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Bp Urs Kiiry ( t  1976)
Wydział Teologii Starokatolickiej 
Uniwersytet w  Bernie

MIĘDZYNARODOWE STAROKATOLICKIE 
KONFERENCJE TEOLOGICZNE 

OD 1950 DO 1971 R.

PRACA I WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH STAROKATOLICKICH 
KONFERENCJI TEOLOGICZNYCH*

Już samo wyliczenie najw ażniejszych podstaw owych dek larac ji wskazuje, 
że K ongresy i K onferencje Biskupów  ta k  bardzo zajm ow ały  się problem a
mi ekum enicznym i i teologicznymi, że niew iele m iejsca pozostało na w ew nę- 
trizną problem atykę starokatolicką. Już na K ongresie kolońskim  w  r. 1913 
dom agał się ówczesny w ikary  berneński A rnold Gilg zwołania osobnej kon 
ferencji teologów specjalistów . Do tego przyszło jednak  dopiero po drugiej 
w ojnie św iatow ej. W prawdzie tw orzyły się już przedtem  w  poszczególnych 
k ra jach  obok konferencji pastoralnych, mniejsze, teologiczne grupy robocze, 
np. w Szw ajcarii, k tó re  w ykonały cenne prace przygotow awcze dla m ię
dzynarodow ych konferencji studyjnych. P ierw sza M iędzynarodow a S taro 
katolicka K onferencja Teologiczna została zwołana w  lecie 1950 r. przez 
grupę holenderskich starokatolickich  duchow nych i profesorów , na k tórej 
czele sta li B. A. van -Kleef, P. J. Jans, d r P. J. M aan i M. Kok. W tym  
zw iązku nie jest bez znaczenia stw ierdzenie, że pierw sza konferencja s tu 
dyjna, jak  i w szystkie następne, nie m iały charak te ru  oficjalnego, a więc nie 
były przygotow ane i zw ołane an i przez K onferencję Biskupów, ani przez 
k ierow nictw o K ongresu. Również aż do konferencji w  St. Pólten (Austria) 
w 1S71 r. byli zapraszani tylko teologowie.

* Patrz IKZ 1977, zeszyt 2, s. 106 nn .
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1. Konferencja studyjna w  Amersfoort (Holandia)
(»d. 21 do 29 sierpn ia 1950 r.

Podstaw ow e tem aty: Kościół, Pokuta, S akram ent m ałżeństw a, Eucharystia, 
M aria

Bezpośrednim  powodem zwołania tej konferencji były wzglądy p ra k 
tyczne. Na pierw szym  K ongresie S tarokatolików , k tó ry  odbył się po d ru 
giej w ojnie św iatow ej w  r. 1948 w  H ilversum  (Holandia), okazało się, że 
poszczególne Kościoły krajow e, po części w skutek  w ydarzeń wojennych, 
stały  się sobie obce, a co miało jeszcize pow ażniejsze znaczenie, w ydawało 
się, że rozeszły się drogi i w sensie teologicznym. Kościół Chrześcijańskoka- 
tolicki w  Szw ajcarii i jego fak u lte t w  Bernie podejrzew ano o proitestantyza- 
cję i liberalizm . Kościół S tarokato lick i w Niemczech, k tóry  wobec odejścia 
w ielu jego duchow nych przy ją ł w swoje szeregi licznych rzym skokatolic
kich duchow nych zakonnych i świeckich, spraw iał w rażenie, że się „zro- 
m anizow ał”. T rzeba dodać, że Kościół niem iecki poniósł znaczne s tra ty  
w skutek w ypadków  w ojennych i pow ojennych16. Holendrzy, dysponujący 
w zględnie młodym i duchowo prężnym  klerem , nie byli już konserw atyw 
nym i „w stecznikam i”, za k tórych dotąd uchodzili, leciz, wyszedłszy ze szkoły 
R i n k i  a, byli przejęci świadomością nowego posłannictw a starokatolickiego 
i okazali się obecnie „czynnikiem  pobudzającym ” . Byli za troskani o to, czy 
w b ra tn ich  Kościołach nie będzie się kroczyć ścieżkami, które- uczynią je 
obcym i starokatolickiem u dziedzictwu. W tej sy tuacji skierow ali jednak 
m ądrze pierw szą konferencję study jną nie na drogi teoretycznej dyskusji co 
do istoty i celu Kościoła Starokatolickiego, lecz poszli w  k ie runku  p ragm a
tycznym  i to w  ten  sposób, że po w yjaśn ien iu  kilku zasadniczych zagadnień 
eklezjologicznych, w ysunęli na czoło problem y dotyczące p rak tyk i kościelrio- 
-sak ram enta lnej. I tu  miało się okazać, na ile uczestnicy konferencji myśleli 
po kato licku czy po starokatolicku.

R eferaty  i dyskusje zaproponow ane pnzez H olendrów  stały  się jedno
cześnie w prow adzeniem  dla późniejszych studiów, k tóre w ynikły ze w spól
nej inicjatyw y, ta k  że w  końcu poruszono w szystkie podstaw owe problem y 
dogm atyki starokatolickiej.

Bardzo cenną i o tw ierającą drogę dla w szystkich następnych konferencji 
był opracow any rów nież przee H olendrów  porządek codziennych nabo
żeństw , oparty  na ich bogatej tradycji liturgicznej: Msza — ma przem ian w po
rządku liturgicznym  różnych Kościołów krajow ych (laudy, sexty, nieszpory, 
kom plety), ta k  że teologiczne konferencje robocze stały  się jednocześnie 
konferencjam i kontem placyjnym i i m odlitew nym i. P ierw sza konferencja s tu 

16 Por. Adolf K iiry: Położenie Kościoła Starokatolickiego, IKZ 1946, s. 138; 1948, s. 47; 
1949 s. 250.
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dy jna odbyła się w czcigodnych kom natach A rcybiskupiego Sem inarium  
w  Amerisfoort. K ierunek  nadał jej przede w szystkim  prof. B. A. van Kleef. 
P rotokół sporządził tylko w m aszynopisie — ks. H. Frei.

R eferaty  i dyskusje

Pierw szy re fe ra t „N auka o Kościele i je j zastosow anie w  ekum eniczno-te- 
ologioznym dialogu” wygłosił prof. P. J. Jans. Jans rozum ie Kościół jako n ie
doskonałe odbicie K rólestw a Bożego na ziemi, którego isto tne cechy u rze
czyw istnią się w  pełni w  czasach ostatecznych. Dlatego żaden Kościół nie 
może dziś pretendow ać do tego, by być w yrazem  jedności. Co do ich kato- 
lickości nie można powiedzieć na pewno, jak  przeprow adzić granicę między 
zdaniam i: „extra ecclesiam  nu lla  salus” oraz „sine ecclesia nu lla  salus”. 
Apostolskość Kościoła oznacza, że urząd kościelny i Sakram ent, prizez które 
zachow any jest apostolski depozyt w iary  (depositum  fidei), mogą realizować 
swe funkcje jedynie w  związku miłości (Dlatego sak ram en t święceń nie 
może być rozpatryw any i udzielany w  izolacji, jak  to czynią episcopi va- 
gantes). Podstaw ą św iętości Kościoła nie jest to, że Kościół to C hrystus ex- 
plicatus, lecz to, że jego członkowie są pow ołani przez w iarę  w  Jezusa 
C hrystusa do służby w  Duchu Świętym .

W drugim  referacie pt. „S akram ent pokuty  i nam aszczenie chorych” przed
staw ił prof. M. K ok tezy odnoszące się do p rak tyk i, a k tó re  w głównym 
zarysie głoszą: pokutę należy rozum ieć w edług p rak ty k i starego Kościoła 
jako reconciliatio' w  w ypadku, gdy ochrzczony chrześcijanin  doszedł do 
upadku  w skutek ciężkiego grzechu (apostazja, mord, cudzołóstwo) i został 
ekskom unikow any. Pow inien on, jeśli jest przekonany o grzechu i żałuje 
tego, złożyć w yznanie grzechów przed Bogiem w  obecności kapłana, a więc 
w spowiedzi indyw idualnej. W tak im  przypadku byłoby w skazane w ypo
wiedzieć absolucję w  form ie trybu  oznajm ującego. Należy stosować S ak ra 
m ent pokuty  '— na to położył re fe ren t szczególny nacisk — aby utrzym ać 
parafię  w  karności i izapobiec tem u, by nie podaw ać Chleba Żyw ota niegod
nym. W poszczególnych przypadkach pow inien duszpasterz zwrócić uwagę 
członkowi parafii, k tóry  dopuścił się  ciężkiego grzechu, n a  to, że znalazł się 
w  położeniu ekskom unikow anego. Należy zachować obowiązkowe zgłoszenie 
do K om unii św iętej. Przez nam aszczenie chorych, k tó re  nie spraw ia bez
w arunkow o zbaw ienia an i uzdrow ienia, przyrzeka się chorem u grzeszniko
wi pociechę odpuszczenia.

W dyskusji podkreślono między innym i, że dla dalszego w yjaśn ien ia p ro 
blem atyki S akram entu  pokuty, należy wziąć pod uw agę najnow sze badania, 
k tóre po części prow adzą do innych w yników  niż te, do których doszli s ta ro 
katoliccy ojcowie (Edw ard Herzog). W ogólności oceniono powszechne n a 
bożeństw a pokutne jako niew ystarczające. Pow stało pytanie, czy nam asz
czenia chorych należy odm awiać obciążonym ciężkimi grzecham i.
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W referacie pt. „S akram ent błogosław ienia m ałżeństw a a nasze kościelne 
praw o m ałżeńskie” prof. d r P. J. M aan położył nacisk na tezę: „M ałżeń
stwo jako tak ie nie może być uw ażane jako sakram ent, Kościół zna tylko 
sakram ent błogosław ienia m ałżeństw a” 17. Z tezą, iż sakram entalność m ał
żeństw a zaw arta  jest w  błogosław ieństw ie (benedictio) udzielonym przez 
kapłana, koliduje Kościół S tarokatolicki w  H olandii z postaw ą innych Koś
ciołów Starokatolickich, które — jak  Kościół Rzym skokatolicki — nauczają, 
że S akram ent m ałżeństw a dopełnia; się przez ugodę narzeczonych, ich słowo
— ,>tak” i przez dokonaną umowę m ałżeńską. Jest to jasne, że nauka K oś
cioła Utrechckiego, m ającego za sobą bogatą tr a d y c ję ie, k tó rą  podziela 
również Kościół W schodni, pociąga za sobą również określone następstw a 
kościelno-praw ne, k tóre H olendrzy u jm u ją  w  następujących tezach: Należy 
zachować różnicę m iędzy kon trak tem  a sakram entem . M ałżeństwo jest 
ważne w skutek um owy nie zakw estionow anej p raw nie (przez państwo). 
W łaściwy sakram ent, benedictio, może być udzielany tylko katolikom . 
W w ypadku m ałżeństw a mieszanego z p ro testan tam i może powstać tylko py
tan ie  co do m odlitw y o błogosławieństwo Boże, i w  te j spraw ie istnieje spe
cjalna form uła 18. Członkowie Kościoła, k tórych m ałżeństw o zostało rozw ie
dzione,, podlegają pokucie (status poenitentiae). Czas te j pokuty określa 
spowiednik. W przypadku zaw arcia ponownego m ałżeństw a następuje eks
kom unika. Konieczne jest dokładne uśw iadom ienie parafii.

To surow e ujęcie spraw ow ania S akram entu  m ałżeństw a spowodowało ży
wą dyskusję, w  k tó rej rozważono przede w szystkim  następstw a kościelno- 
-praw ne. Stw ierdzono, że w innych Kościołach S tarokatolickich zastosow a
nie tej surow ej p rak ty k i byłoby niemożliwe. Postanow iono skierow ać cały 
kom pleks problem ów  do konferencji pastoralnych poszczególnych biskupstw  
dla przestudiow ania ic h 20.

Szeroko debatow ano nad obydwoma refera tam i dotyczącym i K om unii św. 
Jako pierw szy re fe ra t wygłosił ks. M ax Heinz, nt. „Nauka o Eucharystii 
w  stosunku do reform acyjnego rozw oju pojęcia W ieczerzy św.”. R eferent

17 Andreas R inkel: Małżeństwo i Sakram ent, IKZ 1941, s. 11 nn.
lS Z tej tradycji należy tu  podnieść następujące m om enty: dopiero w średniowieczu 

um acniał się stopniowo pogląd, że sakram entalność m ałżeństwa zaw arta jest w umowie 
(contractus), a nie w błogosławieństwie, jak  głosił Kościół starożytny. Jeszcze Tridenti- 
num  pozostawiło tę spraw ę otwartą. Melchior Canus ( t  1560) określił kon trak t za m aterię, 
a  benedictio jako form ę Sakram entu m ałżeństwa. Gallikanie i józefiniści reprezentowali 
pogląd, że kontrak t jest spraw a państw a a Kościołowi przypada tylko benedictio. 
Reusch w Bonn dążył do uzyskania kom prom isu m iędzy obom a poglądam i i sform u
łował to w ten  sposób: Małżeństwo jest um ową opatrzoną sakram entalnym  błogo
sławieństwem.

** Te ustalenia zostały uchylone w roku  1968.
Małżeństwo, w szczególności powtórne m ałżeństwo rozwiedzionych, omawiano 

również na  posiedzeniach konferencji biskupów w latach 1971 i 1972,. lecz dotąd nie 
doszło do powszechnego uregulowania tej sprawy, uznanego przez wszystkie Koś
cioły Starokatolickie.

6



dochodzi do wniosku, że reform acyjny w ykład K om unii św. nie odpowiada 
pełni now otestam entow ych wypowiedzi. W skutek polem iki z nauką i p ra k 
tyką ówczesnego Kościoła Rzym skokatolickiego reform atorzy  doszli do je 
dnostronności i abstrakcji. Należy odrzucić sym boliczno-figuralny w ykład 
słów ustanow ienia Zwingliego jak  i czysto spiry tualny  K alw ina. „R eali
styczny” w ykład L u tra  k ry je  w  sobie dwa niebezpieczeństw a, że przez silne 
podkreślenie słownego charak te ru  S akram entu  zaciera się różnice między 
Słowem i S akram entem  a przez w ysunięcie odpuszczenia grzechów jako 
jedynego diziałania W ieczerzy Pańsk ie j pozbawia się ją pełni treści (Uwaga 
tłum acza: cytuję katechizm  L u tra  — skutkiem  K om unii św. jest dla L u tra  
także' życie wieqzne).

W głębokich w yw odach arcybiskupa A ndrzeja R inkla nt. „Dogmatycznego 
sprecyzow ania E ucharystii jako S akram entu  i O fiary” 21, w ykacano nie- 
rozdzielny związek pomiędzy sacrificium , consecratio i communio. P odkreś
lono przy tym, że O fiara Eucharystyczna rozum iana jako repraesentartio je 
dynej ofiary C hrystusa um ierającego m usi być podstaw ą właściwego ujęcia 
tak  consecratio, jak  i communio. E ucharystia  jest ofiarow aniem  nie w  tym  
sensie, że składam y Bogu Ciało i K rew  C hrystusa jako ofiarę, lecz na od
wrót, — z tym , że C hrystus nam  się sam ofiarow ał jako owoc swej o fiar
nej śm ierci. I stąd obowiązuje zasada — nie m a consecratio bez communio. 
Te zasadnicze tezy re fe ra tu  znalazły uznanie w  dyskusji, k tó ra  potem  n as tą 
piła. Z nich w ypłynęły zastrzeżenia i nadzieje dotyczące nauk i i p rak tyk i 
rzym skokatolickiej jak  i reform acyjnej: zwrócono na to uwagę, że w  K oś
ciele Rzym skokatolickim  ustępuje rozpowszechnione daw niej pojęcie
0 „bezkrw aw ym  pow tórzeniu” ofiarnej śm ierci C hrystusa i z jaw ia ją  się po
glądy zbliżone do D eklaracji U trechckiej, z drugiej strony  zjaw iają się 
w pew nych kołach Kościołów reform acyjnych (Berneuchener, A lpirsbacher, 
Eglise et L iturgie, ruch  wysokokóścielny) poglądy zbliżone do katolickich, 
wobec których należy jednak zachować ostrożność, gdyż nie są one uznane 
przez Kościół i urząd kościelny. N iektórzy dyskutanci w yrazili zastrzeżenia 
wobec in terkom unii starokatolików  z anglikanam i, gdyż rep rezen tu ją  oni 
inne ujęcie nauki o K om unii św. niż D eklaracja  U trechcka 22. Ta nie jest 
zresztą w yczerpująca i musi być uzupełniona. A doracja i sanctissim um  
prak tykow ane jeszcze w  poszczególnych parafiach  starokatolickich, jest 
przez większość odrzucana, a przez inne trak tow ana  jako nieważna.

Sprawozdania i inicjatywy

Na podstaw ie dwóch referatów  w prow adzających ks. ks. K. Purscha
1 P. P fis te ra  nt. „M ariologii i ku ltu  M arii” przedyskutow ano w nikliw ie nasze

:1 O Eucharystii opublikował Andreas Rinkel serię artykułów  w IKZ 1951), zeszyt 1. 
Ukazała się ona również w zeszycie specjalnym  pt. „Święta E ucharystia” 1952.

” Oświadczenie Utrechckie w pełnym  brzm ieniu znajduje się w wydawnictwie „Die 
altkatholische K irche”, s. 427.
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stanow isko wobec zbliżającej się dogm atyzacji assum ptio M ariae. Uważa się 
powszechnie, jako zadanie teologii starokatolickiej, iż nie należy zajm ować 
polemicznego stanow iska wobec Rzymu, lecz trzeba opracow ać praw dziw ą 
m ariologię Kościoła S tarokatolickiego, p rzy jm ując za podstaw ę naukę K oś
cioła W schodniego.

Postanow iono poprosić S tarokatolicką K onferencję Biskupów  o zajęcie 
oficjalnego stanow iska wobec planow anego d o g m atu 23..

D yskusja nt.: „W ykształcenie duchow nych” doprow adziła do w niosku, że 
obok w ykształcenia teologicznego konieczne jest rów nież duchowe. W związ
ku z tym  byłaby pożądana kom binacja w ykształcenia uniw ersyteckiego 
i sem inaryjnego. Postaw iono takżk wniosek, aby szukać środków  i dróg do 
koordynacji pracy naukow ej w  trizech uczelniach, przy czym centrum  nau 
kowe starokatolicyzm u m iałoby stanow ić fak u lte t w  Bernie 24.

K onferencja studyjna, k tó ra  była pierw szą próbą, m iała tak  pozytywny 
i zadow alający, przebieg, i to ta k  pod względem  teologicznym, jak  i du 
chowym i ogólnoludzkim, iż postanow iono jednogłośnie — czego nie p rze
w idyw ano — w krótce zwołać następne posiedzenie. W końcowych w ypo
w iedziach stw ierdzono, iż stanow iska były bliższe niż pierw otnie się spo
dziewano i że we w szystkich Kościołach istn ieje świadomość zobowiązań 
wobec starokatolickiego depozytu w iary .

2. Konferencja studyjna w  Bonn
od 13 do 20 sierpnia 1951 r.

Zasadnicze tem aty: A u to ry tet P ism a Świętego, Pism o i T radycja, Kościół.

N aw iązując do w niosków  konferencji w A m ersfoort, próbowano n a  kon
ferencji studyjnej w  Bonn ustalić dokładniej zasady starokatolickiej teolo
gii i pobożności. K onferencji przewodniczył znów prof. B. A. van Kleef, 
a m iejscem  obrad był konw ikt biskupi. P rotokół sporządzony przez ks.
H. F re i’a został powielony i doręczony uczestnikom .

Referaty i dyskusje

Ks. K. S talder przedstaw ił w  swym referacie pt. „A utorytet Pism a Św ię
tego” — 25 tez, z k tórych  w ażniejsze przytacza się poniżej. Słowem Bożym

Oświadczenie M iędzynarodowej Starokatolickiej Konferencji Biskupów z dnia
26 grudnia 1950 zostało przedrukow ane w wydawnictwie „Die altkatholische Kirche” 
S. 430.

:ł Odpowiednią rezolucję przyjęto na II M iędzynarodowym Kongresie Starokatolików 
z roku  1892 w Lucernie: „Pożądane jest utworzenie międzynarodowego fakultetu  teolo
gicznego (myślano o Bernie) jak  i m iędzynarodowego teologicznego czasopisma” . Na 
podstawie tej uchw ały powstała redagowana przez E. M ichauda „Revue de Thćologie 
Internationale” (1893—1910), poprzedniczka IKZ.



jest Syn Boży, k tóry  w  swym O bjaw ieniu na zew nątrz jest pełnym  m iło
sierdzia zwróceniem  się Stw órcy do stw orzenia. Słowo Boże wchodząc w n a 
sze życie, w łącza się w  dwoistość naszego obecnego istnienia. W ten  sposób 
O bjaw ienie znajdu je się w  ukryciu  i może jako tak ie być poznane ty!!' • 
w mocy Ducha Świętego, Pismo Święte nie jest samo niezasłoniętym  Sło
wem Bożym, jest ono raczej ludzkim  św iadectw em  i spraw ozdaniem  o dzia
łan iu  O bjaw ienia Bożego. Insp irac ja  P ism a Świętego nie oznacza, że zaw ar
te  w  nim  słowa są jako takie Słowem Bożym, lecz że są one napisane pod 
w pływ em  Ducha Świętego przez praw dziw ych św iadków  rzeczywistego dzia
łan ia  O bjaw ienia Bożego.

Duch Święty dokonuje cudu, że w prow adza nas za pośrednictw em  b ib lij
nych spraw ozdań w  osobisty kon tak t z Bogiem. Nie m a innego poznania 
Boga. Pism o Święte jako podstaw owe O bjaw ienie Boże jest nadrzędnym  
wobec każdego innego św iadectw a, rów nież wiobec w yznania i dogmatu. 
Świadectw o b ib lijne należy przekazyw ać w ierzącym  i niewierzącym . U po
w ażniony do tego jest Kościół względnie jego teolodzy, k tórzy w yjaśn iają  
św iadectw o b ib lijne i p rzek ładają na język współczesny. Kościół może to 
uczynić tylko w tedy, gdy po trafi w ydobyć to, co zaw iera tekst, stosując 
w szystkie środki pomocnicze przyjęte w  badaniach  historycznych. Nie może 
on też inaczej trak tow ać tekstów  biblijnych, jak  każdego ininego tekstu  
lite ra tu ry  św iatow ej. W ym agania te  obow iązują bezwzględnie.

Gdy Pism o Święte mówi isto tn ie to, co chcą powiedzieć św iadkowie 
Boży, po trzebny  jest znów Duch Święty, aby nais w prow adził przez to, co 
usłyszeliśmy, w  kon tak t z Bogiem, o k tórym  złożono św iadectwo. Słowo oka
zuje się praw dą jako inspirow ane Słowo Boże, gdyż w  ten  sposób św iadectwo 
Ducha Świętego osiąga swój cel.

