym powstało w tym kraju kilka 
niezależnych parafii.

W książce Polski nurt starokato- 
licyzmu (ZW „Odrodzenie” , Warsza
wa 1977, cena 25 zł) autor, ks. W i
ktor Wysoczański, pisze: „Na sesji 
Rady Kościoła, która odbyła się w 
Scranton w dniu 7 kwietnia 1938 r. 
rozpatrzono prośbę pięciu parafii z 
Brazylii i postanowiono przyjąć je 
do wspólnoty z PNKK. Jednakże w 
związku z wprowadzeniem w Bra
zylii zakazu przez władze państwo
we używania w  liturgii innych języ

ków niż łacina i  portugalski, dzia
łalność PNKK na terenie tego kraju 
została przerwana. Wznowienie pra
cy misyjnej nastąpiło tu na począt
ku 1976 r. Z inicjatywy Pierwszego 
Biskupa PNKK Tadeulsza Zielińskie
go w kwietniu udał się do Brazylii 
ks. Bronisław Wojdyła z Chicago, 
który zbadał na miejscu możliwość 
pracy misyjnej na tamtejszym te
renie. (...) Pierwszy Ksiądz Biskup 
PNKK mianował iks. B. Wojdyłę se
niorem i wikariuszem generalnym, 
powierzając mu obowiązek kierow
nika misji w  Brazyli. (...) W  dniu 
9 kwietnia 1976 r. nastąpiło prawne 
uznanie Kościoła w Brazylii, a na
stępnie erygowano cztery parafie: 
w  Barao de Cotegipe, Erechim, L i
nia Duas i Gramado. Dzięki legali
zacji Kościół w  Brazylii ma prawo 
prowadzania pracy duszpasterskiej 
i misyjnej na terenie tego kraju” 
(s. 84, 87).

Warto więc zasygnalizować, że na
kładem Wydawnictwa „Ossoline
um” ukazała się ostatnio ciekawa 
praca Marii Paradowskiej pt. Pola 
cy w  A m eryce  P o łu d n iow e j' (Wro
cław — Warszawa — Kraków — 
Gdańsk 1977, cena zł 55), która za
poznaje czytelnika z Polonią brazy
lijską.

Autorka książki jest pracowni
kiem Zakładu Etnografii Instytutu
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Historii Kultury Materialnej PAN 
w Poznaniu, zajmuje się problemat 
tyką z zakresu historii etnografii,; 
szczególnie wiele uwagi poświęca^ 
jąc wkładowi polskich badaczy, po
dróżników i emigrantów do etno
grafii polskiej. Z tego zakresu Ma
ria Paradowska opublikowała licz
ne artykuły naukowe : oraz książkę 
Relacje polskich podróżników o Ira 
ku w  X I X  w., jako źródło etnogra
ficzne (1973).

Polacy w  A m eryce  Południow ej 
to książka wyrosła na gruncie ba
dań dotyczących historii etnografii 
polskiej. Poruszone tu zostały nie 
tylko zagadnienia wkładu Polaków 
do poznamia kultury Indiain połu
dniowoamerykańskich, lecz przede 
wszystkim szeroka panorama dzie
jów Polaków na kontynencie ame
rykańskim.

Siedząc dzieje różnych kontynen
tów, zapoznając się z szeregiem wię
kszych i mniejszych wydarzeń na 
arenie świata, dojdziemy do wnios
ku, że wszędzie tam, „gdzie się coś 
działo” , zawsze brali czynny udział 
Polacy.

„Polacy byli i są wszędzie” — to 
powszechne przekonanie nie jest 
bezpodstawne w świadomości pol
skiego społeczeństwa. Ludność et
nicznie polska zamieszkuje bowiem 
wszystkie kontynenty świata. Dzi
siejsza Polonia zagraniczna to po
tomkowie dawnych polskich emi
grantów, którzy przybyli na obcą 
ziemię kierując się różnymi moty
wami. Także Ameryka Południowa 
stała się drugą ojczyzną dla wielu 
naszych rodaków, miejscem ich pra
cy, twórczej działalności, ciężkiego

'trudu i walki o byt, a jednocześnie 
areną, gdzie zdobywali zaszczytne 
laury za troskę o dobro i wszech
stronny rozwój krajów południowo
amerykańskich.

„Polacy zostawili po sobie trwały 
ślad nieomal we wszystkich dziedzi
nach życia gospodarczego, społecz
no-politycznego i kulturalnego Ame
ryki Południowej, choć w  stosunku 
do innych grup narodowościowych 
stanowili tam niewielki procent. 
Brali udział w wojnach kolonial
nych, byli jedną z grup osadników 
europejskich, działali jako inżynie
rowie, lekarze, geolodzy, technicy 
czy też księża i nauczyciele; prowa
dzili badania geologiczne, geograficz
ne, zoologiczne i etnograficzne, sta
wali w obronie tępionych Indian (...) 
Często jednak nie tracili poczucia 
polskości, lecz przeciwnie — umac
niali w sobie tęsknotę za daleką oj
czyzną i kultywowali rodzinne zwy
czaje, tworząc zwarte osady polskie” 
(W stęp  s. 5).

W książce poruszone zostały pro
blemy związane z osadnictwem pol
skim w Ameryce Południowej, głów
nie na terenie Brazylii. Uwzględnio
no tu również i inne ośrodki osad
nictwa polskiego, m.in. w Argenty
nie, Chile i Peru. Warto dodać, że 
w ostatnich latach sprawami Pola
ków w Ameryce Południowej zaję
ły się w sposób bardziej intensywny 
niż dotychczas polskie placówki nau
kowe. Prace w tym zakresie prowa
dzi Pracownia Etnograficzna Insty
tutu Historii Kultury Materialnej 
PAN w Poznaniu, która, badając 
m.in. wkład Polaków przebywają
cych na wszystkich kontynentach do
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etnografii polskiej i światowej, od 
pewnego czasu opracowuje wyłącz
nie zagadnienia związane z pobytem 
Polaków na obszarach obu Ameryk. 
Również problematykę tę podjęła 
Pracownia Dziejów Ameryki Łaciń
skiej i Afryki Instytutu Historii PAN 
w Warszawie. Wiele interesujących 
artykułów na temat działalności Po
laków w  krajach Ameryki Południo
wej ukazało się również w roczni
kach Prob lem y Polonii Zagranicznej.

Kolejne rozdziały książki Marii 
Paradowskiej zapoznają Czytelni
ków z bogatą historią Polaków za 
oceanem, z przyczynami emigracji, 
wyjazdów indywidualnych i maso
wych w  różnych okresach, aż po 
współczesne wojaże naszych dzien
nikarzy, turystów i podróżników; z 
nazwiskami osób, które swą działal
nością odegrały jakąś rolę w  hi
storii poszczególnych krajów Ame
ryki Południowej oraz z życiorysami 
tak wybitnych jednostek, jakimi byli 
Krzysztof Arciszewski, Ignacy Do- 
meyko czy Józef Siemiradzki. Au
torka przypomina także o wkładzie 
Polaków do rozwoju kultury i gos
podarki kontynentu południowoame
rykańskiego.

W rozdziale pierwszym — zaty
tułowanym Czy Polacy odkrywali 
Am erykę?  — autorka pisze: „Istnie
ją jedynie nikłe poszlaki na to, że 
Polacy być może uczestniczyli w 
pierwszych wyprawach na konty
nent południowoamerykański, że w 
tych wydarzeniach nie zabrakło 
chętnych do podróży po świecie i 
skorych do rozmaitych przygód pol
skich obieżyświatów. Takie domysły 
snuć można na podstawie zachowa

nych hiszpańskich i portugalskich 
spisów załóg okrętowych, oficerów 
i żołnierzy wchodzących w  skład 
wojisk najemnych, wreszcie wyka
zów kupców i podróżników. W spi
sach tych wśród licznych nazwisk 
znajdują się i takie, które mają 
brzmienie polskie (...) Nie można tu 
pominąć milczeniem domniemanego 
odkrywcy Ameryki, Polaka — Jana 
z Kolna, choć jego osoba łączona 
była z Ameryką Północną a nie Po
łudniową” .

W X V II wieku na terenie Amery
ki Południowej działało kilku na
szych rodaków. Wśród nich najwięk
szą sławą zabłysnął Krzysztof Arci
szewski, który prowadził w  Brazylii 
prace kartograficzne i badania etno
graficzne. Obok Krzysztofa Arci
szewskiego działali w Brazylii dwaj 
polscy oficerowie — Zygmunt Szkop 
i Władysław Konstanty Wituski. 
Z. Szkop odegrał bardzo znaczną 
rolę współpracując zgodnie z K. A r
ciszewskim. Dzięki odwadze, mę
stwu i waleczności wytyczali razem 
granice holenderskich posiadłości 
kolonialnych na wybrzeżu brazylij
skim. W tym czasie co Arciszewski 
znalazł się w  Brazylii jeszcze jeden 
Polak, jezuita-misjonarz, ks. Woj
ciech Chęciński. Jego pobyt w Bra
zylii był zupełnie przypadkowy. Po
dobno miał on sporządzić opis .i 
mapę Pernambuco. Znana jest też 
postać misjonarza Stanisława Arie
ta, żyjącego w latach 1663—1717. 
Działał on w  Peru. Jednakże nie jest 
dotąd dokładnie wyjaśniona kwes
tia jego narodowości (niektórzy uwa
żają, że był Polakiem, inni — że 
Niemcem ze Śląska).
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O Polakach w Ameryce Południo
wej w  X V III wieku wiemy jeszcze 
mniej. Wiadomo m.in., że w Peru 
przebywał w  1774 r. Ksawery Kar- 
nicki. W dziesięć lat później zawi
nął do brzegów Brazylii (i przeby
wał tam 3 miesiące) Maurycy Be
niowski. Nie możemy zatem mówić
o dużej ilości X V II- i XVIII-w iecz- 
nych wyjazdów polskich na tereny 
Ameryki Południowej.

Drugi rozdział — D rogi wiodące 

za ocean — przedstawia charaktery
stykę emigracji i osadnictwa pol
skiego w X IX  w. Wiek ten odzna
czał się największym napływem Po
laków na tereny Ameryki Połud
niowej, głównie do Brazylii i Argen
tyny, ale także do Urugwaju, Peru 
oraz Chile. Na ruch emigracyjny 
istotny wpływ miała utrata niepod
ległości Polski, a więc poczucie in
dywidualnego i zbiorowego zagroże
nia. Dużą rolę w  narastaniu lal 
uchodźstwa odegrała ciężka sytuacja 
gospodarcza w kraju, która zmusiła 
tysiące ludzi do emigracji zarobko
wej. Poza tym narastała wysoka 
fala emigracji politycznej. Wielu też 
Polaków opuszczało -'kraj, udając się 
tam w celu poznawania nowego kon
tynentu, obcych krajów. Na ogół 
emigranci traktowali swój wyjazd 
jako przejściowy, licząc stale na po
wrót do Polski. Mimo tęsknoty za 
ojczyzną, większość z nich pozostała 
już w  Ameryce Południowej na za
wsze, tworząc tam dla siebie nowe 
wartości i uznając obcy kraj za dru
gą ojczyznę.

W  latach 1824—1829, kiedy do Bra
zylii zaczęli napływać emigranci 
niemieccy, wśród nich znajdowali

się także Polacy — emigranci poli
tyczni — którzy byli pierwszymi 
polskimi osadnikami na tych tere
nach. Drugą falę emigracji politycz
nej stanowili uchodźcy z Polski po 
upadku powstania listopadowego. 
Rozproszyli się oni po rozległych 
obszarach Ameryki Południowej i 
tylko pamięć o niektórych zachowa
ła się po czasy współczesne. Warto 
tu wspomnieć takie nazwiska, jak: 
Ignacy Domeyko (Chile), Ernest Ma
linowski (Peru), Józef Warszewicz 
(Ekwador) i Edward Fergus (Chile). 
Po upadku powstania styczniowego 
w wielu krajach Ameryki Południo
wej pojawiły się nowe grupy u- 
chodźców polskich. Do nich należeli 
m.in.: Jordan Czesław Wysocki (za
kładał nowe osiedla i wytyczał no
we szlaki komunikacyjne), Tadeusz 
Sztyrle, Józef Zieliński, Robert Sko
wroński, Leon Miaskowski i inni. 
Wielu Polaków służyło w wojsku 
argentyńskim, Dla Argentyny wiel
kie zasługi położył Robert Adolf 
Chodasiewicz, który brał udział w 
walkach tego państwa o uzyskanie 
niepodległości. Odznaczał się wybit
nym talentem strategicznym i bywał 
określany mianem „Pierwszego lot
nika Argentyny” . W 1890 r. R. Cho
dasiewicz był jednym z czterech za
łożycieli pierwszego Towarzystwa 
Polskiego w  Argentynie.