Dogm atyczne sform ułow ania o P iśm ie Świętym  nie mogą być w ysnute 
z jak iejś teoretycznej zasady, gdyż p raw da P ism a Świętego może być w yka
zana ty lko przez D ucha Świętego i w szelkie tezy na ten  tem at mogą być 
tylko w yznaniem  tego, co' jest objawione w  św iadectw ie Pism a. Również sa
mo pow stanie kanonu P ism a Świętego jest takim  aktem  w yznania.

D yskusja, k tó ra  się rozw inęła w  naw iązaniu  do w prow adzającej w ypo
wiedzi prof. d r P. J . M aana, skupiła się na problem ie Logosu w  jego sto
sunku  do działania Boga w  O bjaw ieniu. Obu tych  pojęć nie m ożna indenty- 
fikować. Do O bjaw ienia (jako pojęcia nadrzędnego) należy Słowo i czyn. 
Pojęcie Logosu jest o ty le w ieloznaczne, o ile ono nie oznacza tylko drugiej 
osoby T rójcy  Św iętej jako podm iotu O bjaw ienia, lecz rów nież treść praw dy 
O bjaw ienia Bożego, jak  i biblijnego św iadectw a oraz zw iastow ania kościel
nego. N iektórzy dyskutanci podnieśli zastrzeżenia co do konieczności badań  
historycznych.

D rugi re fe ra t podstaw ow y pt. „Pism o i T radycja w starokatolickim  ro 
zum ieniu” wygłosił d r U. K ury. Kościół S tarokato lick i nie wypowiedział się 
nigdy w form ie zobowiązującego ośw iadczenia na tem at stosunku P ism a
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Świętego i T radycji, zajm ow ał jedynie stanowisko w p ertrak tac jach  na te 
m at unii z anglikam i i praw osław nym i. Działo się to zawsze w  sensie coraz 
mocniejszego akcentow ania P ism a Świętego w stosunku do T radycji. W p rze
biegu p ertrak tac ji o unię oświadczono w  szczególności: Pismo Święte s ta 
nowi w  porów naniu z T radycją prim a reguła fidei. T rydentyńskie zrów nanie 
P ism a Świętego i T radycji należy odrzucić. T radycja ma wobec Pism a 
Świętego tylko in te rp re tacy jny  autory tet, jest ona potrzebna, aby Pismo 
Święte w yjaśniać, lecz nie może go uzupełniać. Spełniając funkcję in te r
p retacy jną może w praw dzie T radycja powiedzieć w ięcej niż Pismo Święte, 
lecz nie może powiedzieć nic innego, nic, co by treściow o wykraczało poza 
Pismo. Pism o Święte zaw iera wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. D la
tego T radycja może spełniać wobec niego rolę konserw ującą, ale nie p ro
dukcyjną. W swym konserw ującym  znaczeniu jest T radycja przedstaw iona 
w nauce starego niepodzielonego Kościoła, w  którym  słyszy się tylko głos 
jednego, całego Kościoła.

S tarokatolickie wypowiedzi o P iśm ie i T radycji nie są, biorąc cąłość, 
wolne od problem ów  teologicznych. O tw arte  dotąd zagadnienia należy w y
jaśnić z punk tu  w idzenia podistawowego-ekumeniczinego stanow iska. Zo
stały  one w yraźnie sform ułow ane dopiero w  protestanickoi-katolickiej teologii 
polemicznej XVI i XVII wieku, leaz odpowiedziano na nie na ogół w kori- 
fesyjno-relatyw nym , abstrakcyjno-doktrynalnym  duchu. Zasadnicze p roble
my ówczesnej teologii polemicznej podejm uje się dziś na nowo. Mogą one 
jednak  być w yjaśnione tylko przez pogłębione w  duchu historii zbaw ienia 
rozum ienie O bjaw ienia, Pisma,- Kościoła i T radycji.

Te sporne zagadnienia dotyczą au to ry te tu  P ism a Świętego, jego przejrzys
tości (perspicuitas), w ystarczalności i jego zbawczego działania (efficacitais). 
R eferent podał pod? roizwagę następujące próby rozw iązania: 1) Pismo Święte 
jako św iadectw o Słowa Bożego posiada au to ry tet, k tó ry  jest nieporów ny
w alny z w szystkim i innym i au tory tetam i, jest to au to ry te t absolutny. P od
czas 'gdy Kościół i T radycja otrzym ały swój au to ry te t od Pism a Świętego 
jako Słowa Bożego i dlatego są to au to ry te ty  względne. 2) Pismo Święte, 
k tóre jest w swym brzm ieniu często ciem ne i n ieprzejrzyste, w ykłada się 
w praw dzie samo przez się, lecz może się ono w ykładać jedynie jako K oś
ciołowi powierzone Słowo Boże, tzn. w  jedności z Kościołem i ze św iadkam i 
w iary. 3) Pismo w ystarcza samo dla siebie, tr a d y c ja  dogm atyczna, uzupeł
n ia jąca je, może być tylko w  tak ie j m ierze b rana  pod uwagę, o ile in te r
p retu je  ona treść Pism a, i choć mówi więcej, to nie może powiedzieć nic 
innego niż mówi Pismo Święte. 4) Pismo m a moc zbawczą dzięki pośw iad
czonemu przez nie Słowu Bożemu, jak  dalece Słowo to jest przyjęte .,przez 
w ew nętrzne św iadectw o Diicha Świętego”, działającego w  Kościele 25.

W dyskusji, k tó ra  potem nastąpiła, stw ierdził ko referen t prof. P. J. Jans, 
że p rio ry te t P ism a Świętego wobec T radycji nie był akcentow any w ta-

26 Ukazały się w IKZ, 1!)62, s. 1.
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kiej m ierze przez O jców Kościoła S tarokatolickiego, jak  to stało się w re fe 
racie. Poza tym  problem  au to ry te tu  został fałszywie postawiony, gdyż 
Pismo Święte, Kościół i T radycja są rów norzędne wobec au to ry te tu  Boga, 
i są Jem u w rów nym  stopniu podporządkow ane. W związku z tym  w yw ią
zała się ożywiona dyskusja co do pojęcia viva vox ecclesiae: jest to  pojęcie 
dopuszczalne, jeśli rozum ie się pod nim  vox Evangelii, pod którym  się ro 
zum ie zw iastow anie Kościoła w ykładające Pismo; jeśli ono tym  nie jest, 
istn ieje niebezpieczeństwo, że stanie się ono źródłem  O bjaw ienia odchyla
jącym  się od P ism a Świętego.

Prof. drj W. K iippers nakreślił szczególnie w referacie pt.: „S tarokatolicki^ 
pojęcie K ościoła” krąg. problem ów: Kościół — sobór —  nieomylność. O K oś
ciele powiedziano, że przysługuje mu niezłom ność i nieom ylność tylko ze 
względu na Ducha Świętego. Działanie Ducha Świętego w  Kościele obejm uje 
w rów nym  stopniu Pismo Święte, rozum ienie P ism a i życie wierzących 
w łasce. Żyjąca w  członkach Kościoła praw da jest zachow yw ana i pośw iad
czona we w spółdziałaniu z biskupam i przede w szystkim  przez sobory. D e
cydujące znaczenie ma przy tym  zatw ierdzenie postanow ień soborowych 
przez Kościół prowadzony przez Ducha Świętego. Chociaż Duch Święty 
nie jest identyczny z Kościołem, to jednak  tych dwu wielkości nie można od 
siebie oddzielić. -Najwyższym w yrazem  tego stosunku jest sobór powszech
ny. Sobór nie jest nieom ylny, lecz jego postanow ienia sta ją  się takim i dizięki 
au tory tetow i Ducha Świętego. N ieuniknione przeciw staw ienie Kościoła 
i Słowa nabiera w yrazu dopiero w  pełni życia soborowego. Zdanie L utra: 
„Papież; i sobory mogą się m ylić” należy zasadniczo potw ierdzić, gdyż żaden 
sobór nie jest nigdy w  sposób m echaniczny w yrazem  D ucha Świętego. J e 
dnak  wnioski, jakie L u te r z tego w yciągnął, należy odrzucić.

Ks. A. R. H eligers zwrócił uwagę w  koreferacie, że m usim y ciągle na nowo 
pojm ować w rozum ieniu Kościoła Praw osław nego istotę ciała Chrystusowego 
przenikniętego przez Ducha Świętego przede w szystkim  w stale odnaw ia
jącym  się życiu liturgicznym . .

Poniew aż re fe ren t w ykładu o Sakram encie pokuty  (prof. dr J. Zeimet) 
nie mógł przybyć, odczytano jego tezy, do k tórych  prof. dr A. E. R iithy do
dał ad hoc k ilka uzupełnień. Ze względu na to, że podstaw a do w yczerpu
jącej dyskusji w ydaw ała się zbyt w ąska, postanowiono, aby problem  pokuty 
był wyłącznym  tem atem  następnej konferencji studyjnej.

Sprawozdania i wnioski

Ks. P. Pfister, au to r godnego uw agi arty k u łu  opublikowanego w  IKZ 26 
stw ierdził w referacie „Rzut oka na zdogm atyzowanie nauk i o cielesnym 
w niebow stąpieniu M aryi” z dnia 1 listopada 1950 r., że teologiczna dyskusja

28 Paul F. P fister: Czy cielesne wniebowstąpienie Marii jest dogm atem  katolickim? 
IKZ 1950, s. 209, (ukazało się także jako drukow ane odbitki).

I
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co do treści tego dogm atu przesunęła się na zagadnienie nieomylności K oś
cioła i T radycji. Podczas gdy Kościół P raw osław ny naukę tę  odrzuca ty lko 
jako zobow iązujący dogmat, teolodzy wszystkich nierzym skokatolickich 
Kościołów akcen tu ją, że dogm at nie zna jdu je  uzasadnienia ani w Piśm ie 
Świętym , ani w tradycji starożytnej i że w skutek  nowego dogm atu pow stały 
nieprzezwyciężone przeszkody na drodze do ekum enii.
- Co do „w spółpracy laików  w  Kościele S tarokato lick im ” wywodzi ks. 
P. P fister, że należy ją  rozum ieć i intensyfikow ać w  sensie powszechnego 
kapłaństw a. Po dokonaniu historycznego przeglądu dochodzi on do wniosku, 
że nam  starokatolikom , którzy m am y specjalny urząd, zlecono odnowę k a 
płaństw a powszechnego, które na nowo przypom niał bp Edw ard Herzog,' 
tan. że należy wzmocnić świadomość posłannictw a laików  uzasadnionego 
przez chrzest i bierzm ow anie. W tym  celu re feren t uczynił szereg konkret*" 
nych propozycji.

Szczególne wypowiedzi w ym ienili H olendrzy i Niemcy; chcieli oni usuinąć 
napięcia, które istn iały  od czasów w ojny, są one rów nież między H olen
dram i i Szw ajcaram i z powodu podejrzeń o pro testan tyzację  i liberyzację. 
Z wypowiedzi w ynika, iż w Szw ajcarii nastąp ił isto tn ie (zwrot ku  teologii 
d ialektycznej, jednak  przez związek ze sta rą  dogm atyką protestancką o rto 
doksją, stał się dla szw ajcarskich teologów pozytywnym  czynnikiem  do 
przezwyciężenia religijnego liberalizm u ostatniego stulecia i u torow ał po
średnio drogę do pogłębienia katolickiej kościelności.

W końcu stw ierdzono, że jako starokatoliccy  teolodzy m am y zadanie do
k ładniej sprecyzować, czym dla nas jest Kościół i urząd. Pow inniśm y być 
przy tym  nastaw ieni krytycznie z dwu względów. Z jednej strony m am y 
się w  sposób jasny oddzielić od Kościołów reform acji i nowoczesnego p ro 
testantyzm u, z drugiej — katolicyzm  ma być dla nas nie tylko ideolo
gicznym program em . Pow inniśm y bardziej po kato licku myśleć, żyć, dążąc 
do pełni praw dy.

3. Konferencja studyjna w Monachium
od 1 do 2 w rześnia 1953

Podstaw ow y tem at: S ak ram en t pokuty.

Po raz pierwszy zorganizowano konferencję studyjną — przede w szystkim
ze względów organizacyjnych i cizasowych — łącznie z Kongresem  S taro k a
tolików. Był to XVI M iędzynarodowy K ongres S tarokato lików  w  M ona
chium. Jak  postanaw iano na konferencji w  Bonn jedynym  tem atem  był
Sakram ent pokuty. P roblem  ten  był już nie tylko rozw ażany na dwu po
przednich konferencjach, lecz om awiano go również na obu konferencjach
pastoralnych Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szw ajcarii w dniach
17 października 1952 r. i 1 czerwca 1953 r. Ważne przyczynki do narady
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w nieśli profesorow ie E. G augler, A. Gilg i A. E. Riithy, jak  i księża L. Affol- 
te r i K. S talder. Na tych pracach w stępnych opierały się po w iększej części 
re fera ty  i dyskusje konferencji w M onachium . Przew odniczył jej znów prof. 
B. A. van  Kleef, natom iast protokołow ał ks. K. S talder 27.

Podstaw ow y refera t, pt. „Pokuta i S ak ram en t pokuty w  Nowym T esta
m encie” 28J wygłosił bp Edw ard Herzog 29. R eferat był nacechow any w nikliw ą 
egzegezą podstawowych m iejsc Nowego T estam entu , p rak tyką S akram entu  
pokuty w  Kościele S tarokatolickim , a punktem  w yjścia było staro testam en- 
towe pojęcie naw rócenia, które rozpracow ał L. A ffolter. W ykazał on, że 
naw rócenie, jakiego w ym agali prorocy, należy rozum ieć jako egzystencjo- 
nalmo-całościawe naw rócenie ludu, k tó ry  odpadł od Boga. W kazaniu Jana 
Chrzciciela uzyskuje pojęcie naw rócenia — m etanoia — większe znacze
nie przez kazanie o zbliżającym: się K rólestw ie Bożym, k tóre przyniesie od
puszczenie grzechów. Nawrócenie to jest jednorazow e i niepow tarzalne, jego 
sakram entalnym  znakiem  jest chrzest. Na tym  tle  może mieć pokuta względ
nie S ak ram en t pokuty tylko tak ie znacizenie, że ochrzczonemu, k tó ry  znów 
zgrzeszył, będzie przyrzeczone na nowo raz na zawsze darow ane odpuszcze
nie. W tym  związku należy też w ykładać m iejsca now otestam entow e, odno
szące -się do ustanow ienia Sakram entu  pokuty: J  20,21; Mt 18,18; Mt 16,18; 
Jk  5,16.

E. Herzog w ykładając Jan a  20,21 przez uw zględnienie m iejsc paralel- 
nych Mt 28, Łk 24 i Mk 16 — wychodzi z sy tuacji m isyjnej i odnosi udzie
lone uczniom pełnom ocnictwo do zw iastow ania Ew angelii i do chrztu, a nie
— jak  T riden tinum  -■— do pokuty indyw idualnej. R iithy kw estionuje ten  w y
kład, iż nie uwzględnia on przeciw staw ienia odpuszczania i zatrzym yw ania 
grzechów jako ak tyw nie dokonyw anej czynności. Słowo o odpuszczeniu 
grzechów, a szczególnie o zatrzym yw aniu  sk łan ia raczej do tego, aby p rzy
jąć sytuację, w  której uczniowie użyją swego pełnom ocnictw a w  poszcze
gólnych w ypadkach, a jest to sy tuacja  w  Kościele. T rzeba więc przyjąć, że 
w tym  m iejscu  chodzi o pokutę indyw idualną, zw iązaną stosownie do słowa 
zaw ierającego przeciw staw ienie, z sakram entalną  i dyscyplinarną stroną 
pokuty.

N atom iast dla E. H erzoga stanow i Mt 18,18 podstaw owe m iejsce dla u s ta 
now ienia pokuty indyw idualnej, gdyż tylko tu  jest w yraźnie mowa p w yko
nyw aniu w ładzy rozw iązyw ania i zw iązyw ania wobec jednostki i w yraźnie 
nakreślona jest sy tuac ja  w  Kościele. Jeśli naw et chodzi też o pokutę indy
w idualną, to  jednak  należy podkreślić w brew  Herczogowi, że w ierszy 19 i 20, 
w  których jest mowa o m odlitw ie przyczynnej i je j w ysłuchaniu  przez obec

17 u k aza ły  się w IKZ 1954; s. 34.
=* Ukazały się w IKZ 1954, s. 218.
» Najważniejsze pism a Edw arda Herzoga .o  Sakram encie p o ku ty : Obowiązkowa 

rzym ska spowiedź uszna ludzkim  wym ysłem, A arau 1901. Odpowiedź n a  próbę repliki 
bp. Eggera, A arau 1901.
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nego w  Kościele C hrystusa, nie m ożna wiązać z in te rp re tac ją  w ładzy zw ią
zyw ania i rozw iązyw ania, gdyż m ów ią one ogólnie o m odlitw ie przyczynnej.

W spom nianą u M t 16,18' w ładzę zw iązywania i rozw iązyw ania należy 
według Herzoga odnieść do zw iastow ania, a  w edług R iithy’ego do wewnątnz- 
kościelnej w ładzy dyscyplinarnej. W odróżnieniu od Mt 18,18 tnie jest o.na 
przyrzeczona ogółowi apostołów, lecz ty lko praapostołow i.

A w końcu, jeśli E. Herzog trak tu je  Jk  5,16 jako m iejsce odnoszące się do 
społecznego nabożeństw a pokutnego, to R iithy kw estionuje taką możliwość, 
gdyż nie m a tu  m owy o sakram entalno-dyscyplinarnej w ładzy zw iązywania 
i rozw iązyw ania, lecz tylko o w zajem nym  w yznaw aniu grzechów i o w za
jem nych m odlitw ach przyczynnych.

W koreferacie podkreślił K. S talder podstaw ę pokuty — odpuszczenie. 
Jest ono ważne raz na zawsze i nie można go (naw et w skutek ekskom uniki) 
utracić; musi ono być jednak  nam  ciągle na nowo przyrzekane i w  w ierze 
przyjm owane.

W drugim  referacie  pt. „Insty tucja pokuty i S akram ent pokuty w t r a 
dycji kościelnej” dał prof. M. Kok, w naw iązaniu do badań Poschm anna, 
w yczerpujący przegląd rozwoju kościelnej insty tucji pokuty od początku aż 
do T ridentinum . Dochodzi on — na podstaw ie założeń, że Kościół s ta ro 
żytny naw iązał w  istocie rzeczy tak  w nauce, jak  i w  praktyce do czasów 
apostolskich, że zerw anie ze starokościelną tradycją  nastąpiło  dopiero w ś re 
dniowieczu przez zastąpienie publicznej pokuty  kościelnej i przez przejście 
do ta jne j obowiązkowej spowiedzi usznej — do końcowego w niosku, że obo
w iązkiem  Kościoła S tarokatolickiego jest odnowić p rak tykę pokutną s ta 
rego Kościoła w dostosowaniu do> współczesnych stosunków, tzn. udzielać 
S akram entu  pokuty tylko w przypadkach ciężkich grzechów, podczas gdy 
dla lżejszych istn iałaby  możliwość w yznania w iary  i odpuszczenia w  Confi- 
teor m szalnym  i w ogólnym nabożeństw ie spowiednim , jeśli naw et te o sta t
nie form y nie m ają specyficznie sakram entalnego charak teru .

K. H .Frei podaje w swym koreferacie przegląd rozw oju pokuty w K oś
ciołach reform acyjnych. W dyskusji ustalono, że zerw anie z nauką i p ra k 
tyką Kościoła starożytnego nie nastąpiło  dopiero w średniowieczu, lecz już 
w naukach i p rak tykach  wczesnego katolickiego Kościoła, które nie mogą 
uchodzić za pełnow artościow ą in te rp re tac ję  tego, co podaje Nowy T esta
m ent. Insty tuc ja pokuty  uległa bardzo wcześnie daleko posuniętem u p ro 
cesowi odeschatologizacji, a także rygorystycznem u m oralizm ow i i kazuisty- 
ce, podczas gdy zw iastow anie o odpuszczeniu znalazło się w cieniu. Z d ru 
giej strony zaprzecza się tem u z uwagi na to, że w  średniow ieczu pokuta 
stała się, w przeciw ieństw ie do Kościoła starożytnego, insty tucją przym uso
wą, a m iarodajnym  elem entem  dla sakram entalności pokuty stała się spo
wiedź pryw atna. Poza tym  Sakram ent pokuty został przyciem niony w  swym 
istotnym  charak terze przez żądanie p rak tyk  satysfakcyjnych, które tra k to 
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wano jako zasługę przez w yparcie contritio przez a ttritio , jak  i przez sę
dziowską funkcję spow iednika.

Jako trzeci re feren t przem ówił prof. dr W. K iippers nt. „Pokuta jako pro
blem dogm atyczny”. We w prow adzeniu zw rócił on uwagę na różnice w n a 
uce pomiędzy Kościołem niem ieckim  i szw ajcarskim , i podczas gdy w  szw aj
carskim  katechizm ie ogólne nabożeństwo spowiednie i spowiedź indyw idual
na trak tow ane są jako dwie różne form y w yznania grzechów i dwie form y 
tego samego sakram entu , a ich zastosowanie pozostawia się w olnem u w y
borowi wierzących, to w edług uchw ały Synodu Kościoła n iem ieckiego3" 
tylko spowiedź p ryw atna m a charak ter sakram entalny , a w ierzący w w y
padku ciężkiego grzechu są zobowiązani jej się poddać. Jest więc ważne, aby 
w tych i 'z nim i związanych spraw ach podjęto szersze teologiczne rozw aża
nia. Celem ich powinno być w ypracow anie jasnej definicji sakram entu. 
W szystkie definicje sakram entu , które nab ra ły  znaczenia historycznego, n a 
rażone są na niebezpieczeństwa. N ajw iększe niebezpieczeństwo polega na 
tym, że sakram enty  w swoim pluralizm ie są oddalone od wielkiego casus 
singularis dzieła zbaw ienia. Jako zwykłe „środki ła sk i” Kościoła są one 
czymś w tórnym . Sakram enty  m ają jednak  swą praprzyczynę we w cieleniu 
i wywyższeniu C hrystusa. C hrystus jest tym, który isto tn ie udziela sa k ra 
m entów  i one należą do Jego dzieła zbaw ienia. Scholastyczna nauka o zba
wieniu w ykazuje tro jak ie  braki: b rak  jej p rzen ikającej ją chrystocentryki, 
dochodzi do wypaczenia pojęcia Kościoła, nie ma w niej pow iązań eschato
logicznych. Mimo tych wypaczeń należy podkreślić, że w sakram entach 
działa chw ała nowego eonu wpośród tego św iata śm ierci. Sakram enty  n a 
leży rozum ieć jako skuteczne znaki przyszłej chwały Chrystusa. W tym  
świetle, choć jednorazow e w ydarzenie chrztu m a znaczenie podstawowe, 
pokuta jest sakram entem , k tóry  daje nam  C hrystus dla zachow ania daro 
w anego nam  w chrzcie nowego życia i je spraw ia. W ten  sposób zachowuje 
On Kościół na drodze zbawienia. Z tego punk tu  wid,zenia rzucił referen t 
k ilka pytań, a na najw ażniejsze dał następujące odpowiedzi: a) W nauce
o Sakram encie pokuty m usi być związek pomiędzy chrystologią, eklezjolo
gią i eschatologią tak  zachowany, jak związek z nauką o grzechu, u sp ra 
w iedliw ieniu i poświęceniu, b) K onstytu tyw ne dla S akram entu  pokuty m u
szą być skrucha, spowiedź, zadośćuczynienie i dokonana w im ieniu C hrystu 
sa absolucja. c) Jeśli przy m odlitw ie (Ps. 43) i przy ogólnym nabożeństw ie 
pokutnym  te cztery partes są w ym agane i praktykow ane, jest nie do poję
cia, jak można im odmówić charak te ru  sakram entalnego, d) Pojęcia i istoty

»> Katolickie odpuszczenie win według nauki św. Augustyna, B ern 1902. Przegląd 
rozmów na  tem at rzym skiej spowiedzi usznej, Bern 1903. Poza tym  w  Revue In terna
tionale de Theologie 1901, ss. 77 nn .: O pow staniu spowiedzi usznej w Kościele za
chodnim.