W wyniku upadku powstania sty
czniowego znalazła się także w Ame
ryce Południowej, głównie w Peru, 
grupa wybitnych polskich inżynie
rów.

Działalność władz brazylijskich — 
przypomina autorka książki — zmie
rzająca do zagospodarowania bardzo
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żyznych, a nie zamieszkanych tere
nów w  południowej Brazylii, zaini
cjowała masowy ruch emigracyjny. 
„Ojcem” osadnictwa polskiego w 
Brazylii nazywany bywa Edmund 
Woś-Saporski, dziąki któremu pol
scy osadnicy zaczęli nie tylko napły
wać do Brazylii, ale mogli stworzyć 
zwarte, odrębne skupisko narodowe. 
Natomiast „Ojcem” szkolnictwa pol
skiego w  Paranie nazywany bywa 
Hieronim Durski.

Dążność do poprawy egzystencji 
była silnym impulsem skłaniającym 
chłopa polskiego do wyjazdu w nie
znane. Rząd brazylijski obiecywał 
darmowy przejazd do Brazylii dla 
całych rodzin oraz bezpłatne nada
nie ziemi. Dla ubogiej ludności pol
skiej była to bardzo nęcąca propo
zycja, toteż emigracja z Polski do 
Brazylii przybrała pokaźne rozmia- 
ry.

Wybuch I  wojny światowej poło
żył kres wychodźstwu polskiemu do 
Ameryki Południowej. Dopiero od 
1919 r. ponownie rozpoczęły się wy
jazdy z Polski do Brazylii. Także w 
okresie międzywojennym emigracja 
nie została przerwana. Oddzielną 
kartę dziejów Polaków na tamtych 
terenach stanowiły wyjazdy spowo
dowane sytuacją, Polski w okresie
II  wojny światowej. Drogi, które 
wiodły Polaków na przestrzeni lat 
na kontynent południowoamerykań
ski, były więc bardzo zróżnicowane.

O „pionierze polskiej amerykani-
- styki” , Krzysztofie Arciszewskim, 
dowiadujemy się szczegółowiej w 
rozdziale trzecim: Polski admirał 
w  Brazylii. Była to niezwykle bar
wna postać. Życiową dewizą Arci

szewskiego było powiedzenie — 
„Uczyłem się rzemiosła rycerskiego 
tak, jakom mógł, a stąd służyłem 
wiernie, gdzie mi się trafiło” . Badał 
on i opisał życie Indian brazylijskich, 
ich zwyczaje i wierzenia.

Czwarty rozdział książki, zatytuło
wany: W obronie Araukanów , poś
więcony został działalności wybitnej 
postaci w  dziejach emigracji pols
kiej — Ignacemu Domeyce.

„Nie masz zapewne kraju, który 
by mniej był podobnym do naszego 
jako ten,, w  którym przyszło mi od
począć po wojnie, po wrzawie parys
kiej i po podróży” — pisał Domeyko
0 Chile. Warto dodać, że I. Domeyko 
wybrany został w  ;1®67 r. rektorem 
uniwersytetu w Santiago. Znane eą 
jego prace o Araukanach. W 1902 r., 
już po śmierci I. Domeyki, odsłonię
to w  Santiago jego pomnik. Ponadto 
uczczono pamięć o nim i zasługi 
przez nazwanie jego imieniem szere
gu miejscowości, .szczytów górskich
1 minerałów. O wielu innych szcze
gółach z życia I. Domeyki dowiemy 
się czytając sygnalizowaną pracę 
Marii Paradowskiej.

Piąty rozdział nosi znamienny 
tytuł: Druga ojczyzna. Autorka 
omawia tu wnikliwie rozwój osad
nictwa polskiego w  Brazylii, Argen
tynie, Urugwaju i Peru, nie pomija 
także pracy i życia Polaków na ob
czyźnie oraz organizowania szkol
nictwa i prasy polonijnej.

Opieka nad wychodźcam i —  to 
tytuł szóstego rozdziału: „Polskie 
wychodźstwo zarobkowe do Ameryki 
Południowej, głównie do Brazylii — 
pisze autorka — nie pozostało w  
kraju bez echa. W  miarę narastania
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ruchu emigracyjnego zwiększyło się 
zainteresowanie nim w  Polsce” . Cha
rakterystyczna była postawa prasy 
polskiej wobec emigracji, mianowi
cie ostrzegano przed różnego typu 
niebezpieczeństwami czyhającymi w 
Brazyli. Od 1890 r. prasa zaczęła 
publikować artykuły osób wyjeżdża
jących do Brazylii, w  celu ukazania 
życia Polaków na obczyźnie. M. in. 
Bolesław Prus ubolewał na łamach 
„Kuriera Codziennego” z powodu 
wzrastającej emigracji. Powstawały 
w  Polsce emigracyjne stowarzysze
nia oraz organizowano wyjazdy kon
trolujące warunki osadnictwa pols
kiego w  Ameryce Południowej.

O Józefie Siemiradzkim — zna
nym badaczu indiańskiej kultury — 
czytamy w  siódmym rozdziale oma
wianej książki. Publikacje J. Siemi
radzkiego dotyczące Indian południo
wo-amerykańskich, chociaż w  nie
których wypadkach nie wytrzymują 
krytki współczesnej etnografii, to 
jednak zawierają wiele interesują
cych spostrzeżeń i opisów, opartych 
głównie na bezpośrednich badaniach 
terenowych.

Ludźmi, którzy swą działalnością 
najbardziej przyczynili się do roz
woju gospodarczego Peru, byli 
wspomniani polscy inżynierowie: 
Ernest Malinowski, Edward Habich, 
Aleksander Miecznikowski, Aleksan
der Babiński, Władysław Folkierski, 
Władysław Klugier, Tadeusz Stry- 
jeński i Ksawery Wakulski. Dzia
łalność tych ludzi stanowi treść roz
działu ósmego, zatytułowanego: Po l
ska praca i m yśl twórcza.

Nasi rodacy wsławili się wyjątko
wą wprost dociekliwością w  prze

prowadzanych badaniach nauko
wych (zoologicznych, botanicznych, 
geograficznych, meteorologicznych, 
agrochemicznych, geologicznych, et
nograficznych i in.) na terenie Ame
ryki Południowej.

Wyjazdy Polaków do Ameryki po
II wojnie światowej w dużym stop
niu spowodowane były chęcią po
znania dalekiego świata. Kraje Ame
ryki Południowej przemierzyło sze
reg wybitnych podróżników w pogo
ni za przygodą. I właśnie tej „po
goni za przygodą” poświęca autorka 
ostatni rozdział książki Polacy w  

A m eryce  Południowej.
W miarę wzrostu kontaktów polo

nijnych, coraz bliższe stają się nam 
sprawy związane z życiem Polaków 
zamieszkujących odległe kontynen
ty. Towarzystwo Łączności z Polo
nią Zagraniczną „Polonia” rozwinę
ło szeroką działalność, w ramach 
której utrzymuje łączność z organi
zacjami polonijnymi, przesyła do 
środowisk polonijnych filmy, pod
ręczniki i książki, dostarczające nie
zbędnych informacji o Polsce. Nie
zwykle cenne dla nas są także po
zycje książkowe, które ukazują się 
w naszym kraju, traktujące o życiu 
Polonii zagranicznej. Do takich właś
nie książek należy omawiana na 
tym miejscu praca Marii Paradow
skiej pt.: Polacy w  A m eryce  P o łu d -

PO OBCHODACH  
200 ROCZNICY PO W ST A N IA  
STA N Ó W  ZJEDNOCZONYCH

Gwiaździsty sztandar Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej
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zdobi okładkę książki, wydanej 
przez cieszące się dużym uznaniem 
Wydawnictwo „Ossolineum” (1977). 
Tytuł książki brzmi: Instytucje po
lityczno-prawne Stanów Z jednoczo
nych Am eryki. Wszyscy, którzy in
teresując się problematyką polonij
ną, a nie tylko prawnicy, powinni 
zaopatrzyć się w  sygnalizowaną 
przez nas pozycję.

Książka Instytucje polityczno
-p raw ne Stanów Zjednoczonych  
A m eryk i — niemal encyklopedycz
na w swej treści — podzielona zo
stała na osiem rozdziałów, których 
opracowanie .Polska Akademia Nauk 
zleciła kilku autorom. A  oto auto
rzy kolejnych rozdziałów:
Wojciech Sokolewicz — W prow a

dzenie .

Witold Zakrzewski — Rozdział I: 
System  partyjny  

Andrzej Pułło — Rozdział II: F e -  
deralizm

Longin Pastusiak — Rozdział III: 
System  w yborczy  .

Stanisław Gebert — Rozdział IV: 
Kongres

Wojciech Sokolewicz — Rozdział V: 
Prezydentura i administracja, z 
wyjątkiem pkt. 5,4 i 5,5, które 
opracowała Maria Frankowska. 

Leszek Garlicki — Rozdział V I: Sąd 

Na jw yższy  
Wacław Szyszkowski — Rozdział V II: 

Adm inistracja stanowa i samo
rząd lokalny 

Stanisław Gebert — Rozdział V III: 
Podstaw ow e prawa i wolności 
obywatelskie  

Wojciech Sokolewicz — Zakończenie. 
Streszczenie sporządził i na język

angielski przełożył Aleksander 
Makowski.

Pomimo przeciwstawnych ustrojów 
społeczno-gospodarczych i politycz
nych Polski i Stanów Zjednoczonych, 
kraje te zawsze łączyły do pewnego 
stopnia tradycyjne już więzy senty
mentalne, powstałe z masowego 
udziału (emigracja polska) Polaków 
i ich potomków w rozwoju Stanów 

Zjednoczonych. Terytorialnie bio
rąc —■ czytamy we wstępie —■ 
Stany Zjednoczone nie są krajem, 
lecz raczej kontynentem. Terytor
ium tego państwa składa się z 50 
stanów, stołecznego okręgu Colum
bia oraz 14 terytoriów zależnych, 
mających zróżnicowany statut praw
ny. Natomiast liczba ludności USA 
przekroczyła już 200 min.

Z okazji obchodów 200-lecia 
Stanów Zjednoczonych, w prasie 
amerykańskiej ukazało się szereg 
artykułów obrazujących ustrój poli
tyczny tego ciekawego państwa. 
Autorzy tych artykułów podkreślali 
z dumą, że jest to ustrój idealny, 
stanowiący . wręcz gotowy wzorzec 
do zastosowania przez inne narody 
świata. Jednakże bliższe zbadanie 
instytucji polityczno-prawnych Sta
nów Zjednoczonych prowadzi do 
skorygowania nieco tego obrazu. 
Okazuje się bowiem, że amerykański 
ustrój polityczny — jak twierdzi 
W. Sokolewicz — nieźle dostosowa
ny do specyfiki tamtego społeczeń
stwa i jego fcultUTy politycznej, słu
ży przede wszystkim utrzymaniu
i umocnieniu kapitalistycznej gospo
darki i opartego na niej ustroju 
społeczno-gospodarczego, sankcjonu
jącego niesprawiedliwy podział do
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chodu narodowego, przywileje bo
gactwa oraz wyzysk pracujących 
przez posiadających. Instytucje pra- 
wno-politycznde działają w określo
nym kontekście przestrzennym, 
gospodarczym i społecznym, który 
wpływa na ich kształt i praktyczne 
funkcjonowanie. Mimo niezaprzeczal
nych osiągnięć, amerykańska gospo
darka podlega powtarzającym się 
depresjom: sprzeczność kapitalizmu 
powodują sytuacje kryzysowe, któ
rych nie jest w  ' stanie opanować 
narastający interwencjonalizm pań
stwowy. Symptomami amerykańskie
go 'kryzy-siu gospodarczego są -min.: 
trwałć bezrobocie, postępujący spa
dek wartości pieniądza na rynku 
wewnętrzym (inflacja), a także de
waluacja na rynkach zagranicznych. 
Bezrobocie obejmuje ok. 8% zdat
nych do pracy (1976),, przy czym 
wśród ludności murzyńskiej wskaź
nik jest znacznie wyższy, przekra
czając 13% i dochodząc — w odnie
sieniu do młodszych roczników — 
do 40°/o.

Także podział polityki amerykań
skiej według dwóch tradycyjnych 
partii: demokratycznej i republi
kańskiej, jest niezbyt głęboki, a ra
czej formalny i nieścisły. W obu 
partiach występują „izolacjoniści” i 
zwolennicy polityki globalnej, libe
rałowie i konserwatyści, zwolenni
cy rządu centralnego i zachowania 
uprawnień władz stanowych i lokal
nych. Podziały te przebiegają przez 
partie i wzajemnie się krzyżują. 
Czynnikiem zaś integrującym róż
ne ugrupowania i siły polityczne, 
działające na gruncie amerykań
skiego systemu politycznego, głów

nie w ramach dwóch wielkich par
tii, jest stanowisko niechętne socja
lizmowi — przechodzące niekiedy 
w otwarty antykomunizm — jako 
głównemu zagrożeniu dla istnieją
cego i afirmowanego przez te siły 
ustroju społecznol-gospodarczego.