™ P a trz : „Die altkatholische Kir che”, s. 72.
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sądu nie da się ominąć, jeśli S akram ent pokuty ma być po traktow any z całą 
powagą.

W dyskusji podn^siono , że w edług Reuscha należałoby zaliczyć i w iarę 
do tradycyjnych  partes. Rzucono rów nież pytanie, czy nauka trydentyńska 
nie była po trak tow ana w  referacie zbyt pozytywnie, podczas gdy K. S talder 
w yraźnie się od T riden tinum  odciął.

Ks. J. S chniertshauer wygłosił re fe ra t nt. „S akram ent pokuty a duszpas
te rstw o”. We w stęp ie dał on w yraz swem u w ielkiem u niesm akowi wobec 
kato lickiej p rak ty k i spow iedniej, uznał jednak  błogosławione oddziaływ a
nie m ądrze spraw ow anej spowiedzi usznej. Musi się przy tym  okazać, że 
unząd spow iednika jest powołaniem , szczególnym charyzm atem . W Kościele 
S tarokatolickim  istn ie je  w  prak tyce oczywiste odchylenie od tego, do czego 
dążył pierwszy niem iecki Synod. W tej sy tuacji konieczna jest in tensyfika
cja i pogłębienie ogólnego nabożeństw a pokutnego, którego sakram entalnego 
charak te ru  nie m ożna kwestionować. Podstaw ow y problem  nabożeństw a 
pokutnego polega na tym , że dom agam y się osobistego w spółdziałania w ier
nych i osiągam y to.

W naw iązaniu  do dyskusji przem aw iali: jeden przedstaw iciel Kościoła 
anglikańskiego i jeden  praw osławnego. Ks. C raske rozpoczął swe wywody 
stw ierdzeniem , że w ypełnienie (słów) 20,21 m ożna osiągnąć tak  w  spowiedzi 
ogólnej, jak  i p ryw atne j. Zaakcentow ał on konieczność skruchy i w yzna
nia grzechów przed K om unią św. P rzed jej otrzym aniem  trzeba mieć czyste 
sum ienie, a jeśli się tego nie osiągnie przez spowiedź ogólną, to potrzebna 
jest spowiedź osobista. W ostatn im  czasie bardzo wzrosło w  Kościele A ngli
kańskim  stosow anie spowiedzi indyw idualnej u duchow nych i świeckich. 
Okazało się konieczne w spółdziałanie z lekarzam i i psychologami. Prof. 
W inogradow z M onachium  w ypow iedział się na tem at S akram entu  pokuty 
w  Kościele Rośyjsko-Praw osław nym . R eferen t omówił dokładnie naukę rzym 
skokatolicką, podniósł jednak, że praw osław nem u u jęciu  insty tucji pokuty 
jest izupełnie obce jurysdykcyjne nastaw ienie Kościoła R zym skokatolickie
go. P raw osław ie w idzi w  Sakram encie pokuty  duchow o-terapeutyczny ak t 
łaski, a kap łan  m a spełnić rolę lekarza. P roces pokuty  w raz z pytaniam i 
staw ianym i penitentow i przez kap łana jest w  spowiedzi obu typów  w spól
nym  aktem  m odlitew nym , przebiegającym  w atm osferze działania ła s k i  
Bożej. Również „epitim ien”, uczynki pokutne, nie m ają  znaczenia sa ty sfak 
cji, lecz są ćw iczeniam i duchow nym i. Pomieważ w  absolucji Bóg jest tym , 
k tó ry  przebacza, używa się form uły deprekatyw nej, podczas gdy form uła 
indykatyw na jest racizej w yjaśn iającym  dodatkiem . Przez absolucję nie 
odpuszcza się k a r wiecznych, raczej dziecko gniewu sta je  się w skutek niej 
dzieckiem ła s k i31.

Nie; doszło jednak  do form alnego zakończenia dyskusji. Uzgodniono, że bę
dzie się dążyć do uzyskania go na następnej konferencji teologicznej.

M Referat ukazał się w IKZ 1951, s. 158.
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4. Konferencja studyjna w Solothurn
od 4 do 10 października 1954

Zasadniczy tem at: S ak ram en t pokuty (izakońcizenie) — Rew izja m szału — 
kursy  dla laików

K onferencja ta, k tó rej przewodniczył także prof. B. A. van Kleef, a pro
tokół 32 je j sporządził ks. O. S trub, może być uw ażana ze względu na je j w y
n ik i za jedną z najbardzie j owocnych.

Referaty i dyskusje

W stęp do obrad stanow ił zwięzły r e f e r a t33 prof. U. K uryego nt. „S akram ent 
pokuty”.

Sakrament pokuty

Celem refera tu  było ujednolicenie różnych punktów  w idzenia i wniosków, 
wypowiedzianych na poprzednich konferencjach.

Rozważania egzegetyczne

T radycyjne cytaty  dla ustanow ienia pokuty musizą być in terpretow ane 
w  św ietle całego now otestam entow ego zw iastow ania (kerygma). K ierunek 
nada je  przy tym  wezwanie do m etanói, do zasadniczego naw rócenia, k tóre 
w  zw iastow aniu Jezusa jest również radosną wieścią o tym , iż nastał już 
azas łaski. Wieść tę należy przyjąć w  wierze, po czym następuje dopiero 
m etanoia. Decyzja w iary, jaką jest m etanoia i nawrócenie, m a charak ter 
bezwzględnie jednorazowego w ydarzenia. Je j podstaw ą je s t odpuszczenie. 
Je st to czyn Boży, a wobec tego jest to zjaw isko eschatologiczne w  podw ój
nym sensie. Na podstaw ie izbawczego dzieła C hrystusa zostają już teraz raz 
na zawsze odpuszczone grzechy człowiekowi, k tó ry  w ierzy i naw rócił się, 
i że jem u, jeśli znów zgrzeszy, zapew nia się odpuszczenie w  czasach osta
tecznych. Odpuszczenia nie należy rozum ieć ty lko forenzystycznie jako d a
row anie kary  za popełnione grzechy, lecz jest ono now ym  aktem  stwórczym 
Boga, w raz  z k tórym  rozpoczyna się przyszłość nowego człowieka. Ten nowy 
człowiek n ie może jednak  żyć bez ciągle odnaw ianego odpuszczenia Bożego. 
T ak w ięc m etanoia nie oznacza tylko zbawczego punk tu  zwrotnego w  no
wym  życiu, lecz rów nież drogę zbaw ienia, k tó rą  kroczy now y człowiek. 
T ak  rozum iana „pokuta w iary”, k tó re j treścią jest ciągłe m ortificatio  i vivi- 
catio, dokonuje się, ja k  m ożna by powiedzieć, w  naw iązaniu  do A ugustyna

IKZ 1955, s. 65 nn.
33 IKZ 1955, s. 87 nn.
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.— w  trzech podstaw ow ych postaciach: w  codziennej m odlitw ie jednostki 
(5. prośba. O j c z e  n a s z ) ,  we w spólnej m odlitw ie zboru (Jk 5,16) i w pod
daniu  się władzy zw iązyw ania i rozw iązyw ania apostołów  względnie Koś
cioła (Mt 18,18). Tych „tertium  genus poenitentiae” nie można oddzielać -— 
jak  się zwykle dzieje — od codziennej pokuty w  wierze, jak  i od podstaw o
w ej m etanoi, oraz pokuta — jako sakram ent — pow inna raczej tam  w ystą
pić w mocy, gdzie pokuta w  w ierze jest uniem ożliw iona albo pozbawiona 
owocu w skutek szczególnie ciężkiego przestępstw a, k tóre obciąża sum ienie 
jednostki i sta je się zgorszeniem zboru.

Na tym  tle można odpowiedzieć na pytanie o ustanow ienie S akram entu  
pokuty w sensie egzegezy prof. Ruty, nie rezygnując jednocześnie z praw dy 
zaw artej w in te rp re tac ji E. Herzoga. Herzog ma niew ątpliw ie słuszność, 
gdy tekst J  20,21 i nn., k tóry  T riden tinum  uważa za dowód ustanow ienia 
S akram entu  pokuty, w yjaśnia — uw zględniając para le lne  m iejsce M-t 28, 
Łk 24, Mk 16 — jako wywodzące się z sytuacji m isyjnej i odnosi pełno
mocnictwo przekazane uczniom co do odpuszczania w in  do zw iastow ania 
Ew angelii i chrztu tych, którzy pow inni być jesizcze naw róceni. Nie można 
jednak  przeoczyć, że przeciw staw ienie słowa o odpuszczeniu w in i ich za
trzym ania, co zostało przyrzeczone uczniom, zakłada sytuację, w  której 
uczniowie będą korzystali z pełnom ocnictw a w w ypadkach indyw idualnych. 
Może to być jed n ak  ty lko sytuacja w zborze (Kościele), w k tó rej będzie się 
odpuszczać lub zatrzym yw ać grzechy jednostce. W ogólnym związku oznacza 
to jednak, że słowa Ew angelii J  20,21 zaw ierają im plicite ustanow ienia S a
kram en tu  pokuty, podczas gdy m iejsce Mt 18,18, k tóre Herzog chce uznać 
jako dictum  probans (ustanowienie), w ypow iedziane jest explicito.

Istn iejące jeszcze ciągle przeciw ieństw o między oboma m iejscam i można 
przezwyciężyć, jeśli weźmie się pod uwagę, co należy dokładniej rozum ieć 
pod „zw iastow aniem ”. Zw iastow anie nie jest jedynie przekazaniem  nauki
0 Bogu, lecz jest ono w łasnym  Słowem Boga podanym  za pośrednictw em  
św iadectw a człowieka. W tym  w łasnym  Słowie Boga dokonuje się już łaska
1 sąd, u łaskaw ienie i związanie, odpuszczenie grzechów i ich zatrzym anie 
w ten  sposób, że od każdego pojedynczego człowieka w ym agana jest decyzja 
w iary. Ponieważ zaś „zw iastow anie” zawsze zaw iera obie rzeczy — zw iasto
w anie i czyn, kazanie i S akram ent, można słow a Ew angelii J  20,21 rozumieć 
jako  obie postacie zw iastow ania, a m ianow icie jako podstaw owe zw iastow a
nie i chrzest o raz zw iastow anie odpuszczenia grzechów w Sakram encie pokuty. 
Podczas gdy zw iastow anie i chrzest służą grom adzeniu i zachowaniu zboru 
(Kościoła), w drugim  w ypadku chodzi o jego zachow anie w szczególnym 
sensie. Z tego p unk tu  w idzenia należy rozum ieć rów nież słowo w  Ew angelii 
Mt 18, przez które przekazano uczniom, względnie Kościołowi n a  podstaw ie 
w ładzy zw iązyw ania i rozw iązyw ania znaną z życia synagogi w ładzę dyscy
p linarną w ew nątrz Kościoła. Jest ona (tak jak  w  synagodze) następstw em  
w ładzy zw iastow ania. Z tego punktu  widizenia m a w ładza zw iązywania i roz
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w iązyw ania dwie strony: sak ram entalną  i dyscyplinarną. Należy je oczy
wiście rozróżniać, ale nie można ich od siebie oddzielać. T ak  jak  odpusz
czenie, k tóre m a się na m yśli w  te rtium  genus poenitentiae, ma sens bez 
uprzedniego sądu, bez uprzedniego związania, tak  nie może związanie i za
trzym anie grzechu oznaczać w ydania na ?ąd w  tym  sensie, że grzesznik 
będzie pozbawiony w szelkiej perspektyw y odpuszczenia w ostatecznej godzi
nie. Również postępow anie dyscyplinarne może służyć odpuszczeniu. K a r
ność kościelna w  surow ym  znaczeniu może być stosow ana ty lko w  Kościele 
(zborze), którego członkowie żyją w iarą  w  odpuszczenie.

Jeśli więc chodzi o. ustanow ien ie■ S ak ram en tu  pokuty, to z całości św ia
dectw a now otestam entow ego w ynika, co następuje. C hrystus chciał mieć 
S akram ent pokuty. Udziela On swoim w ładzy zatrzym yw ania i odpuszcza
nia (J 20,21), k tóra różni się od zw iastow ania. Jest ona, jak  zwiastowanie, 
pełnom ocnictw em  do podejm ow ania decyzji, z k tórym i Bóg się liczy, k tóre 
jednak  należy stosować tylko w ostateczności: Mt 18,18. Pełnom ocnictwo do
dane jest uczniom, względnie zborowi (Kościołowi) przez Tego, który jedynie 
może odpuszczać grzechy i powoływać do nowego życia, prizez Boga, Pana. 
Jest to pełnom ocnictwo jednoznacznie zakreślone, z którego można korzystać 
tylko w całkowitej zależności od Boga, licząc się z zastrzeżeniem  co do 
wolności Jego łaski.

Rozważania dogmatyczne

To, co powiedziano o Sakram entach  w dogm atycznej tradycji zachodnio- 
katolickiego Kościoła, wym aga, jak  w ynika z nowszych h istorii dogmatów 

dotyczących S akram entu  pokuty, dokładnych teologicznych studiów. Ogólna 
nauka o S akram entach  m usi być przebadana z punk tu  w idzenia chrysto- 
centrycznego, eklezjologicznego i eschatologicznego (Kuppers). Oznacza to 
konkretn ie: 1. C hrystus jest nie ty lko Tym, k tó ry  ustanow ił Sakram enty , 
lecz również Tym, k tó ry  je spraw uje. 2. S akram enty  należy trak tow ać łącz
nie z Kościołem, k tó ry  jest prasakram entem . 3. Dzięki C hrystusow i i K oś
ciołowi, którzy prow adzą do eschatologicznego nastan ia  K rólestw a Bożego, 
są Sakram enty  znakiem  i rzeczywistością nadchodzącego K rólestw a Bożego. 
W ynika stąd  dla zrozum ienia Sakram entu  pokuty, że w  nim  działa Chrystus, 
aby obdarzyć swoich odpuszczeniem dla zachow ania Kościoła aż do dnia 
przyjścia Pańskiego. Z tego punk tu  w idzenia ksz tałtu je  się pytanie co do 
sakram entalności pokuty. Jak  wiadomo, pokutę uznano za Sakram ent dopie
ro w X I wieku, jakkolw iek sam a spraw a już dawno istn iała. Na I konfe
rencji un ijne j w  Bonn w roku 1874 w ypow iedzieli się teolodzy starokatoliccy 
co do tego stanu rzeczy powściągliwie, że „p rak tyka w yznania grzechów 
zw iązana ze spraw ow aniem  władzy kluczów przeszła do nas z Kościoła 
pierw otnego i została zachow ana”. Naprzód w ięc było to po prostu  py tan ie 
dotyczące term inologii i rozgraniczenia pojęciowego, czy nazw ać pokutę
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sakram entem  czy nie. Jeżeli pozostaniem y przy uznanych przez wszystkie 
Kościoły i prześw iadczonych jednoznacznie w  Piśm ie św. „S akram entach” 
C hrztu i K om unii św iętej, to okaże się, że tylko tam  może być mowa o sa
Kramencie, gdizie C hrystus d a ją  swoim przez Słowo ustanow ienia, które p ie r
w otnie jest słowem obietnicy, przyrzeczenie działania łask i pod ustanow ioną 
przez Niego syrnboliozną czynnością. Tym czasem  w  w ypadku pokuty b rak  
jest ustanow ionego jednoznacznie przez C hrystusa lub  apostoła znaku 
(I Tym 5,20 — w ym ienia w związku z pokutą nałożenie rąk  — tak  R in- 
kel). Co to jednak  oznacza dla sakram entalności pokuty?

O ile w  tradycy jnym  języku dogm atycznym  rozróżnia się pomiędzy sa- 
cram entum  i res (sakram entalno-ludzką czynnością i w ydarzeniem  Bożym),
0 ty le  pierw sza jest ukonstytuow ana (m ając na uwadze je j „m aterię”) przez 
podstaw ow e partes w i a r y  i s k r u c h y  (por. powiedziane wyżej o w ierze
1 m etanoi), po k tórych  następuje rachunek  sum ienia i spowiedź, /zadośćuczy
nienie i postanow ienie. „Form a” sakram entalne j czynności istn ieje  w  „ver- 
bum ”, m ianowicie w  form ule absolucji, prizez k tórą przyrzeka się odpusz
czenie. W form ule absolucji nie może brakow ać form y deprekatyw nej, m odli
tw y przyozynnej, gdyż tylko z niej w ynika jasno, że jedynie Bóg może od
puścić grzechy i  upow ażnienie do absolucji m a charak te r w tórny, i pow inna 
jednak  występować, zwłasizoza w  pokucie indyw idualnej form a indykatyw na 
(tylko inie w  form ie „ego te  absolvo”), gdyż tylko ona może udzielić pen iten 
tow i -Wyraźnego przyrzeczenia, że jem u osobiście zostały odpuszczone w ystępki. 
Jeśli m a być bliżej opisane boskie w ydarzenie pokuty, to należy wyjść^od 
tego, że — jak  sak ram entalny  znak m a charak te r sym bolu — tak  i w ypo
w iedzianem u słowu absolucji przypada charak te r symboliozny, a m ianowicie 
ch a rak te r symbolicznego słowa o znaożeniu nie ty lko form alnym , lecz in 
strum entalnym . Słowo jest symbolem i ono spraw ia to, co w yraża, ma ono 
ch a rak te r nie ty lko dek laratyw ny. Ale — to trzeba powiedzieć w związku 
z różnicą pomiędzy sacram entum  tan tum , sacram entum  e t res oraz res ta n 
tum  i nie tylko czynność sakram entalna , absolucja, m a aktyw ny, symbolicz
ny charak ter, lecz rów nież określona przez nie rzecz, res i to tak  dalece, 
jak  ona jest sacram entum  et res, a m ianow icie m a je tu  i te raz  zdziałane 
odpuszczenie, pomimo w yraźnych cech rzeczywistości, a w ięc pomimo fak tu , 
że dzięki absolucji następu je  isto tne odpuszczenie. A bsolucja ma aktyw ne 
znaczenie symboliczne w  odniesieniu do res tan tum , a m ianow icie do przy
rzeczonego w  niej odpuszczenia na ostatecznym  sądzie Boskim.

Opowiadające tem u troistem u podziałowi jest i działanie pokuty troiste: na- 
stopniu sacram entum  tan tum  jest pokuta ak tem  w yznania w  podwójnym  
sensie, a więc przede w szystkim  jest ona w yznaniem  dotyczącym  C hrystuso
wej w ładzy odpuszczenia, chw ałą oddaną Jego m iłosierdziu (Exhomologese) 
oraz uznaniem  w łasnej w iny i  w łaśnie dlatego spraw ia ona i służy w ierze 
Kościoła i  jego gotowości do naw rócenia ziboru. Na stopniu sacram entum  et 
res spraw ia pokuta tu  i te raz  odpuszczenie, które można przyjąć tylko jako ak t
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Bożego sądu. Lecz gdy następuje sąd i odpuszczenie, to  zostaje stworzony 
nowy człowiek. P oku ta jest jednocześnie sądem  i Chrystusow ym  ak tem  
stw orzenia człowieka na nowo, k tó ry  zachow uje pen iten ta  przed popadnię- 
ciem w n iew iarę i w  niezdolność do opam iętan ia i zapew nia m u pow rót do 
społeczności Kościoła reconciliatio  cum  ecclesia. Jako  res tan tum  spraw ia 
ostatecznie pokuta eschatologiczne „zapieczętow anie” ku odpuszczeniu na 
sądzie ostatecznym , k tóre jest obiecane ciągle na nowo upadającem u w 
grzech w ierzącem u. Dopiero tam , gdzie pokutę w idzi się w  tych trzech w y
m iarach, można rozeznać jej sak ram entalny  charak te r i je j zasadnicze zn a
czenie pod względem  chrystologicznym , eklezjologicznym  i eschatologicz
nym, a je j przyjęcie może przynieść pełne błogosław ieństw o w  realizacji d a 
nego jej odpuszczenia.

T en  zwięzły re fe ra t w yw ołał dłuższą dyskusję, tak  co do egzegetycznego 
i dogmatycznego uzasadnienia S ak ram en tu  pokuty, jak  i co do kw estii sp ra 
w ow ania S ak ram en tu  i jego znaczenia duszpasterskiego. Zgodzono się na 
w nioski końcowe, k tóre zostaną potem  przedstaw ione w  form ie tez jako 
zalecenia dla zw ierzchności kościelnych. N ajw ażniejsze tezy brzm ią w  n ie 
w ielkim  skrócie w  ten  sposób

Wnioski dotyczące Sakramentu pokuty

I. Odnośnie do nauki:
1. Należy w yraźniej niż dotąd wskazyw ać, że pokuta podpada pod pojęcie 

„S akram entu” w  dalszym  tego słowa znaczeniu.
2. Należy akcentow ać związek S akram entu  pokuty  z S akram entem  chrztu, 

a zwłaszcza z ciągle ak tua lną  pokutą w iary . Nie w ystarcza sform ułow anie, 
że dzięki S akram entow i pokuty odpuszczone są grzechy popełnione po 
chrzcie.

3. Nie należy wykluczać, że J  20,21—23 jest cytatem  dotyczącym  ustano
w ienia S akram entu  pokuty.

4. Jako  partes S akram entu  należy w ym ienić przede w szystkim  w iarę 
i skruchę (tak Reusch) oraz ich Boskie działanie.

5. S akram entalność pokuty  zaw arta  jest w  absolucji, k tó ra  jakkolw iek 
nie jest ,/w idzialnym  iznakiem” w  pełnym  tego słowa znaczeniu, to jednak  
ma, jako słowo, moc sakram entalną  w  tym  znaczeniu, że ona spraw ia to, 
co oznacza, choć także w  sensie eschatologicznym  zapieczętow ania.

6. Ogólnem u nabożeństw u pokutnem u nie móżna po p rostu  odm awiać 
ch a rak te ru  sakram entalnego, o ile jest ono zw iązane z absolucją.

7. Czy absolucja nastąp iła  w  deprekatyw nej lub przy indyw idualnej po
kucie w  indykatyw nej form ie, m a to  pod względem  dogm atycznym  drugo
rzędne znaczenie.

>< IKZ 1955, s. 79 nn.
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II. Odnośnie do ry tu :
A. Pokuta indyw idualna:
1. Analogicznie do ry tu  Chrztu Słowa ustanow ienia powinny być do

kładnie przytoczone z całym  now otestam entow ym  zw iastow aniem  pokuty 
(metainoia, Chrzest i pokuta wiary).

2. Należy zauważyć, że absolucja nie we w szystkich w ypadkach może 
nastąpić natychm iast, lecz z reguły dopiero po dłuższym przygotowaniu 
duszpasterskim .

3. Należy zastanow ić się na tym, czy z deprekatyw ną form ułą absolucji 
można połączyć form ułę indykatyw ną i czy ta osta tn ia powinna nastąpić 
z nakładaniem  rąk.

4. W ażniejsze niż p rak tyk i zadośćuczynienia jest postanow ienie i n a 
praw a.

B. Ogólne nabożeństw o pokutne. •
1. W now oopracow anym  form ularzu  powinno się w yraźnie zwrócić uwagę 

na możliwość, względnie obowiązek, pokuty indyw idualnej w w ypadku cięż
kiego grzechu.

2. Absolucja pow inna nastąpić w uroczyście akcentow anej formie.
3. Należy się zastanowić, czy m odlitw y w w ypadku akceptacji S ak ra 

m entu  pokuty ogólnej pow inny być mówione w  form ie „m y” jako w spól
nej prośbie, czy jako m odlitw a przycizynna kap łana za penitentów.

4. Ogólnego nabożeństw a pokutnego nie należy trak tow ać jako koniecznego 
w arunku  dla otrzym ania K om unii św iętej. Może ono także być odpraw iane 
niezależnie od uroczystości msizy św.

Dodatkowo podano jeszcze k ilka w skazówek duszpasterskich  i co do sp ra
wow ania S akram entu  pokuty, co do których H olendrzy wnieśli surowszą, 
a lternatyw ną propozycję zm ierzającą do wzm ocnienia dyscypliny koś
cielnej 35.

Problemy dotyczące tekstowej reformy mszału

R eferat w prow adzający wygłosił prof. d r A. E. Riithy. Ogólną dyskusję 
otworzył ko referat prof. d r P. J. M aana i ks. lic. teol. K. Purscha. Rozmowy 
doprowadziły do sform ułow ania wniosków do kom isji liturgicznych . róż
nych biskupstw , k tó re  w  izasadzie dotyczyły następujących  punktów : We 
w stępie powiedziano, że Missale Rom anum, jakkolw iek jest w niektórych 
punktach  niepew na, powinna pozostać wzorem, a je j pozytywne w artości

35 Projekt alternatyw ny brzmi w zasadniczym zarysie: 1) Jako  kryterium  dla w y
konyw ania władzy związywania i rozwiązywania w spowiedzi pryw atnej należy uznać 
powagę i gotowość do pokuty penitenta. Spowiedź pryw atną m ożna zastosować wobec 
członka parafii, jeśli w skutek jego zachowania zagrożona jest świętość Kościoła. 2) Na
ganny upór grzechu i odmowa reconciliatio cum ecclesia m usi spowodować nałożenie 
excommunicatio, k tó rej dokonuje m inister ecclesiae dla zachowania świętości Koś
cioła, IKZ 1955, s. 81.
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należy zachować. Należy dążyć do możliwego zbliżenia starokatolickich  li
turgii, jak  w yrażono życzenie na kongresie w Lucernie w roku 1892. 
W szczególności dom agano się 36:

1. Teksty proprium  (introitus, gradu'ale, offertorium , postcomiunnio) m ają 
być rozszerizone i w-zbogacone.

2. Porządek perykop m a rów nież objąć lekcje staro testam entow e i trzeba 
przewidzieć jeden, dwa lub trzy szeregi.

3. Należy -zbadać, czy msza nie pow inna się znów roizpoczynać introitem  
zam iast ogólnym aktem  pokutnym .

4. Należy wznowić oratio  fidelium .
5. M odlitwy oratory jne należy na nowo sform ułow ać w tym  sensie, aby 

towarzyszyły czynności, w yjaśn iając ją. Należy unikać w szystkich zwrotów 
mówiących o składaniu ofiary albo zapow iadających konsekrację. Myślą 
przewodnią ma być dystrybucja i przygotow anie chleba i wina.

6. Bardzo pożądane jest wzbogacenie prefacji.
7. Słowa ustanow ienia m ają zaw ierać dodatek: to jest Ciało moje, które 

za was zostało w ydane.
8. Słowa ustanow ienia należy zakończyć akcentem  eschatologicznym 

(w naw iązaniu do I K or 11,26).
9. Problem  m iejsca i treści epiklezy należy dokładniej p rzestud iow ać37.
Większość tych postulatów  jest uwzględniona od czasu przyjęcia prac

rew izyjnych. Jednak  życzenia konferencji spełniono tylko częściowo, ko
m isje liturgiczne poszczególnych k rajów  powinny w yniki tych prac w y
mienić.38

Kursy laików

A ktualny we w szystkich Kościołach problem  szkolenia dorosłych po trak to 
wano w ten sposób, że podano krótkie spraw ozdania, co się dzieje w tym  k ie
runku  w Holandii, A ustrii i Szw ajcarii. Należy podkreślić, co powiedział 
prof. P. J. M aan w swym referacie o pisem nych kursach  dokształcających.

»» IKZ 1955, s. 75 nn.
" P o r .  w szczególności H. AIdenhoven: Złożenie ofiary i epikleza w modlitwie eu

charystycznej, IKZ 1971, s. 79 n n .; 150 n n ; 1973 s. 27 nn.
“  Już na Kongresie w Zurychu w roku  1938 proponował prof. d r C. G. van Biel 

bliższą współpracą Kościołów starokatolickich na  płaszczyźnie liturgiki. Do tej propo
zycji powrócono po wojnie na  Kongresie w Hilversum  1948 i skierow ano prośbą do 
Konferencji biskupów, a b j/p o w o łać : „M iędzynarodową Komisję L iturgiczną”. W krótce 
potem powołana do życia kom isja składała się z przedstawicieli Holandii (Maan, Tol), 
Niemiec (Pursch, Kiippers, Korstick, Kraeling), Szwajcarii (Riithy, Ackerm ann, 
M. Heinz, Bieli) i Austrii (Bernauer, Spuller, ReichI). W spółpraca rozwijała się p ie r
wotnie w drodze korespondencyjnej, a następnie przeszła n a  międzynarodowe kon
ferencje teologiczne. Na konferencji w Solothum  1954 głównym przedm iotem  narady 
była praca nad reform ą liturgii (mszał, Sakram ent pokuty). Na konferencji złożono 
pierwsze sprawozdanie z pracy dokonanej w różnych biskupstw ach (wg relacji lic. 
teol. K. Purscha na Kongresie w Rheinfeld 1957, IKZ 1957, s. 212 nn).
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Kursy tę zostały przeprowadzone z inicjatywy ekumenicznie zaangażowa
nych laików. Jakkolwiek w  kursach tych uczestniczyli przede wszystkim  
ludaie o wykształceniu akademickim, okazało się,: iż niektórzy uczestnicy 
m ieli trudności, aby przepracować tygodniowo dwunastostronicowe listy  
szkoleniowe. W końcu wygłosił laik Franz Riette (Bern), podstawowy refe
rat nt.: „Kursy dla laików — żywy zbór (Kościół)”. Widzi on w  kursach 
d la 'la ik ów  środek do ożywienia parafii. W kursach tych powinni więc 
uczestriiazyć tylko całkowicie zainteresowani życiem parafii. Z ich inicja
tyw y powinny powstawać w  każdej parafii i w  każdym Kościele duchowe 
centra, które działałyby m isyjnie i budująco. Po przeprowadzonej dyskusji 
przyjęto następujące wskazania dla konferencji pastoralnych38:

1. Urządzanie' odczytów jest konieczne, ale nie wystarczające.
2. Bardziej celowe są kościelne kurSy grupowe (godziny kontemplacji, dni 

m odlitwy, kursy tygodniowe).
3. Kursy takie wymagają duchowych centrów. Takimi mogłyby się stać 

bractwa powstające prtzy poszczególnych Kościołach.
4. Ich zadaniem powinna być misja wewnętrzna.
5. Ludzie z wykształceniem akademickim mogliby być zainteresowani — 

według wzoru holenderskiego — za pośrednictwem listów  nauczających.

Sprawozdania i wnioski

. Na tem at.posuszonego już na konferencji w  Amersfoort w, roku 1950 za
gadnienia „ślub rozwiedzionych” referowali: o Holandii prof. P. J. Jans,
o Niemczech ks. A. Degen, o Szwajcarii ks. K. Stalder. Okazało się, że prak
tyka w  poszczególnych krajach bardzo się różni, i w  żadnym Wypadku nie 
może uchodzić za wzorową. Jednolite rozwiązanie jąst obecnie niemożliwe.

Ks. H. .Frei złożył sprawozdanie z konferencji ILAFO- w  Kenosha, Wisc. 
(USA), która odbyła się w  dniach od 26 do 30 lipca 1954 oraz kongresu ka
tolików w  Chicago (od 3 do 8 sierpnia 1954), a także przedstawił on wraże
nia ze spotkania z Polskim Kościołem Narodowym^ w  USA! Prof. Kiippers 
złożył sprawozdanie z Ogólnego Zgromadzenia SRK w  Evanston. Na zakoń
czenie kś. lic. K. Pursch wygłosił publiczny odazyt nt.:: ^Towarzystwo Jecsu- 
sowe — Idee i form y”

Po .ustaleniu wyniku tygodnia studyjnego,^konferencja uzgodniła następu
jące wskazania: 1. W IKZ powinno ukazywać się w ięcej przyczynków ną 
temat problemów reformy litu rg ii40. 2. W dalszej'pracy studyjnej należy  
dokładniej przebadać następujące problemy: a) Sakrament w  znaczeniu' 
dalszym i bliższym, b) Karność kościelna w  związku ze sprawowaniem Sa
kramentów. c) Problem „Kościół i urząd”.

»  IKZ 1955, S. 84.
to Od ro k u  1951 ukazały się w IKZ artyku ły  na  tem at problem ów form  liturgicznych.

A. E. R lithy : Zagadnienie nowego ujęcia tekstowego m szału, 1955 s. 56.
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5. Konferencja studyjna w  Amersfoort 
od 5 do 11 września 1955

Podstawowy temat: Kościół — Namaszczenie chorych — Stanowisko wobec 
sprawozdań II 'Zebrania Ogólnego SRK w Evanstori 1954

Obradom przewodniczył prof. B. A. von Kleef, protokół sporządził ks.
A. Jobin.41

Referaty i-dyskusje

, Jak wskazuję ciąg referatów i dyskusji dotychczasowych konferencji stu
dyjnych, utrzymywały sią one w ięcej lub mniej ma lin ii granicznej pomiędzy 
teoretycznym i: praktycznym stawianiem sprawy. Należałoby więc zapytać, 
na co położono; większy nacisk. Problem ten poruszył przewodniczący kon
ferencji prof. B. A. van K leef w  referacie nt.: „Punkt wyjścia, rozwój, frek
wencja, cel naszych międzynarodowych konferencji studyjnych”. Gdy w o
bec dotychczasowych wyczerpujących studiów Sakramentu pokuty okazało 
się, że dyskusją prowadziła, coraz bardzie-j w  głąb teologii, a nie ku prak
tycznym rezultatom, przede wszystkim  w  zakresie dyscypliny kościelnej, 
powstało zasadnicze pytanie, czy na przyszłych konferencjach nie należa
łoby położyć Większego nacisku na naukową ozy też na pastoralną stronę. 
W dyskusji panowało przekonanie, że — podobnie jak dotąd — powin
ny być uwzględnione oba punkty widzfenia. Niestety, wypadł przewidziany 
na tę konferencję referat: „Karność kościelna w  Nowym Testamencie”, w  
którym miano przebadać zależność obu punktów widzenia. Postanowiono — 
dla intensyfikacji pracy — zwoływać konferencje studyjne co rok, Wyłą
czając lata kongresowe.

W najlepszymi sensie teoretycznie i praktycznie ukierunkowany był refe
rat ks.; Pi Ffistpra nt. „Namaszczenie chorych, ^przemyślane dogmatycznie”. 
Referent wywodzi: Namaszczeńie chorych, zostało wyniesione do rangi Sa
kramentu dopiero przez scholastykę średniowieczną, jakkolwiek kościelny 
zwyczaj namaszczania można wykazać już w  pięrwszych'wiekach. Nie ma 
wyraźnego ustanowienia tego Sakramentu przez Chrystusa, jest ono jedńak 
poświęcone w  ijradycji. To prowadzi do zagadnienia Pism a i tradycji. W y

ja śn ia  się' na podstawie nowszych badań, że w  tradycji apostolskiej sam  
Chrystuś działaj i ją wypełnia. W namaszęzeniu chóryęh dzieje się to w  ten  
sposób, że Ćłirystus chce cierpiących -cieleśnie i  duchowo ppzyjąć w  swoje 
cierpiehia i śmierć, jak i w; swoje przemienienie, uprzystępniając dla nich  
Swój dar, na „stopniu przejściowym” choroby. Namaszczenie chorych nie 
jest Sakramentem umierających, lecz chorych, który odnosi się do- cieles- 
no-duchowej całości. Fizycznego skutku można się spodziewać tylko z za

U Protokół IKZ 11956, s. 176 nn.
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strzeżeniem: „Nie moja, lecz Twoja wola niech się stawie”. Namaszczenie 
chorych jest Sakramentem drugorzędnym; potwierdza go jednak, kto myśli 
i żyje kategoriami zwiastowania apostolskiego. W dyskusji, którą rozpo
czął ks. D. N. de Rijk porusizono przede1 wszystkim  związek choroby, i grze
chu i znaczenie przygotowania do otrzymania tego Sakramentu. ' 

Wprowadzenierp do problematyki eklezjologicznej był referat ks. lic. teol. 
Leona Gauthier: „Dyspozycje dla dalszej pracy w  przyszłości z punktu w i
dzenia nauki o Kościele jako probiem egzegetyczny, historyczńo-dogma- 
tyazny i dogmatyczny”. Referent użyszedł z egzystencjalno-praktycznego 
punktu widzenia na konkretną sytuację Kościoła dziś, na jego próby odno
w y przez misję i ewangelizację, przez stworzenie diakonatu laików, bractw  
męskich i żeńskich. Przy tym teologicznie położono nacisk'na to, że Kościół 
jest Kościołem Jezusa Chrystusa, względnie Kościołem Bożym. Dlatego de
cydujący problem dotyczy stosunku Chrystusa i Kościoła. Według nowszych 
teologicznych badań cała eklezjologia mieści się w  obrazie Kościoła jako 
ciała Chrystusowego. Z tego punktu widizęnia encyklika Piusa XII „Mystici 
corporis Chris.ti” (1943) stanowi ważny dokument. Sugerowaną-w tym piśr 
mie identyfikację Chrystusa i Kościoła należy odrizucić. Nie przedstawią' 
ona właściwie stosunku Kościoła widzianego’ do niewidzianego. Niedawno 
podjęto teologiczne próby, aby) przyznać względną autonomię Duchowi Św ię
temu obok apostolskiego urzędu. W ten sposób wprowadza się do; pojęcia 
Kościoła nieznany dotąd charyzmatyczno-dynamiczny rys. W przeciwień
stwie do; nauki Kościoła Rzymskokatolickiego; trwają Kościoły reformowane 
przy przeciwstawieniu Chrystusa i Kościoła, co grozi niebezpieczeństwem  
pewnego spustoszenia pojęcia Kościoła. Należy jednak poważnie potrakto
wać czysto protestanckie przystawanie wewnętrznego pojmowania wiary 
i Kościoła. Alternatywny stosunek rzymskokatolickiej i protestanckiej nauki 
nie jest nie. do przezwyciężenia. Jezus Chrystus, Pan, jest ciągle obecny w  
swym Kościele i buduje go przez swą łaskę, urząd apostolski i działanie 
Ducha św iętego. Ći, którzy; pełhią urząd, szczególnie biskupi, nie są 
w  pierwszym rzędzie organem Kościoła, lecz pełnomocnikami Chrystusa, 
swego Pana, ich. służba odnosi! się do Kościoła. Patrząc z tego! punktu widze
nia, kroczy Kościół Starokatolicki słuszną drogą, gdy uzupełnia element 
episkopalny •— synodalnym. W ielkość Kościoła możemy poznać dopiero w te
dy — i w  ten sposób powraca referent do punktu w yjścia — gdy, trwając 
w  Kościele, stajemy się współdziedzicami jego duchowych zmagań, egzys- 
tencjalno-prafctycznych bied, jak i danej mu Boiskiej prawdy. Do tego're
feratu nawiązała dyskusja, w  której omówiono niektóre linie wytyczne dla 
pracy przyszłych konferencji.,

Prof. dr P. J. Maan usiłował znaleźć odpowiedź na pytanie: „Jak dalecs  
możliwe jest w  naszych Kościołach zająć stanowisko wobec wielkich pro
blemów poruszonych w  raportach z Evanston, w  szczególności co do (praicy) 
sekcji II, III i łV?” Po wprowadzających słowach o tym, że Kościół Staro-



catolicki mógłby wnieść największy wkład w  zakresie sekcji I — „Wiara
ustrój Kościoła”, chociaż' praca innych sekcji nie powinna być z tego po

wodu pominięta, omawia referent temat sekcji II —1 „Posłannictwo Kościoła 
yobeę: wyobcowanych”. M isyjne'zadanie Kościoła nie wymaga w  pierwszej 
Jnii organizacji, lecz określonej postawy duchowej, która świadomie szuka 
izłowieka niewienzącego i wątpiącego, „czwartego - człowieka”, który nie 
ną nawet fałszywego pojęcia o Bogu. Próbę W tym kierunku podjął Koś- 
siół utrecheki nie mógłby stworzyć placówki misyjnej wraz z Kościołem  
Anglikańskim. Sprawozdanie III sekcji o „Odpowiedzialności Kościoła 
w społeczeństwie” powinno spowodować przemyślenie naszej postawy- wobec 
wielkich przemian:: strukturalnych. Tak samo ważne są praoe i sprawoz- 
ianie IV sekcji: „SpraWy międzynarodowe”. Wyjaśnia tó, jak wielka jest 
ićzba .nierozwiązanych problemów na płaszczyźnie polityki zagranicznej,
, jak ważną jest rzeczą wyjaśnienie tych problemów w  społeczności wszyst-
■rirh TCnęrinlA-w z '

Sprawozdania i wnioski

Lektor C. Tol złożył sprawozdanie nt.: „Wyniki i stan pracy liturgicznej 
w. różnych Kościołach”. Dał on przegląd komisji istniejących w  Holandii 
. w  Niemczech oraiz grup roboczych, które opracowują poszczególne sprawy., 
Wszczęte starania przyspieszają postępy prac zmierzających do gruntownej 
rewizji ksiąg liturgicznych.

Profesorowie drvW. Kuppęrs, dr A. E. Riithy i dr P. J. Maan m ówili o „Te
ologicznym wykształceniu naszych duchownych zę szczególnym uwzględnie
niem strony religijnej i  duchowej”; W ,referatach odbiła się zasadniczo róż
norodność trzech teologicznych zakładów naukowych. W dyskusji odzywało 
się coraz; mocniej żądan ie; głębszego wewnętrznego wykształcenia narybku 
duchownego, które powinno uzupełniać wykształcenie naukowe.

6. Konferencja .studyjna w  Bonn
od 24 do 30( września 1956

Zasadniczy temat: Chrystus i Kościół — Offertorium — Misja i ewange
lizacja

Gdy; problem Kościoła, a w  szczególności zagadnienie stosunku Chrystusa 
i Kościoła stał się potem na Światowej Konferencji dla Spraw Wiary 
i Ustroju kościelnego (Lund 1952, Szwecja) przedmiotem wnikliwych ekume
nicznych studiów i dyskusji, i odkąd był Oń omawiany w e wszystkich Koś
ciołach, narzucała się konieczność ustalenia starokatolickiego sarnouświado-
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m ienia sobie tej kw estii i zajęcia stanow iska wobec niej. Stało się to na tej 
konferencji i to  na szeroko pojętej podstawie. D yskusję prowadził prof.
B. A. van Kleef, a protokół sporządził prof. dr W. K iippers.42

R eferaty  i dyskusje

P ierw szy podstaw ow y re fe ra t nt.: „C hrystus i Kościół w Nowym T esta
m encie” wygłosił ks. O. S trub. Stosownie do wyrażonego wcześniej życzenia 
opracow ał on przede w szystkim  w yniki badań prof. d r E. G auglera 43. Oto 
zasadnicze tezy jego refera tu : 1. Pojęcie ecclesia wywodzi się ze staro testa- 
mentowego „ąuahal Jah w e”, a więc z pojęcia pow ołania ozy pojęcia zgro
m adzenia ludu, k tó re  Bóg zwołuje na zasadzie w ybran ia i przez zaw arcie 
przym ierza; poi odpadnięciu Izraela ogranicza się to pojęcie do „resztki Ja -  
kubow ej”, k tóra będzie zachow ana i na nowo wzbudzona dzięki łasce Bo
żej. 2. Na tym  tle  należy roizumieć zaczątki założenia Kościoła, k tó re  po ja
w iają  się u Jezusa w tradyc ji now otestam entow ej. W zw iastow aniu Jezusa 
Kościół i K rólestw o Boże są w ielkościam i eschatologicznym i, to znaczy, że 
wszystko, co o nich powiedziano, należy odnosić do1 postaci M esjasza czasów 
ostatecznych i do w ielkiego zakończenia dziejów zbaw ienia. D latego należy 
odrzucić tak  iden tyfikację Kościoła z Chrystusem , jak  i przeciw staw ienie 
Kościół i Chrystus. Z tego punk tu  w idzenia w ynika w Nowym Testam encie 
sześć zasadniczych tez: a) Kościół pow staje w skutek  w ybran ia jego człon
ków, b) polega on na odnow ieniu przym ierza z Izraelem , c) jest to resztka 
Jakubow a, d) istn iejąc jako lud  Boży pomiędzy W niebow stąpieniem  a po
w tórnym  przyjęciem  Pana, jest on  w ielkością eschatologiczną, f) nie należy 
on sam do siebie, lecz jest pow ołany do służby dla św iata. 3. Apostoł Paw eł 
mówi o Kościele z punk tu  w idzenia nowej sytuacji: jest on św iadom y tego, 
że Bóg dokonał decydującego czynu dla (zbawienia w  C hrystusie i że w raz 
z Nim rozpoczął się nowy eon, chociaż i s ta ry  nadal istnieje. W tym  zna
czeniu jest cudow nym  dziełem w pośród św iata. Do niego należą hagioi 
(święci), a  w ięc ci, k tó rzy  przez w iarę, chrzest i dar D ucha związani są z w y
wyższonym Panem . Są oni „w C hrystusie”, a więc w  Kościele. W ażna jest 
przy tym  form uła, że C hrystus jest głową, a Kościół ciałem. Przew yższające 
znaczenie głowy jest n ie  ty lko  natu ra lne , lecz należy je  rozum ieć ściśle* 
w sensie starotestam entow ego stosunku Boga i św iata. Kościół jest przed
m iotem  objaw ienia. Jego zjaw ienie się jest urzeczyw istnieniem  zbaw ienia 
przez C hrystusa i w  Nim. O n d a je  ciału  plerom a, czyli pełnię. W ten  spo
sób jest zachow ane w  stosunku Chrystus-K ościół przeciw staw ienie bez usz

IKZ 1957, s. 21 nn.
"W chodzą w rachubę następujące a rtyku ły  zamieszczone w IKZ: Znaczenie Kościoła 
w pism ach Janow ych, 1934, s. 97 nn .; 181 nn. Kościół, jego istota i przeznaczenie, 1927, 

s. 136 nn. słow o i Kościół w Nowym Testam encie, 1939, s . - l  nn . Kościół obrońcą wol
ności, 1915, s. 97 nn.
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czerbku dla ich najbardzie j istotnego zw iązku. W końcu akcen tu je  się, że 
Kościół opiera się całkowicie na Słowie Bożym i że ono daje w yjaśnienie na 
py tan ia dotyczące stosunku Kościoła i św iata. Podnosi się przy tym, że 
w edług A pokalipsy św. Jan a  istota Kościoła w ypełnia się w cierpieniu.