Rdzeń systemu prawnego i waż
ny składnik ideologii politycznej 
Stanów Zjednoczonych Ameryki sta
nowi konstytucja. Stała się ona naj
bardziej sformalizowaną częścią a- 
merykańskiego „wyznania wiary” i 
dlatego zapewne stosunkowo rzadko 
bywa zmieniana (w ciągu 186 lat, 
1789—1974, dokonano jedynie 26 
zmian), zmiany zaś mają postać po
prawek uzupełniających tekst pier
wotny. „Pierwotny tekst konstytu
cji pozostaje nienaruszony, choć wie
le z zawartych w nich postanowień, 
zdezaktualizowanych późniejszymi 
poprawkami, utraciło moc prawną. 
Amerykanin od wczesnych lat nau
ki w  szkole zapoznaje się z treścią 
konstytucji i przywyka identyfiko
wać swoje poglądy z wyłożonymi w 
niej zasadami. Szacunek do kon
stytucji jest wzmożony przez jej 
długowieczność, stabilność zaś za
wdzięcza, konstytucja w  niemałym 
stopniu otaczającemu ją szacunko
wi” (s. 29). Twórcy amerykańskiej 
konstytucji zapisali we wstępie do 
niej, że stanowi ją lud zjednoczo
nych stanów dla ukształtowania ich 
doskonalszego związku. Wyrażali tym 
swe przekonanie, że rządy czerpią 
swój legitymizm ze zgody rządzo
nych. ■*

Wszystkie instytucje polityczne 
Stanów Zjednoczonych służą zabez
pieczeniu kapitalistycznych stosun
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ków społeczno-gospodarczych i sta
nowią instrument panowania klaso
wego wielkiego kapitału — czytamy 
w zakończeniu. Jednakże instytucje 
te podlegają zmianom, warunkowa
nym uświadomionymi interesami 
tych klas i warstw społecznych, 
które władają podstawowymi środ
kami produkcji. Przewidywania do
tyczące dalszej ewolucji instytucji 
politycznych są tym bardziej ryzy
kowne, im bardziej szczegółowych 
instytucji dotyczą. Pewne wnioski 
odnośnie tego, co tu już zasygnali
zowaliśmy, będziemy mogli wysnuć 
po przeczytaniu całej, obszernej, 
bo liczącej 567 stron. pozycji 
Instytucje polityczno-praw ne Sta
nów  Zjednoczonych Am eryki. Cena 
książki 90 zł.

KOLEJNY ZESZYT  
„PR ZEGLĄDU  

POLONIJNEGO”

Informujemy o ukazaniu się no
wego numeru „Przeglądu Polonij
nego”. Jest to już piąty z kolei ze
szyt (1977) tego niezwykle poczytne
go półrocznika, wydawanego przez 
Komitet Badania Polonii Zagranicz
nej działający przy Polskiej Akade
mii Nauk. Redaktorem naczelnym 
„Przeglądu” jest Hieronim Kubiak
— znany w kręgach polskokatolic- 
kich autor pracy pt.: Polski Narodo
w y  Kościół Katolicki w  Stanach 

Zjednoczonych A m eryk i w  latach 
1897—1965. Jego społeczne uw arun
kowania i społeczne funkcje (War
szawa — Wrocław — Kraków 1970).

Treść „Przeglądu” ujęta została —

— jak zwykle — w trzy główne 
działy. Naszą uwagę zwraca szcze
gólnie dział I — artykułowy. Pokrót
ce omówimy kolejne zamieszczone 
tu artykuły.

Rozpoczyna Marian M. Drozdow
ski pierwszą częścią pracy pt. Sto
sunki polsko-am erykańskie w  latach 

1917— 1919 w  świetle archiwum  po
litycznego Ignacego Paderewskiego. 
W uwagach wstępnych do tej pra
cy czytamy: Wydanie przez Instytut 
Historii Polskiej Akademii Nauk 
A rch iw um  politycznego Ignacego  

Paderewskiego (Zakład Narodowy 
imienia Ossolińskich, Wrocław 1973) 
jest wydarzeniem naukowym dużej 
miary (...) Do dzieła tego będzie się
gał historyk, publicysta, student, w 
szerokim znaczeniu miłośnik historii 
interesujący się nie tylko działalno
ścią Ignacego Paderewskiego, ale 
także historią Polonii amerykań
skiej, szwajcarskiej, francuskiej, ge
nezą powstania Drugiej Rzeczypo
spolitej, sprawą polską na konferen
cji wersalskiej, działalnością gabine
tu Ignacego Paderewskiego, począt
kami polskiego uczestnictwa w L i
dze Narodów, stosunkami państwo
wymi polsko-amerykańskimi w la
tach 1917—1940. (...) W wydawnic
twie wyeksponowano przede wszyst-v 
kim dokumenty istotne dla pozna
nia historii Polski, stosunków pol
sko-amerykańskich i dziejów Polo
nii amerykańskiej”.

Na kanwie niniejszej książki Ma
rian M. Drozdowski zapoznaje Czy
telników z jednym z etapów rozwo
ju stosunków polsko-amerykańskich.

Polack jokes w  Stanach Z jedn o 
czonych — to tytuł artykułu An
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drzeja Kapiszewskiego. Określenie 
„Polack jokes” — co znaczy „pol
skie dowcipy” — w  jaskrawy spo
sób odzwierciedlają negatywne ele
menty stereotypu polskiej grupy et
nicznej w świadomości społeczeń
stwa amerykańskiego. Dowcipy na 
temat Amerykanów polskiego po
chodzenia — twierdzi autor ■— zna
ne już były w Stanach Zjednoczo
nych w latach trzydziestych, nie
mniej jednak dopiero w  ostatnich 
kilkunastu latach ich ilość i zasięg 
przybrały tak duże rozmiary. Ame
rykanie polskiego pochodzenia są z 
reguły przedstawieni w tych dowci
pach bardzo negatywnie. W cytowa
nej przez A. Kapiszewskiego pracy 
pt.: Som e Thoughts on the Ethnic
— Regional R iddle Jokes, Indiana  

Folklore 1970, J. H. Brunvand 
stwierdza, że Polacy z tych dowci
pów to ludzie: „brudni, ponurzy, 
niedołęgi, głupi, uwielbiający piwo, 
grę w kręgle, futbol i obchody 
(zwłaszcza wesela), czyszczący poje
mniki na śmieci, czasem odwiedza
jący inne (etniczne) getta w sąsiedz
twie, czasem buntujący się, wyko
nujący pracę fizyczną, aby się u- 
trzymać, lub w ogóle nie pracujący
i żyjący w getach, w  suterenach” .

„Polack jokes” krążą w całym spo
łeczeństwie amerykańskim, przeni
kają do środków masowego przeka
zu, literatury, przedstawień teatral
nych i filmu. Polskie dowcipy w 
dużym stopniu zastąpiły popularne 
w  poprzednim okresie dowcipy o 
Murzynach i Żydach. Dużą rolę od
grywają tu społeczno-ekonomiczne 
czynniki zagrożenia. Awans polskiej 
grupy etnicznej interpretowany w

niektórych kręgach klasy średniej 
jako niebezpieczny dla jej intere
sów, rodzi różne formy negatywnych 
reakcji obronnych, które między in
nymi wyrażone są w deprecjonują
cych Polaków dowcipach.

Amerykanie polskiego pochodze
nia czynią starania, by „Polack jo
kes” uznane zostały za nielegalne, 
gdyż obrażają ich grupę etniczną. U- 
ważają oni, że „Polack jokes” sta
nowią „przeraźliwy objaw psychi
cznej nieczułości, okrucieństwa, 
wulgarności i ignorancji” .

Analizując istniejące „Polack jo
kes” — podkreśla autor — zauwa
żyć można po pierwsze, że część z 
nich odnosi się wyraźnie do Polski
i Polaków, a nie do Amerykanów 
polskiego pochodzenia. Tego typu 
dowcipy mają niewątpliwie polity
czny charakter, wiążący się wyraź
nie z antypolską propagandą w 
USA.

Jerzy Jaskiernia prezentuje arty
kuł pt.: Z zagadnień w p ływ u  poli
tycznego polskiej grupy etnicznej 
w  Stanach Zjednoczonych Am eryki. 
Autor podkreśla z naciskiem, ze 
wszystkie wysiłki zmierzające do 
zwiększenia politycznej reprezenta
cji Polonii w Stanach Zjednoczo
nych wiązać należy nie tylko z ko
rzyściami wynikającymi z jej wpły
wowych pozycji, ale też z chęcią 
zamanifestowania obecności i zna
czenia polskiej grupy etnicznej w 
społeczeństwie amerykańskim. I tak 
do jednych z ważniejszych wyda
rzeń, odnotowujących sukces Polo
nii w  życiu politycznym Ameryki, 
zaliczyć można: powołanie prof. 
Brzezińskiego na doradcę prezyden

74



ta J. Cartera do spraw bezpieczeń
stwa, objęcie stanowisk przewodni
czącego przez senatora Edmunda S. 
Muskie (senacka Komisja Budżetu)
i rep. Clementa Zabłockiego (izbowa 
Komisja Spraw Zagranicznych) oraz 
wybór pierwszej kobiety polskiego 
pochodzenia do Kongresu (Barbara 
Mikulski-Dem., Maryland).

O polon ijnym  ruchu turystycz
nym. z U S A  w  latach 1964— 1974 — 
pisze Alina Baran. Autorka podaje 
charakterystykę ruchu turystyczne
go z USA jako ruchu etnicznego, a- 
nalizuje strukturę turystów z USA 
według miejsca zamieszkania i wo
jewództw odwiedzanych w Polsce, a 
także według płci, wieku i zawodu.

Przeprowadzona analiza pozwala 
stwierdzić, że struktura zawodowa 
turystów z USA polskiego pocho
dzenia odwiedzających nasz kraj 
jest silnie zdeterminowana struktu
rą pierwszego pokolenia ludności 
polskiego pochodzenia w USA we
dług zawodu. Oczywiście zjawisko 
to tłumaczy zdecydowana przewaga 
liczebna przedstawicieli tego poko
lenia wśród turystów amerykańskich 
polskiego pochodzenia z USA. 
„Skłonności poszczególnych pokoleń 
ludności polskiego pochodzenia do 
przyjazdów turystycznych do Pol
ski są różne. Relatywnie największe 
skłonności wykazuje pierwsze poko
lenie. W 1970 r. na 1000 osób nale
żących do tej zbiorowości 25,9 osób 
■odwiedziło Polskę. Przyjmując, że 
pozostali turyści amerykańscy pol
skiego pochodzenia reprezentowali 
drugie pokolenie ludności polskiego 
pochodzenia mieszkającej stale w 
USA, stwierdzić należy, że dzieci i

migrantów polskich wykazują bardzo 
niewielkie skłonności do przyjazdów 
do Polski. W 1970 r. na 1000 osób 
zaliczanych do tej zbiorowości zale
dwie 1,5 osób odwiedziło Polskę. 
Jeżeli w zbiorowości turystów pol
skiego pochodzenia byli także przed
stawiciele trzeciego pokolenia , imi
grantów polskich, to wskaźnik ten 
jest oczywiście jeszcze niższy” (s. 
62).

Andrzej Świątkowski wprowadza 
Czytelników „Przeglądu Polonijne
go” w trudne zagadnienie, jakim 
jest: Polityka społeczna a zatrudnie
nie robotników  cudzoziemskich w  
rozwiniętych gospodarczo krajach 
zachodnioeuropejskich. Artykuł A. 
Świątkowskiego jest rozszerzoną i 
poprawioną wersją opracowania 
przedstawionego w trakcie sesji let
niej Uniwersytetu w Oslo w lipcu 
1975 r.

Na wstępie artykułu czytamy: 
„Mimo iż problematyka poruszana 
w artykule nie dotyczy bezpośrednio 
koncepcji polityki społecznej w na
szym kraju, rozwiązania w zakresie 
polityki zatrudnienia, polityki soc
jalnej i polityki imigracyjnej w roz
winiętych gospodarczo krajach za
chodnioeuropejskich zasługują na 
wnikliwą uwagę, ponieważ:

1) pozwalają na krytyczną ocenę 
rozwoju gospodarczego tych kra
jów, który nastąpił głównie przez 
zaangażowanie taniej siły roboczej 
z krajów nierozwiniętych;

2) dotyczą problemów masowo 
występujących na naszym kontynen
cie;

3) problemy zatrudnienia i dys
kryminacji robotników cudzoziem
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skich nie stanowią wyłącznie we
wnętrznej sprawy krajów zatrud
niających, albowiem przeciwdziała
nie dyskryminacji należy do naszych 
podstawowych obowiązków z uwagi 
na idee humanizmu i równoupra
wnienia ludzi pracy” (s. 65).

Harcerstwo polskie w  Austrii i 
Czechosłowacji od zarania do 1930 

roku  — to artykuł Roberta K. Da
szkiewicza, będący jednym z roz
działów większej całości pt. H ar
cerstwo polskie za granicą od za
rania do 1930 r.

O działalności Polaków w Austrii 
pisze także Władysław Kucharski 
w pracy pt. Związek Polaków w  A u 
strii „Strzecha”. Jak na pewno 
wszyscy pamiętamy, w 1975 r. uro
czyście obchodzono w  Polsce Ludo
wej i Republice Związkowej Austrii 
osiemdziesiątą rocznicę powstania 
Związku Polaków w Austrii „Strze
cha” . Wyrazem przyjaznego stosuii- 
ku do Polski i Polonii austriackiej 
było objęcie przez prezydenta Au
strii dra Rudolfa Kirchschlagera ho
norowego patronatu nad uroczysty
mi obchodami osiemdziesięciolecia 
Związku Polaków „Strzecha” oraz 
przyjęcie przez niego w lipcu 1975 
roku Zarządu „Strzechy” i w paź
dzierniku 1975 r. delegacji polskiej 
na obchody jubileuszowe „Strzechy” 
na czele z Wiesławem Adamskim — 
sekretarzem generalnym Towarzy
stwa Łączności z Polonią Zagranicz
ną „Polonia” .

Autor przypomina, że Związek 
Polaków w Austrii „Strzecha” pow
stał w Wiedniu z połączenia stowa
rzyszeń polskich „Zgody” i „Lutni” . 
Nazwa stowarzyszenia miała znacze

nie symboliczne, ponieważ słowo 
„Strzecha” budzić miało w  sercach 
Polaków wspomnienie domu rodzin
nego i tradycyjnej gościnności. 
„Strzechę” od chwili powstania ce
chuje postawa demokratyczna. Jej 
programowe zadania sprowadzają 
się do rozbudzania i pogłębiania u- 
czuć patriotycznych, kształtowania 
świadomości narodowej, ugruntowa
nia zwartości moralnej i organiza
cyjnej Polaków zamieszkałych w 
Austrii, krzewienia wśród społeczeń
stwa kraju osiedlenia rzetelnej wie
dzy o Polsce, kultywowania obycza
jów narodowych, nauczania i utr
walania znajomości języka polskie
go oraz rozwijania życia towarzys
kiego.

Władysław Kucharski pisze
o działalności kulturalno-społecznej 
„Strzechy” , przypomina wiele inte
resujących zespołów artystycznych, 
oświatowych i sekcji zainteresowań. 
„Strzecha” przywiązywała również 
dużą wagę do rozwoju polskiego 
przemysłu w Austrii, co wiązało się 
z istnieniem w samym tylko Wie
dniu 350 polskich firm (stan z roku 
1906), które prezentowały prawie 
wszystkie gałęzie przemysłu i han
dlu. Ożywiona działalność tej zna
nej na całym świecie organizacji po
lonijnej została zahamowana przez 
niemieckich faszystów w 1938 r., 
kiedy to Austria stała się częścią III 
Rzeszy, i przerwana przez II wojnę 
światową. A le już po wojnie, na 
przełomie 1945 i 1946 roku, „Strze
cha” skupiała w swych szeregach 
ponad 2 tysiące członków. Obecnie 
rozwojowi kultury w austriackim 
środowisku polonijnym sprzyjają
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ścisłe kontakty „Strzechy” z Polskim 
Instytutem Kultury i Towarzy
stwem Łączności z Polonią Zagra
niczną „Polonia”.

Z dziejów  szkolnictwa polonijne
go w  Belgii — to kolejny artykuł 
Wiesławy Eder. Autorka wyodręb
nia tu trzy główne etapy w dziejach 
szkolnictwa polonijnego w Belgii, 
które następnie szczegółowo oma
wia. Są to:

okres pierwszy — formowanie się 
oraz dynamiczny rozwój szkol
nictwa (1925—1938); 

okres drugi — okupacja niemiecka, 
w którym to czasie szkolnictwo 
zostało ograniczone i zmieniło 
charakter na konspiracyjny 
(1939—1944); 

okres trzeci — powojenna odbudo
wa szkolnictwa i jego stopnio
wa regresja (1945—1975).

Zagadnienia m igracyjne w  dzia
łalności konsulów polskich w  okre
sie m iędzyw ojennym  — prezentuje 
w „Przeglądzie Polonijnym” Edward 
Pałyga.

Polska była klasycznym krajem 
emigracyjnym. Ruch migracyjny z 
ziem polskich w latach międzywo
jennych miał charakter masowy. 
Zrazu słaby, stopniowo wzmagał się
i po pewnym spadku w  latach 1922
i 1924 (powojenny kryzys ekonomi
czny) od 1926 r. stale wzrastał, by 
osiągnąć swe maksimum w 1929 r. 
Konsulaty polskie musiały zatem 
zajmować się przygotowywaniem 
terenów pod emigrację z Polski. 
Konsulowie zaś obowiązani byli 
zwracać szczególną uwagę na pol

ską imigracją stałą i sezonową na 
terytorium swego okręgu oraz na 
reemigrację do Polski i informować 
władze polskie o przebiegu emigra
cji i reemigracji.

Dział artykułowy zamyka Włady
sław Miadunka pracą pt. Język pol
ski a współczesne m etody nauczania 

języków  obcych. Czytamy tu m. in.: 
„Nauczanie języka polskiego jako 
obcego nie ma liczących się trady
cji, przez długi czas zresztą nie zda
wano sobie sprawy z wagi tego pro
blemu i nie podejmowano większych 
wysiłków, by go rozwiązać (...) Obe
cnie coraz częściej można usłyszeć 
opinię, że polskiego należy uczyć tak 
samo, jak każdego innego języka ob
cego. Nie idzie przy tym o niewol
nicze naśladownictwo metod nau
czania języków światowych, lecz o 
wykorzystanie dorobku teoretycznego
i doświadczeń praktycznych w celu 
dostosowania ich do specyfiki nasze
go języka i kultury” (s. 132).

Problemy nauczania języka pol
skiego należy umieścić wśród pro
blemów nauczania innych języków 
obcych, mając na względzie zarów
no to, co je łączy, jak i to, co je 
dzieli. Należy m. in. zwrócić uwagę 
na europejską specyfikę tych prob
lemów, gdyż w Europie metodyka 
nauczania języków obcych ma tra
dycje i doświadczania odmienne od 
amerykańskich.

W dziale I I  pn. Informacja i 
W spom nienia  redakcja „Przeglądu 
Polonijnego” prezentuje kilka inte
resujących prac. Oto one:

Bolesław Klimaszewski — Diua an
gielskie życiorysy Jana I I I  So 
bieskiego,
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Włodzimierz Helman —- Rozw ój 
kontaktów kulturalno-oświato
w ych Towarzystwa „Polonia” na 
przestrzeni dwudziestoletniej 
działalności” ,

Frank Renkiewicz — Ośrodek B a 
dania Historii Im igracji oraz 

podtrzym ywanie polskiego dzie
dzictwa kulturowego w  A m e ry 
ce,

Adam Konieczny — Zakład Badań  

nad Polonią Zagraniczną P o l
skiej Akadem ii Nauk w  Pozna
niu,

Krystyna Widerman — M arian  

Czuchnowski, przyjaciel realne
go człowieka. Nota biograficzna,

Władysław Szułist — Skąd pochodzą 

kanadyjscy Kaszubi?

oraz Wojciech Chojnacki — B ib lio 
grafia czasopism i kalendarzy 

wydawanych w  języku polskim  

w  Westfalii i Nadrenii w  latach 

1890— 1918.
Z uwagi na szczupłość miejsca, 

nie możemy rzerzej omówić wymie
nionych prac. Wszystkich zaintereso
wanych serdecznie zachęcamy do 
sięgnięcia po kolejny zeszyt „Prze
glądu Polonijnego” . Dodajmy jeszcze, 
że dział I I I  „Przeglądu” stanowią 
recenzje książek.

Na okładce zeszytu 5 (1977) „Prze
glądu Polonijnego” zamieszczono re
produkcję pomnika bohatera narodu 
polskiego i amerykańskiego — 
Tadeusza Kościuszki „Przegląd” 
ilustrował Wiktor Zin.

(M.S.)

Z  prasy Kościołów zrzeszonych w PRE

W Zwiastunie nr 13/77 czytamy 
interesujący artykuł ks. R. Fiszkala 
pt. Rola nabożeństwa w  kształtowa
niu życia religijnego chrześcijańskiej 
rodziny. „Nabożeństwo jest tak waż
ną isprawą, że włączono je do istoty 
Kościoła. Przynajmniej tak patrzy 
na to zagadnienie Kościół ewange
licki, który podaje następującą de
finicję Kościoła: «Kościół jest to 
społeczność wierzących, gdzie Słowo 
Boże czysto i wiernie bywa nauczane, 
a sakramenty według ustanowienia 
Jezusa Chrystusa udzielane bywają*. 
Stanowisko naszego Kościoła w  tej 
sprawie pozostało niezmienne —

pisze autor — co potwierdzono w  
dokumencie przygotowawczego sta
dium do V I Walnego Zgromadzenia 
Światowej Federacji Luterańskiej w 
Dar es-Salaam (Tanzania), gdzie 
czytamy: «Jeśli zwiastowane Słowo 
Boże i obchód" Wieczerzy Pańskiej 
stanowi o istotnych cechach Kościo
ła, to nabożeństwu przysługuje cen
tralne miejsce w  życiu Kościoła*. 
Jest to nie tylko nasze konfesyjne 
zdanie o roli nabożeństwa. Podobnie 
wypowiedziała się Światową Rada 
Kościołów na swym V  Zgromadze
niu Ogólnym w  Nairobi: «Przez wy
chowanie chrześcijańskie historia
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zbawienia przenosi się na każdą 
generację. W  centrum kościelnego 
procesu nauczania znajduje się na
bożeństwo i liturgia. Są one wyrazem 
radości z powodu zależności chrześ
cijan od Boga i obecności Chrystusa 
w życiu każdej wspólnoty®. (...)

Trzeba ubolewać nad tym, że w 
pojęciu niektórych ewangelików 
jedną ze zdobyczy Reformacji było 
uwolnienie od przymusu chodzenia 
na nabożeństwa. Jest , to przykre 
nieporozumienie, które przyczyniło 
się w  dużym stopniu do opustoszenia 
kościołów ewangelickich, a następ
nie do osłabienia życia religijnego. 
Przeto nie ma odbudowy życia re
ligijnego w  naszym Kościele bez 
powrotu naszych współwyznawców 
na nabożeństwa. Nabożeństw nie
dzielnych nie zastąpią rozrywki kul
turalne ani wypoczynek świąteczny 
na łonie przyrody. Nie zastąpi też go 
praca charytatywna prowadzona w 
duchu chrześcijańskim czy dyskusje 
na tematy religijne. Potrzebą duszy 
ludzkiej jest społeczność z Bogiem, 
a to urzeczywistnia się przez zwias
towanie Słowa Bożego i obecność 
Chrystusa w  życiu chrześcijan. To 
nie był duch przekory, gdy groma
dzono się potajemnie w  pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa i później 
w  czasie kontrreformacji, ryzykując 
życie i mienie; to była głęboka po
trzeba serc ludzkich. Od jej zaspo
kojenia zależała dalsza egzystencja 
duchowa wyznawców Chrystuso
wych” .

Te cenne wskazówki są aktualne 
dla wszystkich wyznań. Nabożeństwo 
niedzielne, w  jakiejkolwiek liturgii, 
ma istotny wpływ na kształtowanie

życia religijnego rodziny i całej 
wspólnoty wierzących.

O smutnych faktach profanacji 
ewangelickich kościołów dowiadu
jemy się ze Zwiastuna  nr 14/77: 
„Orzesze,, miasteczko w  wojewódz
twie katowickim. Jest tu starannie 
utrzymany kościół ewangelicki. Nie
dziela 1|5 maja 1'977 r. po południu. 
Rozlegają się dźwięki dzwonów. Pora 
niezwykła. Dzwony zawodzą długo, 
przeciągle, alarmują. Miejscowi 
ewangelicy zwracają na to uwagę. 
Zaniepokojeni biegną do kościoła. 
Koło bramy dostrzegają dwu chłop
ców wymykających się tylnym w yj
ściem. Norbert A. ściga ich i uj
muje. Inni wchodzą do kościoła. 
To, co widzą, jest wstrząsające. 
Przejście główne do ołtarza pełne 
szkła z rozbitych lamp, zniszczonych 
żyrandoli, wybitych witraży. Walają 
sdę porzucone, sponiewierane śpiew
niki i wydarte z nich kartki. Para
fianie dochodzą do ołtarza. Są prze
rażeni: przewrócony krzyż, porzu
cona Biblia, ściągnięte i podarte 
nakrycie ołtarzowe. Na ołtarzu leży 
siekiera, obok stoi kielich komunijny 
sprofanowany nieczystościami. Koło 
kazalnicy szczątki drewnianego pul
pitu z ambony, pod chórem na pod
łodze nuty organowe. Idą na chór. 
Organy uszkodzona Taki widok 
drogiego sercom kóścioła napełnił 
wszystkich bólem i zgrozą. Dzwony 
długo, przeciągle jęczały, jakby żaląc 
się, wzywając pomocy, ratunku.