W w yczerpującej dyskusji podkreślono pozytywne znaczenie Mt 16, 16 dla 
Kościoła i urzędu, lecz odrzucono izolację tego m iejsca i jego jednostronne 
zastosowanie dla uspraw iedliw ienia późniejszego rozw oju papiestw a. Pod
stawowe znaczenie ma to  — i tego poznania nie m ożna przysłaniać — że 
Kościół otrzym ał kerygm a-izwiastowanie, że jest związkiem b ra te rs tw a w 
nowym życiu, że jest zbaw ieniem  św iata i że jego egzystencja jest nierozer
w alnie zw iązana z urzędem  apostolskim  (Rinkel). N astępnie omówiono do
kładnie zagadnienie au to ry te tu  Chrystus.a i Kościoła. N aw iązano do cha
rakterystycznego dla izraelskiego sposobu m yślenia pojęcia „przypom ina 
sabie”, k tóre nie oznacza tylko w yobrażania isobie w  pam ięci m inionej prze- 
S7łości, lecz k tóre należy rozum ieć jako uobecnienie realiów , będących w y
nikiem  działania m inionego zjaw iska. To jest rów nież w łaściw e rozum ienie 
stosunku Kościoła do C hrystusa (Maan). W reszcie poruszono spraw ę sto
sunku Boskiej i ludzkiej strony Kościoła. N asunęły się następujące odpo
wiedzi: nie chodzi tu  o dwie różne jakości bytu, jak  sugeru je  antyczny spo
sób m yślenia filozofii greckiej. C hrystus i Kościół są raczej w edług perso- 
nalno-dynam icznego sposobu m yślenia Biblii jako w w ydarzeniu zbawczym, 
przy czym Kościół jest w tym  w ydarzeniu  podporządkow any Chrystusowi 
(Kiippers). D rugą możliwością jest to, aby rozum ieć Kościół jako „nowe 
stw orzenie”, k tóre Bóg pow ołuje do życia przez ludzkie elem enty jak ke- 
rygm a, w yznanie, Sakram enty , urząd, b raterstw o. P rzestrzega się jednak 
przed tym, aby nie odnosić biblijnych obrazowych określeń  do Kościoła 
„pokonstantyńskiego” (Strub). W końcu zwrócono uwaigę na znaczenie D u
cha Świętego, k tóry  działa w  Kościele jako osoba i dar (Kiiry).

N astępnie prof. d r W. K iippers wygłosił bardzo w ażny i uw zględniający 
różne aspekty  re fe ra t nt. „C hrystus a Kościół w nauce kościelnej” 44. Po 
w prow adzającym  przeglądzie obecnego stanu  badań  eklezjologicznych 
referen t omówił n a jp ie rw  problem :

Założenie Kościoła przez Chrystusa

D la najstarszego Kościoła decydująca odpowiedź na to py tan ie  nie zn a j
dow ała się w  wiedzy historycznej, lecz w  bezpośrednim  zw iązku z aposto
łam i i ich św iadectw em  w  założonych przez n ich  p ierw otnych zborach. S tró 
żem tego związku był biskup. Jednak  pow stanie Kościoła było dla sposobu 
m yślenia owego czasu ty lko niew ielką, lecz cen tra lną  częścią d ram atu  
zbaw ienia ogarniającego cały św iat, w  k tó ry  to d ram at w ierzący czuli się

“  R eferat przedrukow ano dokładnie w IKZ, 1957, s. 35 nn., lecz ze względu na jego 
ważność jest on  tu  wyczerpująco przytoczony.
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wciągnięci przez Chrystusa. W starokośdelnych zmaganiach o podstawowe 
dogmaty chrystologiczne i centralne zapadłą też im plicite podstawowa de
cyzja-co dta istoty Kościoła i  prawdziwego człowieka, jak i w  Trójcy Św ię
tej ukaizuje się Kościół jako „fakt Objawienia”. Uwzględniając przeciwsta
wiania „Kościoła z góry” i konkretnego Kościoła z jego grzechem i słaboś
cią, roizróżnia Augustyn ćorpus permixtum i corpus verum Kościoła. To Roz
różnienie doprowadziło potem) do znacznych niejasności co łdo stosunku Koś
cioła „niewidzialnego” i; „widzialnego”, i co do ich związku z Chrystusem, 
zwłaszczaj w  Kościołach Reformacji. Krańcowe konsekwencje tej tezy w ystą
piły w  nowszych czasach u Alberta Schweitzera, który zakwestionował zało
żenie Kościoła przez Chrystusa, widząc w  nim deskę ratunku dla uczniów  
rozczarowanych brakiem realizacji nadchodzącego Królestwa Bożego. W tęp 
sposób dokonało się zerwanie ze starą nauką. Sprzeciw  wobec tego zjaWił 
się w  najnowszej teologii protestanckiej na podstawie ostatnich badań egze- 
getycznych i historyczno-kościelnych, które doprowadziły do tzw. „nowej 
ugody”/ Według niej .nie można oddzielać pojęcia ecclesia jako wielkości 
eschatologicznej od pierwotnego świadectwa apostołów o Chrystusie, tak 
ja k ; świadectwa o ziemskim Jesusie nie można oddzielać od świadectwa
0 Jego zmartwychwstaniu i wywyższeniu. Tak wchodzi nowe porozumienie 
katolicko-protestanckie w  sferę możliwości. A jednak najgłębsze przepi- 
wieństwa pozostają. Jest wprawdzie zgoda co do tego, że Chrystus chciał 
mieć Kościół i że go ustanowił, nie ma jednak zupełnie porozumienia co do 
tego, co; Chrystus konkretnie chciał mieć w  Kościele i co w  nim ustanowił. 
To skłania nas do rozważenia drugiej kwestii:

Kierownictwo Kościoła przez Chrystusa

Sprawa ta nie jest kwestionowana przez żadną ze stron, lecz sprzeczne 
są poglądy co do tego, jak należy rozumieć kierownictwo Kościoła przez 
Chrystusa. Według wiary starego Kościoła Chrystus jako głowa Kościoła 
sprawią ttheosis (przebóstwienie).- Następuje to w  kulcie sakramentalnym, 
jest poświadczone -przez porządek urzędów, pełnię charyzmatów i cudów
1 przóz, cierpienia męczenników. Zgodnie z wpływem  spekulatywnej mistyki 
i hierarchicznych wyobrażeń Dionizego Aeropągity, Chrystus- kieruje Koś
ciołem nie tyle jako osobowy Pan, lecz raczej jako źródło i szafarz łask  
przekazywanych w  drodze porządku kościelnego i przez Sakramenty. Tak 
myśleli, również w ielcy mistrzowie scholastyki. Zajmowali się więc oni w ię 
cej bytem Chrystusa jako głowy, niż-bytem  Kościoła' jako'ciała i rozumieli 
Pana Kościoła w  Świetle m ajestatu Boga (maiestas Dei). Zarysowują się 
przy tym idee: 1. Chrystus jest głową według swej Boskości i człowieczeń
stwa, wobec azego Chrystus zjaw ia się w  mistycznym .związku ze swym  
Kościołem jako drugi Adam, jako głowa nowjegó rodzaju ludzkiego.
2. Chrystus jest pierwiastkiem swoich członków, stwarzając w  nich nowe
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życie. 3. W jChryśtusie jest pełnia życia- i ta pełnia przechodzi z głowy ni 
członki. W takim układizie zyskuje nowe znaczenie nauka o trzech urzędacl 
Chrystusa. Przy całej jednolitości scholastycznego m yślenia istnieje i w ńirr 
różnorodność. Według Bonawentury Chrystus jest ukryty w  Ciele Kościoła 
jest On sercem darzącym życiem, podczas gdy Tomasz widzi serce Kościoh 
nie bezpośrednio w  Chrystusie, lćęz w  Duchu Świętym, rozumianym racjo
nalistycznie. Wśród reformatorów — Luter skłania się bardziej ku Bona
wenturze, Kalwin zaś ku Tomaszowi. Natomiast zanikają u nich myśli mis- 
tyczno-hierarchiczne. Chrystus kieruje Kościołem bez instancji' pośrednich 
Ozyni to bezpośrednio przez Słowo i Ducha Świętego. Wszystko inne jes: 
zbędne i stanowi martwe uczynki. W racjonalistycznym i idealistycznym ro
zumieniu Chrystusa nię:m,a mowy o, kierowaniu Kościołem. Dopiero nowszć 
teologia protestancka usiłuje się uwolnić od niefortunnych idei niekontrolo
wanego „kierownictwa Ducha”.

Obecność Chrystusa w Kościele

Starokatolickie świadectwa o obecności Chrystusa w. Kościele znajdują sit 
przede wszystkim  w  liturgii:, Chodzi o stałą obecność Chrystusa w całyir 
Kościele, która szczególnie wyraźnie jest skuteęzna przez dopełnianie kultu 
W Kościele starożytnym chodzi o totalny pneumatyczny realizm obecnośe 
Chrystusa. Cały św iat św iatła i życia w  rzeczywistości nowego eonu jesl 
obecny z Chrystusem w  Kościele. To wyobrażenie żyje pó dzień dzisiejszj 
w liturgii Kościoła Wschodniego. U Augustyna, który rozróżnia rozmaite 
rodzaje obecności łaski Chrystusowej, ustępbje liturgia w  cień, obecność 
Chrystusa widzi i się rączej w obecności 'Ducha Świętego, Scholastycy  
w  ązczególmoścd Bonawentura, kładą znów większy naeisk na sakramental
ną obecność Chrystusa, jediiak obecność łaski Chrystusowej w  Sakramenci* 
w Kościele występuje w  późniejszych czasach coraz bardziej rozdzielnie 
Podczas gdy dla pobożności ludowej Chrystus „mieszka” w  tabernakulum  
Kościół ukazmje się z drugiej strony jako organ łaski "Boskiego majestatu 
Dystans wobec Kościoła rośnie. Zmiana na-stępuje dopiero wskutek odmowie 
nią pojęcia Kościoła i życia liturgicznego przez J. A, Móhlęra.

Przynależność do Chrystusa i do Kościoła

Wydaje się, że wobec tego problemu zbliżamy się również do żgody, cho 
ciąż riie ma zgody co do jednego zdania — „skoro Chrystus jest jeden, ..t< 
może istnieć tylko jedno Jego ciało”. Z właściwie ińter.pretoWanego: zdanis 
„extra ecclesiam nulla salus”, wynikły już w  najstarszym Kościele jak- naj
bardziej poważnie traktowane pojęcia apostaeji, schizmy i herezji. Powstaj* 
pytanie, czy należałoby stosować ję dzisiaj. Nie można tu jedsnak przedista 
w ić całego rozwoju tych pojęć. Można jednak przytoczyć trzy reprezenta
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tywne wypowiedzi w  tej .sprawie i  na ich podstawie przedstawić różnicą 
w  poglądach katolickich i protestanckich. Ć. Feckes w yjaśnia1 w  komentarzu / 
do encykliki ,j]V[ystici Corporis Christi”: dla zachowania jedńości i przyna
leżności do Chrystusa i Jego Kościoła może chodzić tylko o tó, aby podzie
lonych chrześcijan włączyć do'tej jednej wspólnoty. Według JE. Brunnera są 
historyczne Kościoły co najmniej naczyniami prawdziwej ećclesia Nowego 
Testamentu, a jedynie ona może nazywać się ciałem Chrystusowymi. Łatwo 
można odróżnić pomiędzy przynależnością do Chrystusa i do Kościoła i dla
tego-jest niemożliwe, aby stare pojęcie schizmy i herezji stosować wzajem 
nie dó Kościołów. A. Nygren, reprezentujący szerokie koła ekumeniczne, 
wyraża .przekonanie, że ruch ekumeniczny zobowiązuje nas, aby błądzą
cych przywodzić w  miłości do prawdy, budować ciało Chrystusa i wzm ac
n iaj, jego jedność.

W odpowiedzi na pytania wynikające 2 rozwoju historii dogmatów pod
kreśla Ktlppers, że do przezwyciężenia istniejących przeciwieństw co do 
świadectwa Pisma świętego i Symbolu Nicejskiego należy wyjść z świętości 
Kościoła, którą należy traktować wraz iz chwałą Królestwa Eiożego: Kościół 
jest święty, ponieważ w  nim objawia się chwała Boża. W widmie św ietla
nym jednej; aureoli chwały, która przysługuje Kościołowi, widocznych jest 
sześć barw: liturgia, hierarchia, dogmat, kerygma, martyria, diakonia. ,Te 
zasadniczy elementy Kościoła mają sw e podstawy w  samym Chrystusie, dla- 
teg& mają one trojaki charakter — są pneumatyczne, sakramentalne i escha
tologiczne — jak sam Kościół. Kościół można rozpoznać po jego świętości, 
a stąd po jedności, katolickości i apostolskości, gdy widzi się obie jegó stro
ny: jego realną, historyczną rzeczywistość i jego pneumatycżno-sakramen- 
talno-eschatólogiczny charakter. Tak należy wfdzieć jedność \ Kościoła jako 
owoc jego; świętości, jak też jego katolickości i apostolskości. Stąd wynikają 
określone przesłanki- dla kierownictwa Kościoła: i) Jeśli wszystkich sześć 
objawów życia kościelnego odnosi śię do Chrystusa, znajdują się one istot
nie pod Jego' kierownictwem i żaden członek nie może Chcieć ćżego innego, 
■jak przez nie służyć Kościołowi. Fakt, że ta służba znajduje swój Wyraz 
w  Kościele powszechnym, jest najgłębszą wartością synodalnego życia Koś
cioła. 2) Tak rozumiane kierownictwo ogólnego życia Kościoła znajduje swe 
dopełnienie w  tajemnicy obecności Chrystusa w  Kościele. Idąc po myśli 
Augustyna należy tu myśleć o obecności łaski Chrystusowej w. Duchu' Św ię
tym, ale należy to jiza pnzykładem Kościoła starożytnego /uzupełnić przez 
obecność Chrystusa w  Sakramencie, wyznaniu, urzędzie i w  ogólnej posta
w ie wiary Kościoła. 3) Na pytanie co do przynależności dó Chrystusa i do 
Kościoła należy odpowiedzieć w  ten sposób, że Kościół uczestniczy w  istot
nej jedności w  takifej mierze, jak Chrystus mu to daje, czy to się rozumie 
jako teopneustia (prawosławie), czy. jako Pra-Sakrament (katolicyzm), czy 
jako znak eschatologiczny (protestantyzm).

Nasza postawa wobec konieczności podiziału będzie więc zbliżona do po
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zycji delegacji prawosławnej ha konferencji w  Evanston: Kościół Chrystu
sowy rozwijał się w  sposób widzialny w  nieprzerwanym historycznym ciągu 
od czasów apostolskich jako jeden, św ięty na ziemi, i przez to, że zachował 
dziedzictwo'pnzekazaine świętym. Jednak to,oświadczenie, które moglibyśmy 
prawie dosłownie podobnie sformułować, nie rrttiże być roizumiane w, prawnie 
ekskluzywnym sensie, lecz ma ono znaczenie jako wyznanie dotyczące peł
ni prawdy wobec niebezpieczeństwa spustoszenia, i połowiczności. Tak więc 
wyznajemy, że wszelkie konkretne w ysiłki rozmaitych elem entów życia 
kościelnego mogą być, że tak powiem, czystym i dobrym cząstkowym w y
pełnieniem ogólnego powołania Kościoła i mogą stać się błogosławieństwem  
dla człowieka. Z drugiej jednak strony trwamy przy tym, że one jako w y
pełnienia cząstkowe n ie są w  takiej samej mienze do budowania ciała 
Chrystusowego, w  jakiej nie wypływają z jedności z.Kościołem w  jego ziem- 
skó-konkretnej formie, ani do niego nie prowadzą.

1 W dyskusji, jaka potem nastąpiła, niewiele było nowego. W zasadzie w y
jaśniono i sprecyzowano to, co usłyszano.

Offertorium jako problem liturgiczny i dogmatyczny

Na ten temat zamieści} lic. teol. ks. Pursch dwie większe prace w  IK Z 45. 
Prof. dr A. E. Riithy i lektor C. Tol podjęli się przeprowadzić krytykę w yni
ków jego pracy. Prof. Riithy przypomina przełomowe pismo „Mensa i Con- 
fessio” Franciszka Wielanda, co do którego wypowiedzieli się wyczerpująco 
Edward Herzog i Adolf Thiirlings46. Tezy Wielanda zostały swego czasu 
uznane prizez Dorscha S. J. jako sprzeazne z Tridentinum. Herzog uznaje 
je i widzi w  nich potwierdzenie ujęcia, które znalazło swój wyraz w  liturgii 
mszalnej Kościoła chrześcijaftsko-katolickiego. Według Wielanda istnieje za
sadnicza różnica pomiędzy Stołem Pańskim w  Kościele starożytnym i ołta
rzem ofiarnym, jaki się ukształtował przez związek z gronem fnęczenników,

' wyznaniem pod wpływem  pozachrześcijańskich wyobrażeń o ofierze: Tam  
dziękczynienie i uczta braterska. Riithy, który się nie wypowiada ani za 
Wielańdem ani za Herzogiem, wskazuje na dwie linie, które ciągną się aż do 
najstarszych'dokumentów. Pierwsza przewijająca się w  Nowym Testamen
cie prowadzi do ujęcia, że Eucharystia jest aktem dziękczynienia za jedno
razowy ofiarę Chrystusa na krzyżu i jest samooddaniem śię Jemu wierzą
cych. Druga linia biegnie fenomenologicznie od pogańskich m yśli o ofierze, 
według których ofiara składana przez kapłanów posiada szczególne znacze
nie pfzed Bogiem. Obie lifcie snują się w  nauce trydenckiej, której dlate-

15 Patrz  uw aga 40.
« Por. E. Herzog: M ensa et Confessio według dra F. W ielanda i chrześcijańsko-ka

tolicka liturgia m szalna, IKZ 1911, s. 310 nn., również Adolf Thiirings, tam że s. 361 nn. 
Oba artyku ły  m ogą zasadniczo jeszcze dziś uchodzić jako  m iarodajne d la  starokato lic
kiego ujęcia ofiarnego charak teru  mszy.
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go nie można ocenić jednoznacznie. Jednak pierwsza linią musi mieć pierw
szeństwo.

W 'dyskusji podniesiono trzy zastrzeżenia: wobec pewnych elementów  
rzymskokatolickiej nauki o Komunii świętej. 1). Jeśli mszę rozumieć jako 
„naszą” ofiarę, to czy jest jeszcze dość miejsca dla ChrystUsą jako jedyner 
go najwyższego kapłana i ofiarnika? 2) Czy nie dzieje się tak,1 że nasze liturT 
giczne praktyki, jeśli się je rozumie jako „nasze” ofiary, nie podpadają pod 
„ofiarnictwó” znane w  religiach pogańskich? 3.) Czy nie występują tu syner- 
gistyczne myśli, które są sprzeczne z wyłącznym znaczeniem łaski? Pursch 
wyjaśnia, że wskutek rozumienia Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa, 
to „nasza” ofiara jest identyfikowana ż ofiarą Chrystusa. Ciągle, na nowo 
składaną ofiarę mszalną’ należy rozum ieć'jako „czynną, m odlitwę” posłu
szeństwa wobec Boskiego postanowienia. Myśl o „czynnej m odlitwie” powin
na mieć znaczenie wiodące dla liturgicznego ukształtowania offertorium'.
C. Tol dokonał w  swym krótkim referacie krytycznego porównania pomię
dzy ujęciem Purscha i1 zasadami wypracowanymi dla offertorium w  Holan
dii, W końcu przyjęto trzy punkty widzenia w  sensie ugody:

1) Offertorium ma być przedstawione liturgicznie jakp actip i ukształ
towane jako Składanie darów.

2) Wszelkie zawarte w obecnych rytach demonstrowanie konsekracji ma 
być usunięte, tak jednak, aby nie doprowadziło to do zubożenia.
. 3) Należy mocniej podkreślać własne osobiste przygotowanie.

Wnioski i inicjatywy

Prof. M. A. Zwart mówił na temat „Misja i ewangelizacja”, który już po
ruszano na poprzednich konferencjach studyjnych47, i który na szerokiej, 
płaszczyźnie ma być omawiany na ■ przyszłym Kongresie Starokatolickim  
w  Rheinfelden (1957). Przedstawił on rozmaite formy, w  jakich Kościoły 
Starokatolickie, w  szczególności holenderski ee swą organizacją „Apostoleia”, 
chcą zadośćuczynić temu nakazowi. Na przyszłość widzi on możliwość pow
stania zewnętrznej stacji misyjnej .w zasięgu Kościoła Anglikańskiego.