Ujęci sprawcy to Andrzej K., lat 15,
i Andrzej S., lat 12. To oni urucho
mili elektryczny napęd dzwonów,, 
a potem nie potrafili go wyłączyć.

Zrozumiałe jest , rozgoryczenie
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miejscowych ewangelistów i ubole
wanie współwyznawców w  całym 
Kościele. Wszak i ustawodawstwo 
świeckie zdecydowanie potępia pro
fanację miejsc kultu religijnego. 
Narzuca się jednak nieodparte pyta
nie: Jakie były motywy działania 
sprawców? Czy głupota nieletnich 
wyrostków? (i...) Czy można tak 
skwitować zajście w  Orzeszu? Przes
trogą przed bagatelizowaniem jest 
fakt, że parę dni przed tym wypad
kiem, 7 maja 1977 r., doszło do 
sprofanowania kaplicy ewangelic
kiej w  Bogatyni (woj. jeleniogór
skie). I tam przewrócono ołtarz i 
chrzcielnicę, porąbano fisharmonię, 
skradziono dywan, pozostawiono eks
krementy. Czy tylko głupota? A  
może tam i tu odezwał się przycza
jony, siany od lat fanatyzm wyzna
niowy (...)? Czy chłopcy wyrośli 
w kołach karmionych niechęcią do 
Kościoła ewangelickiego? Czy głupo
ta szła w parze ze ślepym fanatyz
mem?

■Nasuwa się też pytanie, czy pozyc
ja ekumenizmu, który jest sztanda
rowym hasłem naszych czasów, jest 
tak słaba, że nie może opanować 
drzemiącego i wybuchającego tu i 
tam fanatyzmu? Czy ekumenizm jest 
marzeniem odległej przyszłości, a 
dziś należy jeszcze utrzymać fronty?”

Zwiastun  nr 15/77 zamieszcza tłu
maczenie interesującego wywiadu 
czasopisma Bibelreport z koordyna
torem badań tłumaczeniowych, dr. 
Eugene A. Nidą. Oto ciekawsze py
tania i odpowiedzi.

„Wiele ludzi dziwi się, że praca 
nad tłumaczeniem Biblii trwa, a 
istniejące przekłady są rewidowane

bądź też opracowywane wciąż na 
nowo. Czy posłannictwo Biblii nie 
jest ponadczasowe i od stuleci 
sprawdzone? — Posłannictwo jest to 
samo, ale zmienia się forma, w  ja
kiej ma być przedstawione, bo zmie
niają się języki. Proces zmian języ
kowych trwa bezustannie. To, co 
się kiedyś zaczęło w  Babel, trwa 
na całym świecie. Jedne języki zmie
niają się szybciej, inne wolniej. Dla
tego nasza troska o opracowywanie 
nowych przekładów Biblii jest ko
nieczna (...)

Jak długo przekład Biblii może 
być zrozumiały? — Można powie
dzieć, że jedno tłumaczenie Biblii 
powinno być co dwadzieścia lat 
brane pod lupę lub wręcz rewido
wane. Pięćdziesiąt lat, według na
szych obecnych doświadczeń, w obli
czu gwałtownych zmian językowych, 
to absolutnie maksimum. W takim 
wymiarze nie dotyczyło to jeszcze 
ubiegłego stulecia. (...)

Co odpowiedzieć na zarzut, że 
przekład tekstów biblijnych na no
woczesne środki wyrazu zmniejsza 
autorytet Pisma św.? — Ludzie wy
wodzący się z tradycyjnego rozumie
nia tekstów biblijnych mogą to tak 
odczuwać. Są przyzwyczajeni- do 
wielu słów wyrażających wczech- 
moc i dostojeństwo. (...) Jeśli prze
ciętny odbiorca jakiegoś konkretne
go przekładu nie rozumie go, to zna
czy, że tłumaczenie to nie jest po
prawne. (...) Przytoczmy następują
cy przykład: „Jan głosił chrzest na 
odpuszczenie grzechów” . Mamy tu ca/- 
ły łańcuch rzeczowników. W  wielu 
językach nie ma jednak dla tych słów 
odpowiedników rzeczownikowych.
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Nie ma rzećzy, są tylko odbywające 
się wydarzenia. Dlatego trzeba te 
rzeczowniki zastąpić czasownikami
i powiedzieć, kto tu działa. Trzeba 
wówczas przetłumaczyć: „Jan nau
czał, aby ludzie pokutowali, po
zwolili się ochrzcić, a Bóg odpuści 
im ich złe uczynki” . (...) Sprawdza
łem raz tłumaczenie w języku za- 
chodnioafrykańskim. Doszedłem do 
miejsca, gdzie napisano: „Jezus 
wstał przed świtem i poszedł sam 
na pustynię” . To całe zdanie moż
na było w owym języku wyrazić 
tylko jednym słowem. Jeśli takie 
słowo istnieje, dlaczego go nie użyć? 
Dlatego naszą zasadą jest tłumaczyć 
nie słowa, lecz ich sens” .

W Jednocie nr 1/77 znajdujemy 
dwa ciekawe artykuły o podobnej 
tematyce: o etyce zawodu lekarskie
go i pielęgniarskiego oraz o etyce za
wodu nauczycielskiego. W artykule 
pt. Kilka m yśli o etyce zawodu le
karskiego i pielęgniarskiego m.in. 
czytamy: „My, lekarze i pielęgniar
ki, stykając się stale z cierpieniem
i niedolą, mamy często sposobność 
do otwierania naszych serc. I czynić 
to powinniśmy, gdyż jak mówi Ma
ria Konopnicka «od nieużywania 
drzwi serca rdzewieją*. Nasza ety
ka nie może być formalną, oschłą
i ciasną, nie może opierać się tylko 
na tzw. «uczynkach sprawiedliwoś
ci*, lecz musi brać wszystko głębiej
i szerzej, opierać się na współczuciu, 
na wnikaniu w psychikę człowieka 
chorego i cierpiącego, na zrozumie
niu jego potrzeb zarówno cielesnych, 
jak duchowych i społecznych. Me
dycyna przez pracę prawdziwych 
lekarzy i pielęgniarek wciela w ży

cie głęboką etykę. Przez pracę, nie 
przez słowa, gdyż wzniosłe uczucia
i piękne przekonania nabierają war
tości etycznej dopiero wtedy, gdy 
powodują czyny”.

W artykule Anny Jaworskiej pt. 
Etyka zawodowa nauczyciela czyta
my takie stwierdzenia: „Nauczyciel 
z racji swego zawodu staje się nie
jako ogólną własnością i dlatego w 
swoim postępowaniu i działalności 
powinien być tym, za kogo go spo
łeczeństwo uważa. Problematyka e- 
tyki nauczycielskiej jest problema
tyką o wielkim zasięgu i w tym za
wodzie nabiera szczególnego znacze
nia, bowiem w dzisiejszym społe
czeństwie najwyższą wartością jest 
człowiek. Zatem społeczeństwo sta
wia nauczycielowi wysokie wyma
gania w dziedzinie etyki zawodowej 
z tego względu, że obdarzyło go naj
wyższym zaufaniem i najwyższą 
godnością, jaką jest wychowanie 
człowieka, czyli czynienie człowieka 
człowiekiem. Dzisiaj, w dobie dyna
micznego i wszechstronnego postępu 
społecznego, nauczyciel wywiera co
raz większy wpływ na indywidual
ne losy ludzi, a więc jego praca 
staje się szeroko pojętym współ
uczestnictwem i współodpowiedzial
nym działaniem społecznym. Między 
innymi dlatego społeczeństwo, a w 
szczególności rodzice, wymagają od 
nauczyciela, by zawsze reprezento
wał wysoki poziom moralny” .

Dzieci są darem  Pana — to ty
tuł przemówienia ks. H. Czembora 
(Jednota nr 2/77), skierowanego do 
rodziców, którzy przynieśli do koś
cioła do chrztu swe dziecko. W prze
mówieniu duchowny zawarł wiele
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cennych wskazówek dla chrześcijań
skich rodziców. Po artykule wydru
kowano piękną M odlitw ę rodziców  

przy chrzcie ich dziecka, którą war
to by spopularyzować.

W artykule wstępnym Jednoty nr 
3/77 pt. Co w y  na to? jest mowa 
o niełatwych problemach ekumenicz
nych. „Szczególnie w naszym kraju 
sytuacja jest niełatwa, skompliko
wana przez czynniki historyczne, et
niczne, tradycyjne, obyczajowe. Jest 
więc nad czym dyskutować, rozmai
te problemy, i teoretyczne, i prak
tyczne, domagają się rozwiązania. 
Żal więc, że marnują się znakomite 
okazje do wymiany myśli i do
świadczeń w sprawach ekumenicz
nych. Ludzie przybywają na zjazd 
nieraz z bardzo daleka, odrywają 
się od codziennych zajęć, niektórzy 
jadą przez całą noc, bo sprawę u- 
ważają za ważną. Po przybyciu wy
słuchują długiego, interesującego 
skądinąd sprawozdania, niekoniecz
nie interesującego referatu, asystują 
przy szeregu formalnie przeprowa
dzanych czynności i... niemal bez 
słowa wracają do domów z poczu
ciem straconego czasu. Czyżby nie 
mieli nic do powiedzenia? Czy po 
to poświęcili swój czas i siły, nie
kiedy nawet zdrowie, aby szereg go
dzin posiedzeć na niewygodnych 
krzesłach i od czasu do czasu sobie 
poklaskać? Jeżeli kiedy indziej zno
wu dyskusja ekumeniczna wpraw
dzie się odbywa, ale jest z góry 
przygotowana, a jej uczestnicy wy
stępują z wcześniej napisanymi 
przemówieniami, to nie budzi ona 
przekonania o wartości i znaczeniu 
samego tematu, dla którego się ze

brano. Zachodzi pytanie, czy taka 
działalność może dobrze służyć spra
wie.

Czy nie zależy nam na usłyszeniu 
zdania ludzi przybyłych z tzw. tere
nu? Czy nie interesują nas proble
my zarysowujące się w codziennym 
życiu, w bezpośrednich kontaktach 
miedzy chrześcijanami różnych wy
znań? Czy nie chcemy wiedzieć, na 
jakie przeszkody natrafia myśl eku
meniczna? Czy nie jest rzeczą waż
ną to, co ludzie naprawdę myślą o 
swojej pracy, o tym, jak najlepiej 
służyć ludziom, społeczeństwu, wśród 
którego żyjemy?

Jesteśmy cząstką, niekiedy nie
wielką, społeczeństwa, ale niezależ
nie od liczby ludzi reprezentujemy o- 
kreślone wartości i głosimy zasady, 
których nie określają wielkości licz
bowe. Dlatego warto słuchać, co lu
dzie mają do powiedzenia”.

Kontynuując-tę tematykę, Jednota 

nr 6/77 podaje czytelnikom dalsze 
uwagi odnośnie pracy ekumenicznej 
w naszym kraju: „Po zakończeniu 
odbudowy życia kościelnego oczeki
wany etap dialogu teologicznego nie 
nastąpił. Wprawdzie przy PRE ist
nieje stale Komisja Teologiczno-Eku- 
meniczna, powołana specjalnie w 
celu inicjowania takiego dialogu, ale 
od początku swego istnienia nie prze
jawia praktycznie żadnej działal
ności. Powstaje więc pytanie, czynie 
należałoby w skład Komisji powo
łać również ludzi młodych, nie ob
ciążonych zbytnio różnorodnymi za
jęciami i funkcjami, i dać im szan
sę wypróbownia sił w  tej pracy. 
Jest bardzo prawdopodobne, że szan
sa taka przyniosłaby z jednej stro
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ny satysfakcją młqdym teologom 
różnych wyznań, a z drugiej — spo
wodowałaby rozwinięcie inicjatyw 
w dziedzinie dialogu międzywyzna
niowego oraz wypracowania eku
menicznej myśli teologicznej. (...)

Nastąpiła państwowa reforma ad
ministracyjna, nadarzyła się więc 
dobra sposobność do przemyślenia 
na nowo działalności ekumenicznej 
w terenie i ewentualnego powołania 
oddziałów w nowo utworzonych 
miastach wojewódzkich. Nie podję
to w tym kierunku żadnych kroków, 
co więcej, zaniedbano i tak już nad
wątlone kontakty z istniejącymi od
działami. Efekt jest taki, że tereno
wi działacze ekumeniczni czują się

osamotnieni i niejednemu 2 nich 
odchodzi pomału ochota do pracy” .

Oto rzut oka na niektóre tylko 
periodyki Kościołów zrzeszonych w 
Polskiej Radzie Ekumenicznej. Jak 
widać, tematyka jest ciekawa i róż
norodna. Niestety pisma kościelne 
nie dla wszystkich zainteresowanych 
problematyką ekumeniczną bywają 
dostępne i dlatego właśnie postano
wiliśmy w Posłannictwie w  stałej 
rubryce dokonywać krótkiego prze
glądu pism Kościołów zrzeszonych 
w PRE, co — mamy nadzieję — zo
stanie życzliwie przyjęte przez na
szych Czytelników.

(F K )

K R O N I K A  P O L O N I J N A

70 ROCZNICA N A D A N IA  
SAK R Y BISKUPIEJ  

O R GANIZATO RO W I P N K K  
ELEKTOW I 

FRANCISZKO W I HODUROW I

Minęło już 70 lat od pamiętnego 
dnia 29 września 1907 roku, kiedy 
to elekt Franciszek Hodur otrzymał 
sakrę biskupią z rąk biskupów sta
rokatolickich. „Nareszcie spełniły 
się tak gorące oczekiwania i prag
nienia członków i zwolenników Pol
skiego Narodowego Kościoła w 
Ameryce — czytamy w  „Straży” 
nr 42/1907 r. (ówczesnym organie 
prasowym PNKK) — albowiem dnia 
29 września 1907 r. został dokonany

6*

fakt o wielkiej doniosłości, gdy (...) 
w katedrze św. Gertrudy (...) ks. Ho
dur został konsekrowany jako bis
kup Polskiego Narodowego Kościoła 
na Północną Amerykę...”

Uroczystość nadania sakry bisku
piej 'odbyła się w Utrechcie, w  sta
rokatolickiej katedrze św. Gertrudy. 
Głównym konsekratoremm był ar
cybiskup Utrechtu Gerard Gul, 
a współkonsekra torami biskupi: 
J. van Thil z Haarlemu i M.B. Spit 
z Deventeru.

Bardzo znamienne było w tym 
czasie stanowisko scrantonian. Oży
wieni duchem oburzenia na rzym
ską hierarchię kościelną w USA, 
scrantonianie wyrazili już na zgro
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madzeniu parafialnym (w grudniu 
1900 r.) opinię, że mogą uznać nad 
sobą „tylko polskiego biskupa” . Tym 
polskim biskupem został właśnie ks. 
Franciszek Hodur. Stało się to moż
liwe po uprzednim przyjęciu przez 
organizatora PNKK zasad sprecyzo
wanych w  Deklaracji Utrechckiej z 
1889 r. W myśl postanowień artyku
łów 1—2 obowiązującej Umowy, Ko
ścioły kierowane i reprezentowane 
przez biskupów zjednoczonych w 
Unii Utrechckiej pozostają ze sobą 
w  pełnej wspólnocie kościelnej, zaś 
podstawą wspólnoty biskupów i ich 
Kościołów jest wspólne opowiedze
nie się za Utrechcką Deklaracją 
Wiary z 24 września 1889 r. i wspól
na im katolickość urzędu i kultu. 
Trzeba podkreślić, że Deklaracja 
Utrechcką jest podstawowym doku
mentem doktrynalnym wspólnoty 
starokatolickiej, do którego nawią
zują wszystkie późniejsze oświad
czenia, wydane przez Międzynaro
dową Konferencję Biskupów Staro
katolickich, jako najwyższy organ 
Unii Utrechckiej.

Deklaracja nawołuje przede wszyst
kim do powrotu do zasad i form 
życia pierwotnego Kościoła. Idzie 
więc tu o zgodność z dawnym Koś
ciołem. Mówiąc więc o 70 rocznicy 
nadania sakry biskupiej elektowi 
Franciszkowi Hodurowi, pierwsze
mu biskupowi Polskiego Narodowe
go Kościoła w Ameryce i organiza
torowi tegoż Kościoła, mówimy też
o pamiętnym fakcie powrotu do za
sad pierwotnego Kościoła, opartych 
na niczym nie skażonej nauce Jezu
sa Chrystusa.

Szerzej na ten temat możemy

przeczytać w artykule ks. Wiktora 
Wysoczańskiego zamieszczonym w 
tygodniku „Rodzina” nr 39(892) z 
dn. 25 września 1977 r. (s. 3,6) pt. 
Z perspektywy 70 lat... Artykuł ten 
przygotowany został właśnie z oka
zji tego doniosłego — zarówno dla 
PNKK w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie i Brazylii jak i dla Koś
cioła Polskokatolickiego w Polsce — 
jubileuszu na. miarę ogólnoświato
wą.

ZŁO TY  JUBILEUSZ  
•KAPŁAŃSTW A  

PIERW SZEGO B ISK U PA  
P N K K  W  USA, K A N A D ZIE  

I B R A ZYLII DR. TAD EU SZA  
F. ZIELIŃSKIEGO

W pierwszych dniach listopada 
1977 r. Polski Narodowy Kościół 
Katolicki w  USA, Kanadzie i Bra
zylii oraz Kościół Polskokatolicki w 
PRL uroczyście obchodziły znamien
ny jubileusz — 50 rocznicą kapłań
stwa Pierwszego Biskupa Polskiego, 
Narodowego Kościoła Katolickiego 
w USA, Kanadzie i Brazylii, dra 
Tadeusza F. Zielińskiego. Centralne, 
uroczystości odbyły się w Scranton
— kolebce Polskiego Narodowego 
Kościoła w USA.

Na uroczystość jubileuszową do 
katedry PNKK w Scranton (w sta
nie Pensylwania) udała się również 
delegacja z Kościoła Polskokatolic
kiego, aby osobiście złożyć dostojne
mu Jubilatowi życzenia dalszej owo
cnej pracy na niwie PNKK.

Po raz pierwszy w historii, w dn.
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18—21 października 1977 r., w 
Scranton (USA) odbyła się doroczna 

■ sesja Międzynarodowej Konferencji 
Biskupów Starokatolickich (MKBS). 
W obradach sesji uczestniczyła ró
wnież delegacja z Polski.

Redakcja Z. W. „Odrodzenie” z o- 
kazji jubileuszu bpa Tadeusza F. 
Zielińskiego poświęciła Jubilatowi 
specjalny numer „Rodziny” — nr 
42 (895) z dn. 16 października 1977 r.

Szersze informacje na temat tych 
uroczystości podamy w następnych 
numerach Kroniki Polonijnej.

SPOTKANIE  
ED W AR D A GIERKA  

Z  PR ZEDSTAW ICIELAM I 
PO LO NII FRANCUSKIEJ

Podczas wizyty I sekretarza KC 
PZPR Edwarda Gierka we Francji, 
jaka miała miejsce w dniach 12—
—14 września 1977 r., w gmachu am
basady PRL odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami francuskiej Po
lonii. Edward Gierek przekazał ze
branym najserdeczniejsze pozdro
wienia od rodaków z kraju oraz po
dziękował za serdeczność, z jaką Po
lonia francuska traktuje sprawy 
Polski i śledzi jej olbrzymi rozwój. 
Obecna Polonia — podkreślił — 
ma inny charakter niż ta sprzed 
kilku dziesięcioleci, ponieważ dzi
siaj obywatele francuscy polskiego 
pochodzenia odgrywają istotną ro
lę w życiu Francji i zajmują tu 
wiele odpowiedzialnych stanowisk.

Jeden z działaczy polonijnych, Je
an Wróblewski (były górnik), zape
wnił polskiego przywódcę o tym, że

francuska Polonia dołoży wszelkich 
starań na rzecz dalszego rozwoju 
przyjaznych stosunków między 
Francją i Polską, podkreślając do
bitnie, że Polonia nigdy nie zapom
ni swych związków z krajem.

Emil Ważny, prezes Komitetu De
partamentu Stowarzyszenia France- 
-Pologne z Pas de Calais, przekazał 
na ręce I sekretarza KC PZPR list 
podpisany przez ponad 2 tys. ucze
stników wiecu, który odbył się 12 
września w Oignies, w niecce węglo
wej północnej Francji. W  liście tym 
wyrażono przekonanie, że wizyta E- 
dwarda Gierka we Francji stanowić 
będzie nowy, ważny etap w rozwo
ju przyjaznych stosunków polsko- 
-francuskich.

W imieniu władz miejskich Oig
nies, były górnik Jan Golon wrę
czył Edwardowi Gierkowi pamiątko
wy talerz i album ilustrujący histo
rię wspólnych walk Polaków i Fran
cuzów z hitlerowskim okupantem w 
tej miejscowości. Natomiast Stefan 
Kubiak — twórca i kierownik po
lonijnej orkiestry rozrywkowej, po
pularyzator polskiej piosenki we 
Francji — przekazał dostojnemu go
ściowi komplet płyt z nagraniami 
swego zespołu.

Trzeba dodać, że tradycje polskiej 
emigracji we Francji sięgają koń
ca X V III w. Wielu Polaków osiedli
ło się tu po Powstaniu Listopado
wym, Wiośnie Ludów i Powstaniu 
Styczniowym. Szczególnie liczna by
ła polska emigracja zarobkowa w ła
tach dwudziestych i trzydziestych 
X X  wieku. Obecnie ponad milion 
obywateli Republiki Francuskiej le
gitymuje się polskim pochodzeniem.



PO LA C Y  
W  ŻYCIU  FRANCJI

Pod powyższym tytułem ukazał 
się artykuł Mieczysława Fudali w 
biuletynie Krajowej Agencji Infor
macyjnej nr 39(923). Zacytujemy tu 
najważniejsze myśli z tego artykułu:

„Związki polsko-francuskie kształ
towała sama historia, która w  róż
nych epokach wiązała losy obu na
rodów. Żywej treści tym związkom 
nadawali ludzie (...) Przypomnijmy, 
że już w X V III w. pojawiła się po
stać, która wniosła w  życie codzien
nej Francji wiele cnót i zalet polsko
ści, mając jednocześnie duży wpływ 
na sposób rządów Wersalu. Była nią 
córka króla polskiego Starlisława 
Leszczyńskiego, Maria, późniejsza 
żona Ludwika XV.

Idei napoleońskiej oddali swe za
lety, wiedzę, a także i życie książę 
Józef Poniatowski i Józef Sułkow
ski — adiutant Napoleona. W służbie 
Francji stanęły polskie legiony i ich 
twórca Jan Henryk Dąbrowski.

Niezatarte piętno na kulturze 
francuskiej wywarła twórczość i 
działalność dwóch wybitnych Po
laków przebywających na emigracji
— Fryderyka Chopina i Adama Mi
ckiewicza.

Gen. Jarosław Dąbrowski, naczel
ny wódz sił zbrojnych Komuny Pa
ryskiej, wsławił się nieprzeciętnymi 
zdolnościami wojskowymi (...) W 
1881 r. do Francji przeniósł się Bru
non Abdank-Abakanowicz, który o- 
bjął tam odpowiedzialne stanowisko 
w przemyśle elektronicznym (...) In
ny polski emigrant Stefan Drzewie
cki wzbogacił poważnie teorię lotu,

wywierając decydujący wpływ na 
rozwój lotnictwa. W 1877 r. skon
struował on pierwszą na świecie je
dnoosobową łódź podwodną.

Jednym z najwybitniejszych poe
tów francuskich, ojcem współczesnej 
poezji w początkach X X  w. był W il
helm Kostrowicki (Guillaume Apol- 
linaire). Całemu światu znane są za
sługi i osiągnięcia Marii Skłodow- 
skiej-Curie, założycielki Instytutu 
Radowego w Paryżu.

Masowy napływ robotników pol
skich do Francji na początku lat 
dwudziestych bieżącego stulecia (...) 
przesuwa punkt ciężkości i dokonań 
indywidualnych na wysiłek zbioro
wy — wkład polskiego robotnika w 
rozwój zniszczonej wojną gospodar
ki francuskiej, a głównie przemysłu 
górniczego. Większość Polaków o- 
siadła w przemysłowo-górniczych 
departamentach Nord i Pas-de-Ca- 
lais, w  Alzacji i Lotaryngii, w ma
sywie centralnym i regionie parys
kim. Odznaczała się ona dużą akty
wnością zawodową i społeczną. Sto
sunkowo najaktywniej działała zbio
rowość górnicza” .

Okres I I  wojny światowej to o- 
kres walki o niepodległość narodp- 
wą. I wtedy niezwykle chlubnie za
pisali się polscy emigranci. W wy
niku mobilizacji polskiej we Francji 
znalazło się pod bronią 85 tys. żoł
nierzy polskich, składających się 
głównie z górników. Ogólnie w la
tach 1939—1945 na terenach Francji 
walczyło ok. 60 tys. Polaków, z tego
5 tys. poległo.