Próf. dr P. J. Maan uczcił 25-lecie starokatolicko-anglikańskiej interko- 
m unii «*. Prof, P, J. Jaris złożył sprawozdanie z konferencji Centralnego 
Komitetu SRK, która odbyła się na Węgrzech.

Zainicjowano: a) Żąłożenie centralnego archiwum dla dotychczasowych, 
konferencji studyjnych; b) przekształcenie tygodni studyjnych w  dni kon
templacji.

«  Por. spraw ozdania z kęnferencjl teologicznej w Bonn (1951) s. 20 nn., w Solothurn 
(1954), s. 30 nn. 1 A m ersfoort (1955) s. 34 nn.

“  Por. a rtyku ł Ł. G authler’a :  p o u r  le  25e anniversaire de 1’intercom m unlon angllcane 
et Yieille-sathfliąue, IKZ 1956, s. 133 nn.
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7., Konferencja studyjna w. Wiedniu
, od 22 do 28 wriześnią 1958

Zasadniczy temat: Uriząd kościelny

Konferencja ta była poświęcona w  zasadzie problemowi urzędu kościel
nego i jego wpływu na starokatolickie prawo kościelne. Przewodniczył jej 
prof. dr P. J. Maan, protokół sporządzili wspólnie dr E. Kreuzęder, E. Nickel 
i dr J. W aldm eier49.

Jako pierwszy przemawiał prof; M. A. Zwart nt. „Nakładanie rąk i prze
kazywanie urzędu w  Starym Przymierzu”.. .

Referent, który zajmuje się głównie późnożydowskimi podstawami nowo- 
testamentowęgo Urzędu, wywodził przede wszystkim, co następuje: Nakłada
nie rąk (sernika), które w  I stuleciu stosowano u ućzonych w  Piśmie jako 
znak przeniesienia urzędu w  sukcesyjnym ciągu łączącym z poprzednikami, 
był i gwarancją tradycji nauczania. W pierwszych zborach chrześcijańskich 
widzimy przede wszystkim nie żydowskie sernika, lecz specyficznie chrześ
cijańskie nakładanie rąk, które również ma gwarantować tradycję nauki. 
Jest ono (jako przekazanie D ucha)1 wypełnieniem  sernika i tradycii nau- 

' czania.
Temat „Urząd- w  Nowym Testamencie” zreferował ks. L. Affolter. Jego 

tezy głoszą w  zasadniczym zarysie, co następuje:
A. O urzędzie apostolskim:; 1) „Apostolos” jest przekładem słowa „shaliah”. 

Określa on upoważnionego i upełnomocnionego przez osobę, która posyła.
2) W Nowym Testamencie Jezus naizywany jest apostołem jako Syn, przez 
którego Bóg przemawia i działa. 3) Podczas ziemskiej wędrówki Jezusa Są 
appstołami posłani i upoważnieni przez Jezusa, którzy rozpowszechniają 
Wieść o Królestwie Bożym, których zlecenie i pełnomocnictwo po powrocie 
Wygasa. Obok nich s to i; dwunastu, którzy zastali wybrani ze względu na 
kontynuację dzieła zbawienia po Wielkanocy. 4) Najważniejsze cechyv uzys
kuje pojęcie apóstolątu dopiero po Wielkanocy. lJako naoczni świadkowie 
zmartwychwstania, mogli być wybrani przez ziem skiego Jezusa lub mogli 
Chrystusa „według ciała” więcej nie znać, są oiii powołani, aby przez zwias
towanie gromadzić wierzących wokół ukrzyżowanego i zmartwychwstałego 
Pana. 5)' Urząd apostolski jest więc jednorazowy i nieprzenośny — odpowia
dając fednorazowości Zbawcy. 6) Apostolat ma dla Kościoła znaczenie kons
tytutywne. Kościół istnieje i' żyje wyłącznie ze świadectwa ^apostołów.
7). Apostołowie są nie tylko pierwszymi w  znaczeniu historycznym, lecz, ich 
'jednorazowe świadectwo pozostaje podstawowym aż dó paruzji. Ten fakt 
Wyznał Kościół przez kanonizację Pisma Świętego.

B. O apostolskim urzędzie w  Kościele: 1)_ Co do następstwa apostołów naS

«  Protokół IKZ 1959, s. 6 nn.
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tąpił podział poglądów. Kościół Rzymskokatolicki ,widzi w  apostolacie w ię
cej.lub  mniej wyraźnie instytucją trwałą, która pnzenosi się na biskupów, 
nazwanych „następcami apostołów” 50. Kościoły refóarmacyjne podkreślają 
jednorazowość apostolatu i  uważają, że'rozwój urzędów kościelnych nastą
pił wskutek degeneracji Kościoła i prizejśćia z braterskiej miłości w insty
tut prawny. 2) Apostołowie nie mogą, ściśle biorąc, mieć następców, ponie
waż ci nie byliby naocznymi świadkami i n ie\m ieliby bezpośredniego upo
ważnienia- danego przez Zmartwychwstałego. 3) Chrystus powołał nie tylko 
apostołów, lecz również świadków drugiego rzędu, którzy mają dalej prze
kazywać zwiastowanie. Ich służba kościelna powinna być traktowana, pa
trząc z punktu widzenia przeciwstawienia Chrystusa i apostołów Kościo
łowi również jako przeciwstawienie wobec Kościoła. 4) Świadectwo apósto-

- łów może być przekazywane tylko przez osoby żywe. Jak świadectwo apos
t o łó w  miało podstawowe znaęzenje dla powstania Kościoła, tak świadectwo 

pełniących urząd jest od nich osobiście przejęte, ma ono znaczenie twórcze 
dla zborów i jako takie jest .konieczne. 5) Urząd kościelny nie polega na de
legacji do pełnienia funkcji przysługującej wszystkim członkom Kościoła, 
lecz na Boskim powołaniu i ustanowieniu. 6) Tak pojęty utząd biskupów  
i prezbiterów episkopoi i presbyteroi) nabiera pełnego znaczenia w  miarę, 
jak powiększa się dystans od apostołów. 7) Unząd i charyzmat nie w yklu
czają się nawzajem, lecz się wzajem nie warunkują, urząd nie może skostnieć, 
a charyzm at nie może wynaturzyć się w  urojenie. Oba te czynniki nie są 
sprzeczne, lecz jest to stosunek polaryzacyjny. / . ^

W dyskusji, która się potem rozwinęła, położono nacisk na następujące 
punkty; 1) Nie można zbyt w iele oddzielać grona dwunastu apostołów od 
Kościoła. 2) Zadaniem apostołów nie było tylko zwiastowanie;-’ obejmuje 
ono również — riiówiąc językiem późniejszego Kościoła — władzę w yśw ię
cania i kierownictwa. 3) Istnieje paralela z jednej strony między ofiarą 
krzyżową Chrystusa, dokonaną „raz po wszystkie razy” oraz ofiarą mszalną, 
a z drugiej strony — pomiędzy urzędem apostolskim i kościelnym urzędem  
apostolskim. 4) Unząd i, Kościół zostały ustanowione przed Wielkanocą 
i egzystują niezależnie od subiektywnego świadectwa. 5) Obok świadectwa 
Pisma Świętego tnzeba również słuchać tradycji. O tym mową w  następnym  

' referacie dr. Ernesta Hammerschmidta pt. „Urząd kościelny w  Kościele sta
rożytnym od Ignacego do Cypriana”. Referent przedstawił następujące tezy: 
1) Urząd biskupa jest ustanowiony w  Nowym Testamencie, 'przy czym pro
blem jego określenia i rozczłonkowania w  górę i w  dół ma znaczenie drugo
rzędne. 2) W czasach apostolskich wsźyskie urzędy i służby były oparte ną 
autorytecie; apostołów; Działalność charyzmatyków znajdowała si^ rów
nież pod kontrolą urzędu apostolskiego. 4) Ciemny okres aż do Ignacego nie

Należy tu  powiedzieć, b a  co zwrócił już  uwagę Reusch, że T ridentinum  nie określa 
biskupów  w prost jako  następców apostołów, lecz tylko inówi o nich, źe oni „ in  apos- 
tolorum  locum  successerunt”  (Sesslo XXIII, cap. 1).



daje powodów^, aby wątpić o istnieniu urzędu biskupów. 5) Nie można 
udowodnić gwałtownej przemiany ustroju prezbiterialnego w  episkopat „mo- 
narchięzny”. 6) We wczesnym okresie katolickim zastosowano dla uzasadnie
nia urzędu biskupiego słowa Ewangelii Mtt 16,16. 7) Urząd kościelny w  swym  
trojakim rozczłonkowaniu jest prizy wszystkich niuansach w  istocie jeden.
8) Sposób ustanawiania biskupa jest problemem drugorzędnym. Podstawą 
urzędu biskupa jest konsekracja. 9) . Cyprian stawią na pierwszym planie 
jedność episkopatu. Wielu biskupów uczestniczy w  jednym episkopacie. 
10) Biskup jest stróżem wiary, kultu, dyscypliny, lecz także pasterzem .i o j-1 
cem; każdy zakres życia kościelnego opiera sią na jego autorytecie. Przyda
ne mu gremia mają funkcje doradcze. 11) Cyprian opiera się pnzede wszyst
kim na Mt 16,16, aby uzasadnić pełnomocnictwo urzędu biskupa. 12) Cyprian 
przyczynił się, dzięki swej osobowości i dziełu, do wyniesienia biskupów  
Rzymu. 13) Jest to skutkiem natury ludzkiej, że urząd w  okresie poapostols- 
kim, nie objęty już w ięcej bezpośredniością wydarzenia nowotestamentowe-, 
go, stał się bardziej „urzędowy”. 14) Rozwój urzędów kościelnych we wczes- 
ńokościelnym okresie nie jest nieuniknionym historycznym zjawiskiem, lecz 
nieodzowną częścią składową wiary katolickiej. 15) W skutek badań staje 
się prawdopodobnym, że urzędy kościelne, szczególnie urząd biskupi i dob
rze wyważone współdziałanie laików w  dzisiejszych Kościołach Wschodnich 
i prawosławnych są bardzo bliskie wczesnochrześcijańskiej fazie rozw oju51.

Dyskusja wykazała dalękp idącą zgodność z tezami referenta. Zaakcento
wano ważność podniesionych w  punkcie 15 żądań, aby bliżej zająć się koś- 
cielno'-prawną pozycją urzędów w  Kościołach Wschodnich i prawosławnych.

Czwarty referat bpa dr St. Tóróka nt. Ujęcie urzędu biskupiego w  okresie 
Józefinizmu” miał wyraźne cechy historyczne. W okresie józefinizmu urząd 
biśkupi stał się przede wszystkim stanowiskiem Urzędnika państwowego, 
okres ten przyniósł w  ogóle) zasadnicze ograniczenia samodzielności Kościoła. 
Jółzef inizm nie może być traktowany za poprzednika starokatolicyzmu, choć 
może być uważany jako duchowe przygotowanie dę> powstania Kościoła 
starokatolickiego.

Prof. dr W. Kuppers, który miał wygłosić referat ńt., „Znaczenie urzędu 
w  dzisiejszym rozumieniu starokatolickim”, n ie mógł 'przybyć. Przesiał on 
konferencji kilka wytycznych, z których najważniejsze brzmią: Mimo bez
spornej struktury biskupiej Kościoła starokatolickiego istnieją w  poszczegól-; 
nych .Kościołach krajowych tak zdumiewające różnice co do uprawnień 
urzędu biskupa, jak w  żadnym innym Kościele episkopalnym. Wymaga to 
dokładniejszego sprecyzowania i opisania kompetencji biskupa starokatolic
kiego jako świadka, gwaranta i stróża katolickości K ościo ła .,

Biskup dr Urs Kiiry wskazał w  nawiązaniu do tez Kiippersa na różnice

» W yczerpująco m ówi o rozum ieniu starokościelnego wzgl. starokatolickiego urzędu 
a rtyku ł d r E. H am m erschm idta: Anglikańskie ujęcie Kościoła 1 urzędu i ich stosunek 
do ujęć starokatolickich, IKZ 1958, s. 96 nn., 157 nn.
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w  budowie ustawy biskupstwa niem ietkiego i szwajcarskiego, podczas gdy 
dr. P. J. Maan wskazał na założenia starokatolickiej ustawy kościelnej w  Ho
landii. ■;

Ks. A. Degan uzupełnił Qba referaty sprawozdaniem nt. „Pr a de Wydziału 
Prawnego Kościoła, niemieckiego co do kościelnego prawa personalnego 
włącznie -z prawem episkopatu”. To starannie opracowane prawo personalne 
weszło w międzyczasie w  Niemczech' w  życie.

Sprawózdania i wnioski

PrOf. dr W. Ktippers przedstawił; dokładne sprawozdanie nt. i„Obecny 
stan stosunków śtarokatolicko-prawosławnyćh”, które kończy on wnios
kiem, aby na propozycję konferencji biskupów powołano Wydział, który by 
przyczynił się do intensyfikacji rozmów i jako pierwszy1 opracował na płasz
czyźnie teologicznej sprawozdanie o dialogu starokatolicko-prawosław- 
n y m 52.

, Na tej konferencji wiedeńskiej były opracowane jedynie przyczynki do 
bliższego sprecyzowania starokatolickiego rozumienia urzędu. W tym sensie 
konferencja ta m iała raczej charakter przygotowawczy. Głębsze studia nad1 
zagadnieniem urzęd"u przewidziano na następnych konferencjach (patrz 
dalej sprawozdania z konferencji studyjrtych w  latach 1964, 1969 i 1971). 
Najpierw miano spróbować bliżej wyjaśnić eklezjologiczne znaczenie Ducha 
Świętego i procesu -zbawczegg w  usprawiedliwieniu i poświęoeniu. Są to 
problemy traktowane dotąd tylko marginesowo.

cdn.

62 Pierwsze tymczasowe sform ułowanie stanowiska’, które przedstawiono wszystkim  
zwierzchnikom  Kościołów praw osław nych; u ją ł U. K ury : „O obecnym  stanie stosunków 
starokatolicko-praw oslaw nych” , IKZ 1969, s. 89 nn . Drugie dokładniejsze i dalej idące 
sprawozdanie złożył w. KSppers w wykładzie, k tó ry  wygłosił na  wiosnę 1971 w A te
nach i Salonikach: i,S tan i  perspektyw y dialogu starokątcflicko-prawoslawnego”, IKZ 
1972, S. 87 nu.
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Bp Urs Kury (t  1978>.
Wydział Teologii Starokatolickiej 
Uniwersytet w  Bernie

Międzynarodoweystarokatolickie konferencje teologiczne od 1950 do 1971
(ciąg dalszy) *

8. Konferencja studyjna od 12 do 18 października 1959 w  Solotliurn 
Podstawowy temat: Duch Święty a urząd Kościoła — Nieteologiczne czyn

niki, przy powstawaniu Kościołów Starokatolickich

/Konferencji przewodniczył: prof. dr P. J. Maan. Protokół sporządzili:
E. W. Heese, dr E. Kreuzeder i drj\T. Waldmeier 53.

Referaty i dyskusje

O „Duchu, powołaniu i zleceniu w  Starypi Testamencie” mówił prof. dr 
W. Kuppers. Wychodząc od pytania, jak przedstawia się działanie Boże 
w  Starym Testamencie określone słowem „ruah”, zaznaczył referent, że pod 
„Duchem Bożym” rożumię się samego Boga w  Jego działaniu wobec świata. 
W powiązaniu ze „Słowem Bożym” określa „Duch” raczej moc i potęgę dzia
łania', Bożego, natomiast „Słowo” odnosi się bardziej do osobowości Boga. 
Podstawowe znaczenie ma przeciwstawienie Boga i świata, ducha i ciała, 
Co do „zjawisk” powołania istnieją w  Starym' Testamencie tylko werbalne 
formy,, co wskazuje na to, że,zastąpienie Ducha lub przekazanie Słowa do
tyczy określonych- jednostek, bez uprzedniego przygotowania, ani nie za
chodzą też tu trwałe zmiany. Fakt, że ciągle następują nowe powołania, 
wskazuje na to, że Boży cel jeszcze nie jest osiągnięty. Powołanie jest wyda
rzeniem, eschatologicznym, zawierającym aspekt rzeczy ostatecznych. Escha- 
tplogiczny charakter powołania, warunkuje „zlecenie” wizględnie sumę zle
ceń układzie przymierza. Zlecenie, jakie otrzymał Izrael w  swym powo
łaniu, polega ną wypełnianiu Prawa (Tora). Pełnomocnictwo to realizuje się 
dwojakó — ,w  ogólnym zobowiązaniu ludu do przestrzegania przykazań oraz

* Patrz  IKZ 1977, zeszyt 2, s. 106 n n ; zeszyt 3, s. 140 nn.
63 Protokół IKZ 1960, s. 48 nn .
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w obowiązkach urzędu, które związane są a k ierow aniem  ludem pow oła
nym  do Przym ierza. Należy tu rozróżnić cztery punkty  widzenia: 1. P unk t 
widzenia powołania i w prow adzenia w urząd przez Ducha i Słowo Boże,
2. P u n k t w idzenia przyjęcia Boskiego (zlecenia. 3. P u n k t w idzenia czysto 
ludzkiej tradycji lub insty tucji, k tóre mogą się stać przeszkodą w w ypełnie
niu zlecenia. 4. P u n k t w idzenia tych tradyc ji i insty tucji, k tóre mogą stać się 
organem  dla realizacji zlecenia. Można to wykazać na przekazanych insty 
tucjach  sędziego, króla i kapłana. M ają one znaczenie eschatologiczne w tym  
sensie, że sta ra  form a tych insty tucji zostaje przezwyciężona, a jednak jest 
zachowana, aby się w ypełnić w przyszłości w Jezusie Chrystusie.

Na tem at „Duch, urząd i charyzm at w Nowym Testam encie” mówił ks.
H. A ldenhoven na podstaw ie następujących (podanych tu w skrócie) tez.
I. Jezus Chrystus jest istotnym  zw iastunem  urzędu' w Nowym Testam encie.
2. Wywyżsizony P an  jest w Duchu Świętym  obecny w  uczniach i działa 
w  nich. 3. Ducha Świętego, otrzym ał również cały Kościół, posiada on jako 
całość udział w  posłannictw ie, m isji i pełnom ocnictw ie apostołów. 4. Jedno 
cześnie jednak  jest apostoł jako w ysłannik  C hrystusa przeciw staw iony zbo
row i. W tym  przeciw staw ieniu konkretyzu je się przeciw staw ienie C hrystusa 
i Kościoła. 5. P an  Kościoła m anifestu je  się jednak  także wobec Kościoła 
w  uczniach apostolskich i w  przew odnikach Kościoła, k tórych  urzędy zazna
czają się w yraźnie dopiero po pewnym  czasie. 6. Ten stan  rzeczy w ystępuje 
przede wszystkim w  Dziejach Apostolskich i w listach  pasterskich. 7. P o
między apostołam i i innym i p iastunam i urzędu kościelnego zachodzą pewne 
różnice z uw agi na jednorazowość roli pierwszych, ozego nie można zacie
rać, to jednak również nie może przysłaniać ich jedności. 8. Duch i urząd 
nie w ykluczają się w zajem nie, jednak  urząd jest nosicielem Ducha. O rdy
nacja  przez nałożenie rąk  pełnomocników, jakkolw iek rzadko poświadozona, 
jest jedyną form ą przekazyw ania pełnom ocnictw a i udzielania należącego 
do tego .charyzm atu, który posiada now otestam entow y autory tet. 9. Jak  
au to ry te t apostola nie ogranicza wolności zboru, ani nie przeciw staw ia się 
wolnem u działaniu Ducha w Kościele, tak  nie może to się dziać również 
w odniesieniu do poapostolskiego urzędu.

Podobnie byl uk ierunkow any re fe ra t prof. d r P. J. M aana na tem at: 
„Duch Św ięty i Kościół w D ziejach Apostolskich”. Jego tezy brizmią w  ogól
nym zarysie następująco: Dzieje Apostolskie jako dalszą ozęść Ew angelii 
należy rozum ieć nie ty lko jako re lac ję  historyczną, lecz rów nież jako św ia
dectwo i zw iastowanie. Zasadnicze wypowiedzi dotyczące stosunku Ducha 
Świętego i Kościoła są zaw arte w rozdziale 2 (W ylanie Ducha Świętego 
w  Zielone Świątki). Podane tam  wytyczne są drogowskazam i dla pozostałej 
części: 1. Kościół stał się w skutek daru  D ucha Świętego Kościołem Żydów 
i pogan. 2. U znaje on zbór w Jerozolim ie jako Kościół m acierzysty. 3. A uto
ry te t apostołów jest bezsporny. 4. Z najdu ją się tu w ytyczne dla działania 
koncyliarnego. Nie ma zaś mowy o rozbudow anym  ustro ju  kościelnym.
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5. Duch Święty jest przekazyw any przez nakładanie rąk , confirm atio i re- 
conciliatio.

R eferat z zakresu h isto rii dogm atów wygłosił dr E. H am m erschm idt na 
tem at ,,Duch i Kościół w  okresie poapostolskim ”.

1. W cizasach poapostolskich pojm uje się Ducha jako moc ponadziem - 
ską, niejasno określoną, k tó ra  jest podstaw ą życia Kościoła. 2. Zniekształce
nie oraz zanik działającego w  D uchu proroctw a ustępuje m iejsca trzeźwem u, 
m oralizującem u typow i pobożności (I K lem ens, Herm as), jest to jednak fa ł
szywy pogląd, aby okres ten  uważać jedynie jako pole dla uniesionych D u
chem entuzjastów . 3. Dalszy ciąg tendencji charyzm atycznych w ystępuje 
u m ęczenników  w  okresie prześladow ania i u ascetów. 4. W zarysow ują
cej się nauce o T rójcy Św iętej problem  istoty i działania Ducha nie stanow i 
jeszcze samodzielnego tem atu. 5. Zaznaczają się tazy różne ujęcia: a) Duch 
jest preegzystencjonalną stroną w  C hrystusie (B arnaba, Ignacy, Hermas), 
h ) Duch jest aż do Zielonych Św iąt identyczny z C hrystu sem ,‘potem działa 
On sam odzielnie w  Kościele, a w raz z końcem św iata powróci razem  iz Sy
nem do Boga (Trójca ekum eniczna), c) Duch jest obok Logosu sam odzielną 
istotą, istn iejącą przed stw orzeniem  św iata, o k tórej nic nie wiadom o, ozy 
jest ona odwieozynm Synem, czy mocą Bożą, sługą C hrystusa lub istotą sto
jącą wysoko nad Nim. 6. Orygenes przychyla się do poglądu, iż Bóg jest isto
tą  stw orzoną przez Logos. 7. Drogę na przyszłość w ytycza T ertu lian , którego 
sform ułow ania an tycypu ją późniejsizą ortodoksję. 8. Bodźcem do um iejsco
w ienia Ducha Świętego w  'życiu try n ita rn y m  stało się w ystąpienie Sabeliu- 
sza, według którego Duch Św ięty jest form a objaw ienia jedynego Boga 
obok Ojca i Syna. 9. W yjaśnienie nastąpiło  dopiero w skutek  postanow ień 
soboru w  K onstantynopolu w  roku 381. Przez ogłoszenie, iż Duch Święty jest 
Panem  (jako trzecia hipostaza Trójcy Świętej), określono też m iejsce dla 
działania Ducha w Kościele. 10. N auka o Trójcy Św iętej i o Duchu rozw ija 
się analogicznie na Wschodizie i na Zachodzie. P roblem  filioque jest n ie
znaczną różnicą wobec rozbieżności, jakie istn iały  w okresie przednicejskim .

Spojrzenie z punk tu  widzenia teologii system atycznej podał biskup dr 
U rs K iiry w  referacie na tem at „Duch Święty, Kościół i u rząd”. Oto jego 
te z y 54: 1. Ducha Świętego można rozum ieć w  Jego działaniu  w  Kościele
i urzędzie tylko w tedy, gdy się trw a w  wierze w  Jego boskość i osobowość 
w  sensie dogm atu o T ró jcy  Świętej. W przeciw nym  w ypadku istota Kościoła 
będzie fałszyw ie rozum iana jako opus trium , jak  rów nież nie będzie zrozu
m iane pochodzenie urzędu. .

2. T ajem nica działania Ducha Świętego jest identyczna z tajem nicą Jego 
pochodzenia. Z jaw ia się ono w raz z in k arn ac ją  Chrystusa, jest związane

*4 R«*fnr ,< ci® s. i()7 nn-, 150 n n .:  TT. K «irv: Heilisrer G eist. Kirclifi n n d
A m t. P o r. H. F re i: Das W esen d e r  K irche in  a ltk a th o lisch e r S ich t, IK Z  1959, s. 103 n n .

41



z Jego osobą i Jego dziełem, aby dopiero w  czasie Zielonych Świąt rozszerzyć 
się na Kościół.

3. W tej kondescendencji jest Duch Święty jednocześnie osobą i darem
i mieszka w tej podw ójnej roli w Kościele aż do końca dni. W prow adzając 
swoich przez swe przejście w  stan  zbaw ienia i zachow ując ich w nim  prizez 
swoje „przechodzenie-bycie”, stw arza On nowe życie, k tóre stanow i o n a tu 
rze Kościoła.

4. Zstąpienie Ducha Świętego na Kościół i Jego działanie w nim  nas tę
puje na podstaw ie zasadniczego porządku, w edług którego Kościół został 
ustanow iony przeiz Chrystusa. C hrystus założył go w apostołach, któryc!1 
jako powołanych przez swój m esjaniczny byt i przez swe działanie „uczy
n ił” Kościołem, a jednocześnie w yposażył apostolskim  pełnom ocnictw em .' 
a oni przekazali je dalej pełniącym  urząd kościelny. Gdy Duch został w ten 
sposób przelany struk tu ralnem u  Kościołowi, Kościół ten stał się od początku 
Kościołem zborowym i urzędowym.

5. Kościół nie jest społecznością na jednym  poziomie postaw ionych osób, 
leciz jest społecznością w Duchu osób ustaw ionych na różnych' stopniach, 
w  którym  jedność stanow ią — C hrystus ■ jako Pan, Jem u podporządkowani 
apostołowie, tym  podporządkow ani piastunow ie urzędu kościelnego zw ią
zani z parafią.

6. Duch zesłany na apostołów jest tym  sam ym  Duchem, k tó ry  jest udzielo
ny zborowi. Jednak  w edług Jana 20,21 n. jest on udzielony proleptycznie 
w  sensie w yróżnienia ich, po części z rac ji urzędu, um ożliw iający w ypeł
nienie pełnom ocnictw a zw iastow ania. Duchowy charak te r szczególnego u rzę
du kościelnego jest zrozumiały tylko z punktu  w idzenia tego pneum atyczne
go związku, w  którym  żyje Kościół ustanow iony przez C hrystusa jako K oś
ciół apostolski.

7. W św iadectw ie now otestam entow ym  zaznaczają się trzy zasadnicze 
grupy urzędów kościelnych: .
a) urzędy duchowe w  ścisłym  tego słowa znaczeniu (apostołowie, prorocy, 
nauczyciele),
b) służby charyzm atyczne,
c) uszeregowane urzędy zborowe (biskupi, prezbiterow ie, diakoni).

Są one w szystkie podporządkow ane apostołom i m ają znaczenie zasadnicze 
jako ustanow ione przez Ducha Świętego.

8. Stw ierdzić m ożna tylko ustanow ienie przez apostołów  lub ich zastęp
ców ostatn iej grupy i w  ten  sposób m ożna przyjąć chrystologiczno-apostol- 
ski ciąg ustanaw iania. U stanow ienie to następuje przez nakładanie rak , 
k tóre przyjm uje się jako „sakram enta lne” przekazanie charyzm atu u rrę d j. 
Skoro przekazane pełnom ocnictwo jest tylko- jedno, to i urząd kościelny jc c i, . 
mimo różnorodności służby, tylko jeden.

9. To „horyzontalne” przekazanie urzędu sta je  się. jednak  w swym chrv«-- 
tologiczno-apostolskim  ciągu ustanaw iania skuteczne dopiero w skutek wez-
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w ania i uobecnienia Ducha Świętego (Jan 20,21), który jako osoba w w ym ia
rze „w ertykalnym ” ak tualizu je udzielenie daru  Ducha urzędu, a jest nim 
on sam.

Zestaw iliśm y najw ażniejsze tezy pięciu referatów  i w końcu p rzedstaw ia
my dyskusję. Co do refera tu  starotestam entow ego podkreślono, że kap łań 
stwo Nowego T estam entu  w  porów naniu z kapłaństw em  Starego T estam en
tu odznacza się trzem a cechami: 1. zaprzeczeniem , 2. podniesieniem  znacze
nia, 3. w ypełnieniem . W ywody now otestam entow e uzupełniono uwagą, że 
pełny urząd apostolski uzasadniony jest w ten sposób, iż Kościół jest now- m 
ludem  Bożym, którego porządek jest ugruntow any w yborem  12 apostołów: 
Jak  apostoł stanow i jedno ze zw iastow anym  przez niego Słowem, tak  trzeba
i w  hierarchicznej struk tu rze  Kościoła ujm ow ać razem  łaskę i osobę w  łą 
czącym je związku. Przekazanie Ducha przez bierzm ow anie i święcenie k a 
płanów nie poświadcza kw anty tatyw nej obfitości Ducha udzielonego w 
chrzcie, lecz jest w yodrębnieniem  dokonanym  na podstaw ie osobnego upo
w ażnienia.

Co do wywodów dra E. H am m erschm idta iz zakresu historii dogmatów, 
których punkt ciężkości spoczywa na roizwoju nauki o D uchu Świętym , re 
feren t oświadczył w  uzupełnieniu, że trudno  jest ustalić w  okresie poapos- 
tolskim  szczególne pow iązanie nauki o Duchu z urzędem . Zwrócił on też 
uwagę na trudność, jaka zachodzi w  nauce o Duchu z zastosowaniem  k a te 
gorii osoby. Grecki w yraz ,,prosopon” określa tylko w przybliżeniu to, co 
rozum ie się pod osobą, natom iast w  językach sem ickich b rak  jest w yrazu na 
określenie „osoby”. W ątpliw e jest rów nież zastosowanie ąrystotelesow skiego 
term inu, ousia na określenie Boskiego bytu.

W wypowiedziach na tem at re fera tu  z zakresu system atyki stw ierdzano, 
że jego w yniki zgadzają się z w yw odam i na tem at Nowego T estam entu i h is
torii dogmatów. R eferen t w ysunął jeszcze trzy  problem y, które w ym agają 
dalszego w yjaśnienia: 1. Jaka zależność istn ieje między zesłaniem  Ducha 
Świętego w  Zielone Św iątki a ciągłym zstępow aniem  Ducha na Kościół?
2. W jak iej m ierze można mówić, że Duch jest jednocześnie osobą i darem ?
3. Czy jedność urzędu apostolskiego jest tak  daleko posunięta, iż może być 
m owa o tym, że również prezbiterow ie oraz diakoni m ają udział, tak  jak 
biskup, w pełni apostolskiego pełnom ocnictwa?

Nieteologiczne czynniki przy powstaniu Kościołów starokatolickich

B adania nad znaczeniem nieteologicznych czynników, k tóre odegrały rolę 
w  historycznym  w ydarzeniu i podziale Kościołów, podjęto po raz  pierwszy 
na Światow ej K onferencji dla Spraw  W iary i U stroju w L und w roku 1952. 
S tudia nad tym  problem em  prowadzono odtąd w  ppszcizególnych Kościo
łach. Spowodowało to, że nasze Kościoły starokatolickie podjęły badaH /i 
swej historii.
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O nieteólogicznych czynnikach działających przy powstawaniu starokato
lickiego Kościoła wj: Holandii mówił prof. M; Kok.; Wskazał on na to, że 
katolicyzm w  Europie północheji już w  średniowieczu miał inne zabarwienie 
niż w  Europie południowej, a lud holenderski dążył od dawna: do niezależ
ności również w sprawach kościelnych. Przy podziale, w  rokii 1723 odgry
wały rolę oprócz problemów łaski również konflikty związane z kwestią  
władzy politycznej powiązanej ze sprawą jezuitów jak i reorganizacją hie
rarchii kościelnej przeprowadzoną przez papieża Pawła IV, która miała pod
łoże polityczne i odegrała negatywną rolę, chociaż najbardziej zaważył spór
o łaskę.

Niemczech powstanie Kościoła starokatolickiego—  jak posiedział ks. 
A. Degen — było uwarunkowane trzema ruchami: ultramontanizmem, libera
lizmem i „Kulturkampfęm”. Kościół powinien był i powinien nadal strzec 
się identyfikacji (z jednym z tych trzech ruchów.

W Austrii — jak przedstawił ks. N. Humm.el — przeważał liberalizm, 
który ńie interesował się .-Kościołem jako takim, leoz był ^ntyrzymski i na
stawiony przeciw konkordatowi. N ie mógł on wcale przeciwstawiać się 
partii klerykalnej. Obok tych partyjno-politycznych czynników -stosunki 
pańsitwowo-polityczne nie- sprzyjały Kościołowi starokatolickiemu, a jeszcze 

.m niej korzystne były czynniki socjalno-gospodarcze.
W odróżnieniu od tych referatów, .które bardziej uwzględniały czynniki 

nieteologiczne współczesnego środowiska niż warunki w  ^Kościele staroka
tolickim,>■ wskazał ks. dr O. Gilg tę właśnief czynniki wewnątrz Kościoła 
chrzęści jańskokatolickiego w Szw ajcarii65. Byli w  nim od początku „dwo
jacy katolicy”, tacy, którzy dążyli do prawdziwej reformy w  duchu starego 
Kościoła (np. przywódca laików Walter Munzinger), i tacy, dla których na 
pierwsizym planie znajdowała się polityczna walka z Rzymem. Pierw si ro
zumieli rzecz w  sensie „liberalizmu transcendentnego” na podłożu katolickim, 
drudzy działali w  duchu rozumowego liberalizmu immąnentnegó w  duchu 
Oświecenia. Ta dwoistość działa po dzień'dzisiejszy, co skłoniło referenta do 
wypowiedzi; „Oby ów  immanentny liberalizm i jdko (światopogląd, który-od
powiada za rozpowszechnianie w  naszych parafiach indyferentyzmu i zacie
rającą wszelkie granice tolerancję wobec całego świiata, został Wyparty przez 
pogłębiony liberalizm transcendentny.

Sprawozdania i wnioski.

Reforma liturgii: Lic. teol. K. Purse-h przedłożył właśnie ukończoną agen
dę starokatolickiego Kościoła w  Niemczech i udzielił wyczerpujących w y

** Referat ukazał się w UCZ 1960, s. 30 n n .: O. Gilg.: Die nicht-theologische Faktoreń 
bei der Griindung der christkatholischen Kirche der Schweiz. Por. jego 'bardzo wyczer
pujące dzieło nt. dziejów pow stania chrzęścijańskokatolicKiego Kościoła szw ajcarskie
go : Der Christkatholizism us in  Luzem . Łuzern 1916.
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jaśfiień ną teri temat. Prof. dr P. J. Maan- złożył sprawozdanie o'.nowo w y
danym holenderskim mszale dla wiernych. Prof. dr A. E. Rtithy złożył spra-

1 wozdanie z synodu szwajcarskiego w  roku 1957, na którym postanowiono 
‘przeprowadzić rewizję ksiąg liturgicznych.

9. Konferencja studyjna od 24 do 29 września 1962 w Bonn

Podstawowy temat: usprawiedliwienie i uświęcenie. Stanowisko wobec 
Światowej Konferencji w  New Delhi:

Kierownictwo konferencji powierzono jednomyślnie ks. H. Frei’owi, pro
tokół prowadził kś. E. W. H eese66.

Na tej konferencji, która nie pokrywała się całkowicie z linią przewi
dzianą w  roku 1955 w  Amersfoort, miał być wyjaśniony soteriologlczny as
pekt pnoblemu Kościoła i urzędu. Aspekt ten był wprawdzie w  dotychczaso
wych dyskusjach ciągle na nowo sygnalizowany, nigdy jednak nie był jako 
taki specjalnie rozważany. ' ,

Pierwszy podstawowy referat - wygłosił prof. dr K. Stalder na temat 
„Usprawiedliwienie i uświęcenie u Lutra”. Przedstawione jprzez niego 
tezy brzmią w  skrócie: 1. W nauce ó usprawiedliwieniu szuka Luter odpo
wiedzi rla pytanie, jak człowiek może się ostać prz(ed. Bogiem w  życiu
i śmierci. 2. Luter wychodzi z poznania, które na tle śmierci Chrystusa i na
kazów izakónu jest nieuniknione, a mianowicie, że człowiek w  całym swym  
działaniu oraiz w  dobrych uczynkach sprzeciwia się Bogu i podlega potępie
niu: 3. Żaden ludzki czyn nie może zmienić tego wyroku. Sytuację może 
zmienić tylko Bóg i Qn to uczynił, dając Syna swego za nas. Jezus Chrys
t e ,  ofiarując się iza nas, okaizuje Bogu posłuszeństwo i cześć, które mu się 
należą. W ten sposób zadośćuczynił On Bogu. Bóg przypisuje to dzieło 
Chrystusowe nam i nam je  imputuje, i jest ono nam zaliczone.

Jest to sądowe opzeczenie Boga, które zapadło o nas i dla nas. 5. Nasze 
usprawiedliwienie dokonuje się poza nami, lecz nie jest ono dalekie, ono 
może być przez nas uchwycone w  zwiastowaniu i sakramentach. 6. Zdanie
o „usprawiedliwieniu tylko z w iary” mówi- więc, że: a) usprawiedliwienie 
następuje tylko przez Jeizusa i może być przyswojone tylko w  wierze,
b) usprawiedliwienie nie jest poza tym  oparte, w  uzupełnieniu zbawczego 
dzieła Jezusa Chrystusa, na żadnym dodatkowym dziele ludizkim, c) w  ta
kiej ^wierze jest w  Jezusie Chrystusie uczczony Bóg i On to uznaje przez 
akceptację wiary. 7. Nie ma żadnej dyspozycji do wiary wynikającej z ludz
kich wysiłków ani w  sensie pozytywnym, ani negatywnym; łaska uspra
wiedliwiająca nie jest mocą mieszkającą. w4 człowieku. 8. Usprawiedliwiony 
jest zawsize simul iustus et peccator. Usprawiedliwiony pozostaje sprawie

» Protokół IKZ 1960, s.’ 18 nn.
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dliwym  (iustus), gdy w ciągłej walce z pokusą, k tóra w ynika z Boskiego 
przykazania i z konkupisciencji, trw a we wierze w spraw iedliw ość uzyska
ną przez Chrystusa. 9. Dzięki spraw iedliw ości w Chrystusie może .się stać 
w iara we wszelkich pokusach w iarą upew niającą o zbaw ieniu. 10. W iara 
uspraw iedliw iająca jest,' w iarą  dizialającą w  miłości. Ja k  Duch Święty rozn ie
ca w iarę, tak  spraw ia On również, że chcemy czynić wolę Bożą. U spraw ied
liw ienia nie m ożna więc oddzielić od uświęcenia, od dobrych uczynków, to 
znaczy od czynów, których żąda Bóg. U spraw iedliw ienie w Jezusie C hrys
tusie daje  nie tylko możliwość dla dobrych uczynków, ono obejm uje także
i zbawienie ostateczne. Jest to zbaw ienie w sensie eschatologicznym (Uwaga 
tłum acza: N auka reform acyjna przedstaw iona jest w iernie, brak  jedynie 
m om entu łaski, który u L utra odgrywał dom inującą rolę).

Drugi podstaw ow y re fe ra t wygłosił prof. dr K iippers na tem at„U spraw ie- 
dliw ienie i uświęcenie według nauk i soboru trydenckiego”. Nie jest oczy
wiście możliwe, aby w  ciągu kró tk ie j godziny szczegółowo przedstaw ić
i zinterpretow ać historyczno-dogm atyczne i system atyczne związki zaw arte 
w postanow ieniach podanych w 10 rozdziałach doktrynalnych i 33 kano
nach VI sesji. R eferat ogranicza się do tego, aby przedstaw ić processus 
iustificationis w form ie odpraw y dokonanej przez sobór dla reform acyjnej 
herezji. Proces uspraw iedliw ienia przebiega w trzech stadiach, k tóre przed
stawiono na m odelu fikcyjnego nieochrzczonego, dorosłego chrześcijanina.
1. Na początku jest przygotowanie, które następuje przez przyjęcie we w ie
rze laski na podstaw ie wolnej decyzji woli, łaska ta  jest pojęta jako zali
czenie ofiary Chrystusa. 2. Potem  następuje przyjęcie i w zrastające rozw ija
nie się łaski w lanej w  dobre uczynki. Dobre uczynki dzięki społeczności 
członków Kościoła iz Chrystusem , k tóry  jest jego głową, w ysługują jako 
m erita de condigno wieczne zbaw ienie. 3. W reszcie istn ieje możliwość odzys
kania w Sakram encie pokuty łaski u traconej w skutek  grzechów śm ierte l
nych. Nadprzyrodzona w iara bez miłości może być pnzy tym  zachowana
i w stanie grzechu śm iertelnego; z drugiej zaś strony może personalnie su 
biektyw na pewność zbawienia osiągnąć w stanie łaski wysoki poziom m o
ralny, nigdy jednak nie może uizyskać obiektyw nej pewności praw dy ob ja
wionej.

Po tych podstaw owych ustaleniach re fe ren t wywo.dził dalej: Teologiczna 
w artość tryden ty jsk ie j nauki o uspraw iedliw ieniu może być tylko w tedy 
w pełni zrozum iana, jeśli uwzględni się w ystępujące w niej w ew nątnz-kato- 
lickie napięcia. Istn ie ją  one przede w szystkim  pomiędzy tradycją  tom istycz- 
ną i.skotystyczną. Do tych średniow iecznych tradycji dochodzi rys biblijno- 
-patrystyczny, wywodzący się od A ugustyna, którego na soborze trak tow ano 
jako podejrzanego o proluteranizm . Ten kierunek  przyczynił się jedinak w y
bitnie do tego, aby dekret ująć szeroko i pozostawić miejsce dla istotnie 
katolickiej nauki. Jednak  późniejsze w ew nętrzno-katolickie rozpraw y na te 
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m at augustynizm u w ykazują, że T ryden t nie zdołał ostatecznie w yjaśnić 
problem ów narzuconych przez Reformacji;. Tym pilniejsze w ydaje się rozw i
nięcie w przeciw staw ieniu do trydenckiego dekretu  o uspraw iedliw ieniu 
program owego zdania zamieszczonego w dek larac ji u treehckiej z roku 1880 
(•">): „Nie przyjm ujem y Soboru w  Trydencie w zakresie jego uchwał dotyczą
cych dyscypliny, a jego dogm atyczne te2y przyjm ujem y tylko tak  dalece, jak 
zgadzają się one z nauką Kościoła starożytnego”57.

W t j m  k ierunku podjął następny referent prof. T. J. Jans znamienną 
próbę. Mówił on na tem at  starokatolickiego stanowiska wobec nauki o usp ra
wiedliwieniu i uświęceniu”. Oto jego tezy:

1. Jedyna możliwość zbaw ienia i zachow ania grzesznego człowieka polega 
na in icjatyw ie łaski Bożej. Pod tym  względem teologowie katoliccy i p ro 
testanccy zgadzają się, natom iast różnią się co do dalszego rozwoju i jego 
konsekwencji w zakresie ludzkiego istn ienia. Różnica w tej problem atyce 
zaw arta  jest w pytaniu: Czy w procesie uspraw iedliw ienia chodzi o egzys
tencję człowieka czy o czyny? Jedn i mówią: Człowiek je s t uspraw iedliw iony 
tylko przez w iarę i k ładą nacisk na egzystencję; inni m ówią — przez w iarę
i dobre uczynki i k ładą nacisk na cizyn ludzki.

2. Przy takim  postawieniu sprawy istnieje niebezpieczeństwo pojmowania 
wiary jako dobrego uczynku. Przeciwko tem u występują  przedstawiciele 
teologii dialektycznej (E. Brunner, S. Gogarten, K. Barth), którzy akcentują 
empiryczną „pustkę” wiary i jej transcendentny charakter.  Klasyczna zaś 
nauka reformatorów rozumie wiarę jako „ instrum ent”, dzięki któremu czło
wiek uzyskuje Bożą sprawiedliwość (Niderlandzkie Wyznanie Wiary, Kalwin).

3. Wobec tego reform acyjnego (i rzym skokatolickiego) stanow iska należy 
powiedizieć o stosunku uspraw iedliw ienia i w iary  co następuje: W iara jest 
ugruntow ana na św iadectw ie objaw ienia Bożego, ona się m anifestu je w a k 
tach poznania, ufności i pewności. Do tak iej w iary  człowiek nie dochodzi, 
jeżeli Bóg mu nie dopomoże przez Ducha Świętego. Choć w iara ta nie w ys
tarcza do zbawienia, jest jednak dla Boga jedynym  godnym  przyjęcia p rzy
m iotem , aby nas uspraw iedliw ić.