„Lata po II wojnie światowej — 
pisze dalej autor — przynoszą po
ważne zmiany strukturalne i społe



czno-zawodowe w szeregach pol
skiej grupy etnicznej. Wśród Pola
ków odnotowuje się silny trend do 
kształcenia, co znajduje z jednej 
strony wyraz w rozwarstwieniu, z 
drugiej w szybkim awansie społecz
no-zawodowym potomków polskich 
emigrantów. Mają oni dziś duży 
wkład w  rozwój różnych dziedzin 
życia narodowego i społecznego kra
ju.

Nie sposób wyliczyć wszystkich 
Polaków odgrywających rolę w dzi
siejszym życiu Francji. Można by 
wymienić najbardziej charakterysty
czne postacie świata nauki, kultury, 
gospodarki i życia politycznego. Na 
wyróżnienie zasługują takie nazwi
ska, jak: E. Pomian-Pożerski — 
pierwszy w świecie specjalista w 
dziedzinie higieny produktów żyw
nościowych, L. Gross — najwybit
niejszy specjalista w leczeniu raka, 
K. Sztaber — znany elektrokardio- 
log i chirurg ginekolog, T. Starun — 
wybitny specjalista z dziedziny an
tybiotyków — dyrektor laborato
rium w Centre National des Recher- 
ches Agronomrniąues, J. Langrod — 
profesor Institute de Hautes Etudes 
Internationales de l ’Universite de 
Paris, znany specjalista prawa ad
ministracyjnego, W. Godlewski — 
wykładowca języka i literatury pol
skiej na uniwersytecie w  Lille, czy 
wreszcie Z_ Markiewicz — kierow
nik Katedry Literatury Polskiej 
przy Sorbonie (...) W  życiu politycz
nym istotną rolę odgrywają tacy lu
dzie, jak: M. Poniatowski — obecny 
mer w L ’Isle Adam, były sekretarz 
stanu w rządzie Valerego Giscarda 
d’Estaing. M. d’Ornano — były mi

nister Przemysłu i Badań Nuklear
nych, Jean de Lipkowski — były 
podsekretarz w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych. Zmarły niedawno 
Jean Paul Palewski, przewodniczą
cy polsko-francuskiej grupy parla
mentarnej był jednym z najwybit
niejszych polityków Francji i przy
jacielem Polski” .

Wszyscy ci ludzie z polskim rodo
wodem swoją pracą i talentem po
mnażają dorobek współczesnej Fran
cji i sławią dobre imię Polski i Po
laków.

PO LO N IA  I KRAJ

W 1976 roku weszło w życie roz
porządzenie Rady Ministrów o za
sadach inwestowania przez cudzo
ziemców dewizowych w Polsce. Roz
porządzenie to skierowane jest prze
de wszystkim do naszych rodaków 
żyjących poza granicami kraju, któ
rzy pragnęliby zainwestować swoje 
kapitały w Kraju Ojców. Równocze
śnie określone zostały zasady otwie
rania przedsiębiorstw, zasady rozli
czeń finansowych oraz działy, w 
których działalność inwestycyjna cu
dzoziemców byłaby ^ze względów 
społecznych najpotrzebniejsza. Cho
dziło tu głównie o mały przemysł 
produkujący przede wszystkim na 
potrzeby rynkowe, usługi, handel.

Chociaż dotychczasowa działalność 
gospodarcza cudzoziemców w Pol
sce jest niewielka, to jednak czyn
niki ustawodawcze i sami cudzo
ziemcy oceniają tę działalność pozy
tywnie, jako drogę do dalszego roz
woju współpracy gospodarczej ko

97



rzystnej dla obu stron. Ministerstwo 
Handlu Wewnętrznego i Minister
stwo Finansów opracowują dalsze 
posunięcia zmierzające do rozszerze
nia możliwości inwestowania w 
Polsce kapitału zagranicznego. Ana
lizowane są również dotychczasowe 
doświadczenia w  tym względzie in
nych krajów, np. Bułgarii, Rumunii, 
Węgier. Prace idą w kierunku stwo
rzenia w  niedalekiej przyszłości mo
żliwości zakładania spółek z kapi
tałem mieszanym dla inwestowania 
na terenie kraju. Rozpatruje się ró
wnież możliwości rozszerzenia wspo
mnianego rynku inwestycyjnego na 
inne dziedziny. Na pierwszy plan 
wysuwa się tu budownictwo hoteli.

Doświadczenia jednego roku wy
kazują, że Polonia pragnie inwesto
wać w Kraj Ojców. Do wydziałów 
handlu i usług różnych urzędów 
wojewódzkich zwróciło się z samy
mi tylko pytaniami ok. 50 osób, z 
których następnie kilkanaście zło
żyło konkretne wnioski. W tym też 
czasie udzielono pięć zezwoleń na 
prowadzenie przedsiębiorstw w na
stępujących dziedzinach: chemicz
nej, tekstylnej, metalowej, usług sa
mochodowych oraz dla przedsię
biorstwa budującego korty teniso
we.

W YSTĘPY  
POLONIJNEGO CHÓRU  

Z BUFFALO

Na zaproszenie Towarzystwa Łą
czności z Polonią Zagraniczną „Po
lonia” bawił w  Polsce (w trzecim 
kwartale 1977 r.) jeden z najstar

szych chórów polonijnych w Sta
nach Zjednoczonych — Towarzyst
wo Śpiewacze „Chopin” z Buffalo. 
Po występach w Poznaniu i w Kra
kowie chór zaprezentował się war
szawskiej publiczności na koncercie 
w Państwowej Wyższej Szkole Mu
zycznej. W repertuarze chóru znaj
dują się melodie polskie, a także a- 
merykańskie pieśni patriotyczne i 
piosenki ludowe. Chór „Chopin” o 
ceniany jest wysoko, w 1977 roku 
na polonijnym konkursie śpiewa
czym w USA zdobył drugie miejsce, 
a w 1976 roku miał okazję występo
wać w Białym Domu z okazji 200- 
-lecia Stanów Zjednoczonych.

BIBLIOTEKA  
STUDENTA POLONIJNEGO

Staraniem Instytutu Badań Polo
nijnych Uniwersytetu Jagiellońskie
go w Krakowie zaczęto edycję dwóch 
serii wydawniczych. Pierwsza z nich
0 nazwie Biblioteka studenta polo
nijnego  adresowana jest głównie do 
młodzieży polskiego pochodzenia, 
studiującej w Polsce, 10 pierwszych 
pozycji będących w druku dotyczy 
historii. Druga seria, zatytułowana 
Biblioteka polonijna przeznaczona 
dla ośrodków polonijnych na świe
cie, omawia problemy Polonii w róż
nych krajach. Pierwsze pozycje, któ
re ukażą się w tym roku — to Ste
reotyp Am erykanów  polskiego po
chodzenia Andrzeja Kapiszewskiego
1 Polsko-amerykańska społeczność 
lokalna w  procesie przem ian — 
Grzegorza Babińskiego.



GODŁO, BARW A, H YM N

Każde państwo posiada swoje 
symbole, do których należą: godło, 
barwy i hymn. Symbolami Polski 
są: wizerunek orła białego, biało- 
-czerwony sztandar i Mazurek Dą
browskiego.

Towarzystwo Łączności z Polonią 
Zagraniczną „Polonia” wydało w 
1977 r. piękny informator, przezna
czony głównie dla cudzoziemców, za
poznający czytelnika z rodowodem 
symboli Polski. Czytamy tam: „War
to poznać rodowód symboli Pol
ski, gdyż w odróżnieniu od wie
lu krajów, są one dokumentem 
burzliwych dziejów naszego na
rodu, świadectwem jego najbardziej 
wzniosłych — w triumfie, lecz tak
że w  tragedii — chwil, pamiątką o- 
fiar, krwi i łez kolejnych pokoleń 
Polaków, walczących o prawo do 
własnego państwa” .

Przeglądając ten informator, znaj
dujemy tu również piękny wiersz 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
0 polskim, biało-czerwonym sztan
darze. Oto on:

B ia ło -k rw aw y  

K rw a w o -b ia ly , lniany 
Opatrunku, który zwiesz się:

sztandar 
Coś się z w ielkim  krwotokiem  
uporał!

Wiatr rozw ija ten dokument rany, 
Wznosi w  górę bohaterski bandaż,

Tę Pamiątkę,
T en  D ług
1 ten Morał.

Każdy Polak wie, że symbole Pol
ski należy otaczać szacunkim i czcią, 
ponieważ są znakami właśnie jego 
narodu — wspólnoty językowej, ale 
również kulturowej i historycznej. 
Ta mała, biała książeczka w pięk
nej czerwonej obwolucie, zatytuło
wana Godło Barwa H ym n  powinna 
znaleźć się szczególnie w rękach 
młodzieży polonijnej, którą cechuje 
wielka dociekliwość w badaniu hi
storii Kraju Ojców. Są tu bowiem 
podstawowe i cenne wiadomości, u- 
zyskane z przekazów źródłowych, o 
historii polskiego orła, biało-czerwo- 
nego sztandaru i Mazurka Dąbrow
skiego.

PO LSK I FESTIW AL  
W  DETROIT

60 organizacji polonijnych zorga
nizowało w  centrum Detroit, w 
sierpniu 1977 r. trzydniowy Festi
wal Polski. Przez wszystkie te dni 
miasto żyło pod znakiem kultury 
polskiej. Wśród licznych zespołów 
artystycznych występował m. in. 
znany polonijny chór „Lutnia”. W 
otwarciu festiwalu wziął udział kon
sul generalny PRL w  Chicago, Woj
ciech Jaskot. Uczestników imprezy 
powitał burmistrz Detroit, Coleman 
Young. Podkreślił on duży wkład 
polskiej grupy etnicznej w rozwój 
miasta i Stanów Zjednoczonych. 
Warto dodać, że w Detroit mieszka 
ok 300 tys. osób polskiego pochodze
nia. W centrum miasta rozpoczęto 
także budowę cokołu pomnika Ta
deusza Kościuszki. Posąg będzie ko
pią krakowskiego pomnika bohatera



dwóch narodów. Cokół wznoszony 
jest z pieniędzy zebranych przez Po
lonię.

TYD ZIEŃ ' PO LSK I 
W  K AN A D ZIE

W kanadyjskiej dolinie Mauriceo- 
twarto tzw. „Tydzień Polski”. Pre
zentowana w  czasie „Tygodnia” wy
stawa przedstawiała różne aspekty 
życia kulturalnego w  Polsce. Odby
ły się także prelekcje o Polsce, po
kazy filmów polskich oraz występo
wały zespoły polonijne.

W dużym centrum handlowym 
czynne są zorganizowane przez pol
sko-kanadyjską spółkę handlową 
Damipex polskie ekspozycje handlo
we, a także stoiska Cepelii i „Lotu” .

W  S W IECIE AN G LO SASK IM

Na półkach księgarskich ukazała 
się nowa książka lubelskiego histo
ryka prof. Uniwersytetu Marii Skło

dowskiej-Curie, Henryka Zinsa, bę
dąca zbiorem studiów i szkiców o 
Anglii i Kanadzie. Tytuł książki 
brzmi: W świecie anglosaskim. Tę 
interesującą pozycję wydało Wyda
wnictwo Lubelskie.

W książce tej zamieszczono szkice 
o zamku Tower w Londynie i o Bri- 
tish Museum, o życiu uniwersytec
kim w  Kanadzie i o Polonii kana
dyjskiej. Jest to książka rzetelna, 
która wprowadza w regiony, choć 
geograficznie odległe, to :sercem bar
dzo bliskie. Wiele w  niej miejsca 
poświęcono Polsce i Polakom w An
glii i Kanadzie. Autor pisze m. in. 
o budownictwie dróg, mostów i 
przystani wodnych na terenie On
tario i Quebecu K. St. Gzówskim, 
o dyrektorze Towarzystwa Rolnicze
go Dolnej Kanady E. Kierzkowskim,
o polskim emigrancie, autorze wy
danej w Warszawie w  1939 r. zna
komitej monografii Mikołaja Czar
nego Radziwiłła — Józefie Jasno- 
wskim.

Z  pomocq katechecie

46. „ŻYW OT WIECZNY” 

170. O czym pouczają nas słowa: „Żywot wieczny”?

Słowa te uczą nas, że p6 życiu na ziemi czeka nas inne życie — wie
cznie trwające.

Wprowadzenie

Wyobraźcie sobie, drogie dzieci, że jesteście na jakiejś stacji kolejowej. 
Panuje tam tłok, ustawiczny ruch. Ludzie wysiadają z wagonów, płyną
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nieprzerwanie jak rzeka. Niosą bagaże, popychają się wzajemnie, jedni 
odjeżdżają, drudzy przyjeżdżają.

Taką stacją kolejową jest ziemia, na której żyjemy. Kto mieszkał na 
niej przed stu laty, przed tysiącem lat? Czyja to była ojczyzna? Nas na 
niej inie było, byli inni ludzie. Teraz, np. w  Polsce, archeologowie odkry
wają w  ziemi stare zabudowania, kościoły. W  Wiślicy (koło Sandomierza) 
odkryto prawdopodobnie kościółek postawiony przez Słowian, którzy przy
jęli chrześcijaństwo z obrzędami w  języku słowiańskim, narodowym, od 
świętych Cyryla i Metodego. Gdyby tak mogli zmartwychwstać ludzie, któ
rzy mieszkali kiedyś na ziemi, to by nam powiedzieli: „Kiedy żyliśmy na 
ziemi, wydawało się nam, że będziemy tu zawsze. Jakżeśmy się pomy
lili! Ziemia to dopiero pierwszy etap w życiu człowieka” .

O tak, drogie dzieci. Cały świat jest jakby wielką węzłową stacją ko
lejową. Ciągle przyjeżdżają nowi pasażerowie, by na niej na pewien czas 
się zatrzymać. Itnni odjeżdżają na zawsze — do wieczności.

Opowiadałem wam już o tym, co się stanie z nami po śmierci: ciało 
zaniosą na cmentarz i pochowają w  ziemi, ale przy końcu świata Pan 
Jezus ożywi je znowu. Dzisiaj opowiem wam, jak będzie wyglądało nasze 
życie wieczne z Bogiem.

Rozwinięcie tematu

Po zakończeniu wojny wielu naszych żołnierzy pozostawało przez pe
wien czas za granicą, gdyż nie możina było wrócić natychmiast do kraju, 
bo jeszcze mosty były pozrywane, pociągów mało, transport utrudniony. 
Wtedy zdemobilizowani żołnierze, ojcowie rodzin, posyłali swym ukocha
nym dzieciom listy i paczki. Przesyłki te sprawiały im ogromną radość.

Podobną, tylko o wiele większą radość sprawi nam łączność z naszym 
wspólnym Ojcem i Bogiem w  niebie. Łączność ta nie będzie chwilowa
i dorywcza, nie będzie się wyrażała przez korespondencję. Będzie to w ie
czne i trwałe przebywanie z Bogiem.

Jeśli na ziemi jest tyle pięknych miejsc, jeśli tu na ziemi ludzie ma
ją śliczne domy, ogrody i parki — to jakże pięknie musi być w  niebie, 
gdzie mieszka Pan Bóg i gdzie przygotował dla dobrych ludzi wieczną na
grodę. Nie będzie tam cierpień ani głodu, ani pragnienia, ani zimna, ani 
gorąca, ustaną wszelkie choroby i dolegliwości, ustaną zmartwienia, nie
pokoje i troski. Oto co mówi Pismo św.: „Nie będą pragnąć ani łaknąć 
(...). I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śYnierci więcej nie będzie ani 
smutku, ani krzyku, aini boleści” (Ap 7,16).

Jeśli ziemia kryje w sobie tyle cudów przyrody, tak że zachwycamy się 
ogromem morza, niebotycznością gór, cudownymi kwiatami, wspaniało
ścią słońca i gwiazd, słowem, wspaniałymi dziełami rąk Boga, to jak do
piero musi być pięknie w niebie. Tam mieszka Stwórca tego przepięknego

SI



wszechświata. Żaden język ludzki nie potrafi wypowiedzieć, jak miłe dla 
nas i przyjemne będzie przebywanie w społeczności z Bogiem. Sw. Paweł 
Apostoł tak to określił: „Ani o&o nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani 
w serce człowieka nie wstąpiło, co Bóg przygotował tym, którzy Go mi
łują” (1 Kor 2,9).

Szczęście w niebie polegać więc będzie przede wszystkim na oglądaniu 
Boga i ustawicznym przebywaniu w  społeczności z Bogiem. Pan Bóg po
wiedział do ludzi sprawiedliwych i dobrych: „Jam jest zapłatą twą zbyt
nio wielką!”

Skąd jednak wiemy, że istnieje niebo? Pan Jezus nam to powiedział. 
Przypomnę wam kilka Jego zdań: „Błogosławieni ubodzy duchem, albo
wiem ich jest królestwo niebieskie (...). Radujcie się i weselcie, albowiem 
zapłata wasza obfita jest w niebiesiech” (Mt. 5,3.10.12). „Nie skarbcie sobie 
skarbów na ziemi, gdzie rdza i mól psuje i gdzie złodzieje wykopują
i kradną, ale skarbcie sobie skarby w  niebie, gdzie ani rdza zepsuje, ani 
mól toczy i gdzie złodzieje nie wykopują i nie kradną” (Mt 6,17—20).

Utrwalenie materiału

To wszystko, co wam opowiedziałem o Bogu, o Jezusie Chrystusie, 
o Duchu Świętym, o Kościele, o życiu wiecznym, znajduje się w wyznaniu 
wiary, które nazywamy „Wierzę w Boga” albo „Składem Apostolskim” . 
Bardzo to stare wyznanie wiary, bo główna jego treść pochodzi z czasów 
apostolskich. Dlatego należy pobożnie je odmawiać i zachować do końca 
życia wiarę we wszystkie prawdy w nim zawarte.

Dzisiaj kończymy katechezy o „Składzie Apostolskim”. Ostatnim artyku
łem tegoż wyznania nasizej wiary jest artykuł „Wierzę w  żywot wieczny” . 
Opowiedziałem wam na 'zakończenie o tym, jak będzie wyglądało nasze 
życie wieczne z Bogiem. Co nazywamy żywotem wiecznym? Życie na wie
ki szczęśliwe w niebie. Na czym będzie polegało szczęście w niebie? Na 
wiecznym przebywaniu z Bogiem. Co o niebie powiedział Pan Jezus? Co. 
powiedział św. Paweł? ... Co znaczy słowo „amen” ? Słowo „amen” oznacza 
„niech sdę stainie”. Prosimy w tym słowie Pana Boga, abyśmy mogli za
kosztować -radości płynącej z wiecznego przebywania z Bogiem.

Zastosowanie

Napoleon miał odbierać pewnego dnia defiladę. Siedzi na wspaniałym 
koniu i ze wzgórza patrzy na najlepszą na świecie armię. Płyną przed nim 
w  pełnym uzbrojeniu wszystkie rodzaje broini. Prężą się żołnierze, prze
chodząc obok uwielbianego wodza, i patrzą w  niego jak w  słońce. Nagle 
twarz Napoleona marszczy sig, brew ściąga w  gniewie. Oto w  przesuwa -
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jącym się szeregu jakiś żołnierz nie dotrzymuje kroku i psuje cały szyk. 
Pada rozkaz: „Stać i wyjść z szeregu! Czy tak idzie w paradzie przed swo
im wodzem żołnierz najsławniejszej armii na świecie? Tak idzie żołnierz 
Napoleona?” Na to żołnierz podnosi pooraną, wychudzoną twarz i mówi: 
„Najjaśniejszy Panie, jestem już wyczerpany i chory. Jestem weteranem. 
Nie było wyprawy, w  której nie brałbym udziału, bitwy, w  której inie wal
czyłem pod twymi rozkazami”. Twarz cesarza wypogadza się. Padają jak 
grad pytania: „Byliście pod Hohenlinden? — Byłem. Pod Marengo? — By
łem. Pod Ulm? — Byłem. Pod Auisterlitz? — Byłem. Pod Jeną? — Byłem. 
Pod Moskwą? — Byłem. Pod Borodinem? —Byłem. Wtedy rozrzewnił się 
cesarz, odpiął szarfę legii honorowej (najwyższe odznaczenie) i przypiął 
ją wiarusowi. A  potem rzekł: Idź dó domu, tobie się już odpoczynek na
leży.

Jaka radość napełni serca nasze, gdy staniemy przed Najwyższym Wo
dzem, Jezusem Chrystusem, a Ten spyta: „W tej potyczce byłeś? — Tak, 
Panie. Dla Ciebie całe życie walczyłem z wrogami mego zbawienia, zwy
ciężyłem wszystkie pokusy. Jakaż radość napełni serce, gdy usłyszały wów
czas słowa Chrystusa: „Chodź, sługo wierny, do wesela Pana mego!”

Ks E. B.

POTRZEBA KSIĘŻY I KANDYDATÓW 
DO STANU DUCHOWNEGO

Rada Synodalna Kościoła Polskokatolickiego przyjmie kapłanów oraz 
alumnów, pragnących pracować w szeregach naszego Kościoła w  Polsce, 
w  Stanach Zjednoczonych A.P., Kanadzie i Brazylii. Studia odbyte w  uczel
niach teologicznych lub seminariach duchownych zostaną zaliczone na po
czet wykształcenia niezbędnego dla każdego kapłana katolickiego.

Zgłoszenia z podaniem, życiorysem i świadectwem odbytych studiów 
oraz z załączonym zdjęciem należy kierować pod adresem:

Prezydium Rady Synodalnej 
Kościoła Polskokatolickiego w PRL  
ul. Wilcza 31 
00-544 Warszawa

Młodzieńcy po maturze oraz alumni, którzy nie ukończyli studiów teo
logicznych, będą mogli odbyć studia i uzyskać stopień magistra teologii 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w  Warszawie.
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CZYTAJ PERIODYKI I KSIĄŻKI ZAKŁADU WYDAWNICZEGO 
„O D R O D Z E N IE ”

Tygodnik Katolicki „Rodzina”

Cenne pismo, zawierające w każdym numerze szereg artykułów o te
matyce teologicznej, duszpasterskiej, społecznej, wychowawczej, informa
cje o życiu Kościoła Polskokatolickiego i innych Kościołów, wiele cen
nych wskazówek dla chrześcijańskich rodziców. Ażeby zapewnić sobie re
gularne otrzymywanie Tygodnika Katolickiego „Rodzina” , należy dokonać 
wpłaty na prenumeratę u swojego listonosza lub w urzędzie pocztowym 
właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

„Kalendarz Katolicki”

Każdego roku w  Zakładzie Wydawniczym „Odrodzenie” ukazuje się 
książkowy „Kalendarz Katolicki” . Nabyć go można w  kioskach „Ruchu” . 
Zawiera kalendarium — terminarz i wiele pouczających artykułów religij
nych, społecznych, kulturalnych i tzw. „rozmaitości” .

Książki

+  Pisma biskupa Franciszka Hodura, tom I i II, razem stron 418; cena 
60 zł. — Złote myśli wielkiego Polaka i biskupa, organizatora Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego.

♦  Polski nurt starokatolicyzmu, k!s. Wiktor Wysoczański, cena 25 zł. — 
Książka informuje o całym Kościele Starokatolickim w  świecie, ale 
przede wszystkim o cząstce tego Kościoła — Kościele Polskokatolickim.

♦  Książka o różnych Kościołach i wyznaniach w  Polsce: Prawo wewnętrz
ne..., ks. Wiktor Wysoczański, stron 296, cena 40 zł. — W dobie ekume
nizmu powinniśmy interesować się bratnimi wyznaniami chrześcijań
skimi, by lepiej je poznać i przyczyniać się do pożądanej jedności.

♦  Bracia z Epworth, ks. Witold Benedyktowicz, stron 232, cena 45 zł. — 
Książka prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej opowiadająca barwnym 
językiem o dziejach założycieli metodyzmu — Janie i Karolu Wesleyach.

♦  Wierność i klątwa, Michał Miniat, stron 304, cena 50 zł. Interesujące 
dzieje świętych Cyryla i Metodego i ich misji chrześcijańskiej wśród 
Słowian.

Zamówienia należy kierować pod adresem: Zakład Wydawniczy „Od
rodzenie”, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa. Przesyłka następuje za za
liczeniem pocztowym (należność płatna przy odbiorze).
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TRZYTOMOWE DZIEŁO BISKUPA N. RODEGO

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wydano trzytomowe dzieło 
pt. „Ideologia społeczna Nowego Testamentu”. W tomie pierwszym zawarte 
są „Idee polityczne i gospodarcze” drugi tom nosi podtytuł „Idee społecz
ne” a tom trzeci: „Instytucje społeczne... Złote myśli 'społeczne, konkordan- 
cja” .

Autorem tego ogromnego dzieła, liczącego razem ponad tysiąc pięćset 
stron druku, jest biskup dr Maksymilian Rode, profesor nadzwyczajny 
ChAT, kierowinik Katedry Kierunków Społecznycji i Filozoficznych.

Trzy tomy, w cenie 50 zł każdy, można zamówić pod adresem: Admini
stracja ChAT, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa. Przesyłka następuje za 
zaliczeniem pocztowym (należność płatna przy odbiorze).
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Cena zł 5,—

„Trzymamy się tego, co zawsze, co wszędzie, có 
przez wszystkich było wyznawane; to jest bo
wiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie”.

(św. Wincenty z Lerynu)