4. Stosownie do swej treści jest uspraw iedliw ienie odpuszczeniem win, 
które wyraża, że Bóg w swej pełnej miłości woli odrzuca grzech i przyjm uje 
grzesznika do łaski. Należy tu zwrócić uwagę, że uspraw iedliw ienie ma, vJ: - 
dług św iadectw a Nowego T estam entu, charak te r forensystyczny. Chodzi
o poczytanie grzesznika za spraw iedliw ego, o niepoliczenie grzechu i zalicze
nie spraw iedliw ości C hrystusow ej. Musi ona jednak być potrak tow ana jako 
czyn Boży. Chociaż człowiek pozostaje grzeszny, to jednak odpuszczenie w in 
względnie uspraw iedliw ienie jest realnym  w ydarzeniem . Co Bóg mówi, to też 
czyni, w tym  sensie, spraw a nie kończy się na niezaliczeniu (grzechu) ze stro-

w Dosłowne brzm ienie Deklaracji utreehckiej patrz : „Die altkatliolische K irche” 
s. 421! n.
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ny Boga. Gdy Bóg uznaje człowieka za sprawiedliwego, tc takie uznanie 
przez Boga jest jednocześnie uczynieniem człowieka sprawiedliwym. 
v 5. Z usprawiedliwieniem  jest nierozdzielnie związane poświęcenie. Obie 
nzeczy należy jasno rozróżniać, lecz nie można; ich od siebie obdzielić. Uspra
wiedliwienie jest jednorazowym aktem Bożym, który nie ojgranicza suwe
renności Bożej, lecz ją pbtwierdza. W przeciwieństwie do tego jest uświęce
nie zjawiskiem trwałym, które obejmuje aktualną przemianę, ludzkiego bytu 

/ (semper iustificamur). Jest to życie w  miłości i dobrych uczynkach, ugrun
towane w‘ usprawiedliwieniu. Myśl o zasłudze' z tytułu uczynków jest w y
kluczona. Słowa apostoła o „wierze działającej w  m iłości” (Gal 5,6) należy 
tak ’ wyjaśniać, że1 wiara jest rećeptywnym  środkiem przekazu i. jako taka 
stanowi aktywną siłę uświęcenia.

6. Droga uświęcenia rozwija się tak, że Bóg, który nas usprawiedliwił, c z y - . 
ni, nas świętym i, tak iż stajemy się świętymi. Działanie Boże i działanie czło
wieka należą nierozdzielnie do siebie. Celem Bożym wobec! człowieka jest 
jego ostateczna świętość. Należy do niej dążyć. Podstawą jep. realizacji jest 
to, że zbawczy ęzyn Boży sprawia, iż. jesteśmy ocaleni nie tjflko ód kary za 
grzech, leoz od samego grzechu i że stajemy się uczestnikami Ducha Św ię
tego i doskonałej natury oraz człowieczeństwa w Chrystusię, czego istotną 
cechą jest posłuszeństwo. W ten sposób nasze uświęcenie i: dobre uczynki 
wywodzą się przez' Chrystusa z Boga. Są one nieodzownym następstwem  
wtóry, nie posiadają znaczenia zbawczego i  nie mają charakteru zasługi. 
Nauki o opera supererogationis jak i o zasługach ex condigno i ex cóngruo 
należy odrzucić jako niebiblijne. Te i podobne ri&uki niewiele przyczyniają 
się do tego, aby wykazać wewnętrzną zgodność-bytu i działania człowieka, 
która w iąże usprawiedliwienie i uświęcenie.

7. Kończyc, referent stwierdził: Uświęcenie jako owoc usprawiedliwienia 
nie może odnosić się tylko do życia indywidualnego, lecz jest ono., w  zasadni
czy, splosób sprawą Społeczności i  posiada, aspekt eklezjologiczny. Uświęcenie 
jest cechą nowotestamentowego ludu Bożego, który jest „ludem wybranym, 
królewskim kapłaństwem, ludem nabytym” (I Piotra 2,9). W ożywionej dys
kusji nad tnzema referatami podkreślono naprzód ważność rozróżniania m ię
dzy usprawiedliwieniem i uświęceniem: jeśli one u, Boga są , jednym a k te m , 
to w  procesie urzeczywistnienia zbawienia stanowią dwie iróżne zaszłości, 
które systematycznie należy ściśle od siebie oddzielać. Nieprzestrzeganie te
go rozróżnienia doprowadziło do tego, że w  Tridentinum na sesio de iusti- 
ficatione mówiono przede wszystkim o zaszłościach należących 'do zakresu 
sanctificatio. Jest to jeden z najcięższych zarzutów, jaki należy podnieść, w o- ' 
bec dekretów soboru. Defekt ten wyniknął stąd, że większość ojców soboru 
nie zdawała sobie sprawy z podstawowych założeń nauki; reformacyjnej
i zabierała głos pomijając Lutra. Decydującym i nie dającym się ominąć 
założeniem Reformacji jest, iż w  całym procesie usprawiedliw ienia i uświę
cenia należy nade wszystko uznać wyłączną inicjatywę Boga, co wyraża się
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przede wszystkim w  podstawowej form ule, simul iustus, simul. peccator. 
-W ten sposób wystąpiło wprawdzie niebezpieczeństwo zacieśnienia i osłabie
nia procesu, uświęcenia. Przeciwieństwem  tego stało_się Tridentinum, kła- 

• dące nacisk na realizację uświęcenia na drodze Zakonu, chociaż jego ustalo
ne przez scholastykę terminy często pozostawały nieadekwatne, przede 
Wszystkim zaś formuła, stanowiącą centrum nauki, tryderityńskiej,  ̂ m ia
nowicie teza o nowej sprawiedliwości jako wlanej mocy lub przydanej czło
wiekowi własności.

Uczestnicy dyskusji, byli jednomyślńi co do tego, że usprawiedliwienie 
jest' jednorazowym aktem, którego odpowiednikiem jest chnzest, natomiast 
Uświęcenie oznacza drogę raz usprawiedliwionego (a jego sakramentalnym  
odpowiednikiem jest udział w  Komunii św.). Droga ta m a'punkt wyjścia 
w nauce o usprawiedliwieniu, do czego należy się ciągle odwoływać;, mając 
na uwadze usprawiedliwienie na sądzie ostatecznym. Zaproponowano, aby 
usprawiedliwienie pojąć jako stworzenie na nowo (narodzenie ,na-nowo) 
człowieka, a! uświęcenie jako przekazanie nowego życia: Następnie zwrócono 
uwagę na to, że usprawieclliwienię u Pawła (jak i. u Lutra) nie jest przed
miotem nauki, leoz jest Dobrą, Nowiną,i Ewangelią. Należy więc strzec się 
tego, by Usprawiedliwienia i uświęcenia nie rotzumieć, jak toi się-w  nęwseych 
czasach dzieje, jako swego rodzaju świadomości wiedzących lub zgoła jako 
zjawiska psychologicznego. Należy ję raczej: traktować jako akty "eklezjolo
giczne w  powiązaniu ze zwiastowaniem i Sakramentami, k^óre służą budo
waniu Kościoła. Tylko tak można przezwyciężyć silny indywidualizm XVI 
wieku, traktując Wieść o usprawiedliwieniu i uświęceniu w  ogólnym związ
ku z Bożym planem zbawienia i dziejami zbawienia. W perspektywie his

. tprii zbawienia m ożna,' podsumowując, powiedzieć, że Bóg na podstawie 
przebłagalnej śmierci Chrystusa uwalnia nas grzeszników, Żydów i pogan 
od wszelkiego grzechu i nas sobie poświęca, aby w  ten sposób zbudować 
Kościół, w  którym objawi się wszj 'tkim ludziom Jegb chwała' i miłość 
a przez nie będzie utorowana droga dla nadchodzącego Królestwa. ; ■ i ,

Otwarty pozostał w  dyskusji problem stosunku łaski! i wolności, które|o  
wyjaśnienie odłożono do następnej konferencji.

Sprawozdania i  wnioski

. , Ks. H. Aldenhoven złożył sprawozdanie zatytułowanie „nasize stosunki 
,ż: Kdlśęiołem prawosławnym — status ąuestionte”. N3 kongresie starokato
lików w  H aarlęm iw roku 1961 arcybiskup Rinkel w ystąpił-z żądaniem dal
szego izbliżenią do Kościoła prawosławnego. Ks. Ąldęnhoyen zaś przedstawił 
Obecny sjtan dialogu. O. ile prawosławni i sta-rokatoliey W zasadzie się zga
dzają, to .jednak jest jeszcze w iele niewyjaśnionych punktów spornych, 
jak problem startikatolicko-anglikańskiej Komunii, który jest dla prawpsław-
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nych szczególnie kontrow ersyjny. R eferent zaakcentow ał ważność osobistych 
kontaktów  pomiędzy teologam i i biskupam i obu K ościołów 58.

Prof. dr W .K iippers otw orzył k rótk im  referatem  dyskusją na tem at: 
„W spólne starokato lick ie  zadania w  naw iązaniu do New Delhi i p rak tycz
ne propozycje ich rozw iązania”.59 R eferent w skazał na to, że ruch ekum e
niczny osiągnął p unk t zwrotny, odkąd w Zgrom adzeniu Ogólnym Światowej 
Rady Kościołów w New Delhi uczestniczyły Kościoły praw osław ne W scho
du, „młode Kościoły”, Kościół rzym skokatolicki i w ielkie religie św iatowe 
znalazły się w kręgu zainteresow ań ruchu  ekum enicznego. W celu in tensy
fikow ania w spółpracy Kościołów starokatolickich re fe ren t zaproponował, 
aby starokato liccy  delegaci u trzym yw ali kon tak ty  pnzed w ielkim i konferen
cjam i, a gdzie, to będzie możliwe — zajm ow ali zgodne stanowisko, zacho
w ując też w  międzyczasie swój m andat. Podstaw ow a w spółpraca in  oecume- 
niois pozostaje sp raw ą biskupów. W dyskusji zachęcano do pow oływ ania 
kom isji ekum enicznych we w szystkich Kościołach starokatolickich.

Spraw ozdanie z prac nad rew izją litu rg ii w IJolandii złożył ks. de Rijk: 
w tym  k ra ju  odnośne kom isje opracow ują na nowo ry tuały  dla wsizystkich 
S akram entów  oraz dla nabożeństw  w  W ielkim Tygodniu. W Niemczech, 
a zwłaszcza w Bonn, istn ieją  dążenia, jak  poinform ow ał lic. teol. K. Pusch, 
zm ierzające do ożywienia m odlitw  na różne pory dnia. Nowa agenda w y
w ołała różnicę zdań co do ch arak te ru  ofiary m szalnej.

10. Konferencja studyjna od 28 września do 10 października 1964 
w Woudschoten 

Temat podstawowy: Sukcesja apostolska

K onferencja studyjna, k tó ra  odbyła się w Ew angelickim  C entrum  K onfe
rencyjnym  w  W odschoten koło U trechtu, była jedną z najbardzie j zw artych 
tak  z punk tu  w idzenia postaw ienia tem atu , jak  i przeprow adzenia, tak  co 
do referatów , jak  i dyskusji. Rozwinęła ona problem y poruszone na konfe
renc ji studyjnej w  W iedniu w roku 1958 i wniosła coś do w yjaśnienia s ta 
rokato lick ie j m yśli o sukcesji apostolskiej. K onferencję prow adził prof. dr 
P. J. M aan, a protokołow ał d r E. K reuzeder 60.

58 Por. na  ten tem at oba a rtyku ły  A. K inkla: „Orthodox und altkatholisch” IKZ 1958, 
s. 2 nn., 1961, s. 201 nn .; ten  ostatni jest opublikowany jako odbitka w „Die altkatho- 
lische Kirche” , s. 394—396.

<• Nt. Zgromadzenia OgAlnego Światowej Rady Kościołów w  New-Delhi ukazały się 
w IKZ spraw ozdania: L. G authier: D’U trecht a  la  Nouvelle-Delhi, un  guart de sićcle 
oecum eniąue, 1963, s. 133 nn .; W. KAppers: Die dritte  Vollversammlung des ókum e- 
nischen Rates der K irchen, 1962, fi. 243 nn., 1963, s. 26 nn. .

« Protokół UCZ 1965, s. 46 nn.
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Referaty i dyskusje

Sizereg referatów  otw orzyli profesorow ie P. J. M aan i M. Kok. P ierw szy 
mówił na tem at: a) „Sukcesja urzędu i przekazyw anie urzędu w Nowym 
Testam encie”, a drugi na tem at: b) „Myśl o sukcesji w  Kościele starożyt
nym ”. Oto ich, wnioski: a) W Nowym Testam encie znajdu ją się „przesłanki” 
do późniejszych m yśli o sukcesji, lecz zasada ta  nie w ystępuje tam  wyraźnie. 
Należy jednak  stw ierdzić, że pism a now otestam entow e, a zwłaszcza Dzieje 
A postolskie i listy pastersk ie w ykraczają poiza successio verb i i — mimo 
akcentow anej tam  jednoraizowości apostolatu — znają, w praw dzie nie oso
bowo następstw o apostołów, leciz następstw o służby i stw ierdzają, że służ
ba ta  trak tow ana jest w szczególny sposób, a w prow adzenie w nią nas tę
puje pnzez nałożenie rąk  i modlitwę, b) W litera tu rze  wczesnego Kościoła 
przedstaw ia się stosunki w  zborach w podobny sposób jak  w Nowym T es
tam encie. Dopiero około roku 150 w ystępuje silniej myśl o sukcesji w obro
nie przed niebezpieczeństwem  gnostycyzm u, choć odnosi się ona raczej do 
kontynuacji nauki, niż do sukcesji urzędu (Ireneusz). W trzecim  stuleciu 
następuje tym czasow e zaham ow anie rozw oju w skutek organizacyjnego
i praw nego um ocnienia m yśli o sukcesji (Hipolit, Cyprian). Napięcie pom ię
dzy insty tucjonalną a pneum atyczno-charyzm atyczną stroną urzędu kościel
nego, towarzyszące całemu, tem u rozw ojow i, zostało przezwyciężone przez 
św iadomość, że urząd ma swój fundam ent w  założycielu Kościoła Jezusie 
Chrystusie/ oraz w  Duchu Świętym.

Jakkolw iek ważne były rozw ijane w  k ró tk ie j dyskusji wywody na te 
m at biblijnych i patrystycznych podstaw  m yśli o su k c es ji61, to jednak  punkt 
ciężkości debaty spoczywał na pytaniu , jak  przedstaw ia się tein problem 
dziś. n a  tle przeciw ieństw  katolicko-protectanckich  i na płaszczyźnie ekum e
nicznej. W yjaśnieniu tych problem ów  posłużyły następne trzy  referaty .

Sukcesja apostolska — protestancka krytyka i potwierdzenie
— prof. d r K. S talder

L uter i K alw in  uznali ważność kontynuacji Kościoła. P ragnąc ją zachować 
oparli się na dwóch m om entach: L u te r powołał się na w łasną ordynację
i potem  ordynował, gdy zaczęło brakow ać ordynow anych duchownych. 
U zasadniał to tym, że do pełnienia urzędu potrzebne jest powołanie przez 
Kościół, ale nie m usi to być powołanie przez biskupa. K alw in, k tóry  sam 
nie był ordynowany, oświadczył, pow ołując się na urząd staro testam ento- 
w ych proroków, że Kościół może w  koniecznych w ypadkach powoływać do

“ Por. A. Gilg: Zum altkirchlichen Traditionsgedanken, IKZ 1939, s. 28 nn ; K. Stal
de r: Apostolische Sukzesslon und Eucharlstie bei Clemens Rom anus, IrenSus und 
Ignatius von Antiochien, IKZ 1972, s. 231 nn., 1973 s. 100 nn. K. S ta lder: Die Nachfolger 
der Apostel, IKZ. 1969, s. 192 nn.
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kierow ania Kościołem nadzw yczajne sługi, aby zachować swą ciągłość. 
W ten sposób reform atorow ie rozw iązali faktycznie problem  sukcesji, leoz 
nie wykroczyli poza podstawowe ■— system atyczne rozw ażania. Spowodowały 
to tray wzglądy: problem  urzędu i jego następstw a nie był ich najw iększą 
troską; przeciwnicy nie przeciw staw ili im w yczerpującej nauki co do apos
tolskiego następstw a urzędu; reform atorow ie rozw iązali to zagadnienie tak  
jak  to wynikało bezpośrednio ze Starego i Nowego T estam entu  w ich p ra k 
tycznych rozpraw ach z Rzymem. Pozytyw nie są dla nich ważne dwa m o
m enty: 1. Apostolskość Kościoła, k tó ra  polega na tym , że zw iastuje on czys
to Ewangelię i udziela Sakram entów  zgodnie iz ustanow ieniem , 2. Do Kościoła 
należy w sposób istotny urząd, k tóry  opiera się na Boskim ustanow ieniu.

W dalszym ciągu referen t pnzedstawił n a  przykładach trzech teologów — 
K. B artha, E. Schlimka i J. J. voin Allem ena, jak problem  ten  rozum ieją 
współcześni przedstaw iciele kościołów reform acyjnych.

K. B arth  (K irchliche Dogm atik)62 przychyla się zasadniczo do m yśli
o apostolskim  następstw ie urzędu i uznaje, naw et z pew nym i .zastrzeżeniami, 
uszeregow anie K lem ensa rzym skiego ■— Bóg, Chrystus, apostołowie, b isku
pi — jak a  sensowne i praw ne. N astępstw o pełnom ocników C hrystusa i apos
tołów jest jednak  rzeczywistością duchową i nie może być gw arantow ane 
żadną listą biskupów. Należałoby zapytać, czy tradycy jnej (rzym skokato- 
tolickiej) m yśli o następstw ie urzędu nie towarzyszy swego rodzaju „ponad- 
na tu ra ln a  m ądrość praw nicza”. Tego rodzaju  rzeozy m iałyby w ątpliw ą w a r
tość. P rzekazyw anie Ducha Świętego, k tóre się zakłada z j-acji ordynacji, 
jest w praw dzie konieczne, ale następuje ono w wolności Ducha.

E. Schlink 63 nie wychodzi z pozycji reform acyjnych, lecz z Nowego Tes
tam entu . W edług niego pow inna istnieć w Kościele sukcesja. Jest ona z za
sady w ydarzeniem  duchowym, które dokonuje się w w ierze i posłuszeństw ie 
oraz w św iadectw ie o nich. W w ydarzeniu  tym  pasterz — jak  apostoł — 
stoi wobec Kościoła, jak  stoi wobec Kościoła i pasterzy Chrystusa. Zdani są 
oni na Jego łaskę. I tak  dochodzi Schlink do ostatecznego wniosku. Z asad
niczo powinny istnieć dla posłania w służbie kościelnej trzy  drogi: a) po
słanie za pośrednictw em  tych, którzy sam i już są pasterzam i przy uznaniu 
w spółdziałania nie ordynow anych członków Kościoła, b) posłanie za pośred
nictw em  nie ordynow anych członków Kościoła przy uznaniu  lub w spółdzia
łan iu  takich, którzy są już pasterzam i, c) posłanie pnzy uznaniu przez Koś
ciół i pasterzy faktycznie już istn iejącej w  pneum atycznej (duchowej) w ol
ności w zbudzonej służby pasterskiej. Jako regułę należy przyjąć pierw szą 
drogę, jakkolw iek innych nie można odrzucać. P rzekazyw anie biskupiego 
nak ładan ia rąk  należy uważać jako znak sukcesji unzędów i Kościołów, 
lecz nie jako ich w arunek. Gdzie tego b rak , należy dążyć do tego, aby to 
nastąpiło.

« K. B a rth : Kirchliche Dogm atik I, s. 99, IV, 1, s. 786, 798.
M E. Schlink: Der kom mende Christus und die kirchlichen T raditionen. Gottingen 1961.
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I. J. A llm en 64 w skazuje, jak w ażna była dla reform ow anych ojców n ie
przerw ana kontynuacja Kości-oła i urzędu, a kończy stw ierdzeniem , że 
było to niekonsekw entne, iż nie sta rano  się tej kontynuacji usankcjonow ać 
przez jej odzyskanie i naw iązanie do sukcesji urzędu starożytnego Kościoła.

Tradycja apostolska w nauce i prawic Kościoła Rzymskokatolickiego
— prof. d r W. K iippers

W Kościele Rzym skokatolickim  nigdy nie trak tow ano apostolskiej sukce
sji urzędu tak  szeroko jak  na przykład w Kościele anglikańskim . O bow ią
zująca nauka w ynika z X X III sesji Soboru Trydenckiego. R eferent zwrócił 
uw agę na napięcie pom iędzy k ierunkiem  episkopalno-koncyliarnym  a k ie
runk iem  kurialnym , k ry jące się za dekretam i soborowymi, w  których 
uk try te  jest pytanie: Czy Kościół jest apostolski dzięki biskupom  i ich 
następcom , ozy ‘dzięki papieżowi jako najwyższem u pełnom ocnikowi? Nie 
doszło do jednoznacznego rozstrzygnięcia, co w  konsekw encji doprowadziło 
do zaham ow ania, podczas gdy teologia p raw a i urzędu papieskiego tym  w ię 
cej się rozw inęła. Należy zwrócić uwagę na trzy  m om enty dekretów  try 
denckich:

1. Sukcesję apostolską trak tu je  się w związku iz sakram entalnością św ię
ceń kapłańskich. Polega ona zdecydowanie na przekazaniu  przez biskupa 
upow ażnienia do sk ładania ofiary m szalnej. O biskupie jest mowa o tyle,
o ile on posiada pełnom ocnictwo do składania ofiary m szalnej. K onsekracja 
biskupa nie jest rozw ażana. Przynależność biskupa do „acies o rdinata hie- 
ra rch ia e” m anifestu je  się raczej w  pełnom ocnictw ie pasterskim , które jest 
pojęte jako w ładza ju rysdykcyjna. Spór, czy przypada ona biskupow i bez
pośrednio, czy za pośrednictw em  papieża, pozostał nierozstrzygnięty.
2. Istn ie jąca od czasów sporu donatystycznego różnica pomiędzy rite  i legi- 

tim e a więc pomiędzy ważnością sak ram entalną  i zezwoleniem praw nym  
w zakresie sakram entalnym i zarysow uje się nadal w yraźnie w  kw estii dalsze
go przekazyw ania św ięceń kapłańskich. Może więc istnieć w  następstw ie 
apostolskim  urząd sakram entaln ie ważny, lecz kościelnie niedozwolony. Róż
nica' ta, k tóra Kościołowi W schodniem u jest obca, zrodziła na Zachodzie no
we problem y. Nie odpow iada ona dzisiejszym  struk tu rom  ekum enicznym , 
zwłasizcza z uwagi na urząd b iskupi w  nierzym skich Kościołach.

3. Stosunek biskupów  do papieża, jako w łaściwego gw aran ta sukcesji 
apostolskiej, pozostaje również niew yjaśniony. Chociaż iz rozróżniania po
m iędzy rite  i legitim e w ynikałoby odrzucenie działania biskupiego poza 
w spólnotą z Rzymem, pozostaje jednak  —■ w skutek negatyw nego sform uło
w an ia soborowego — pew ien m argines dla uznania samodzielności urzędu 
biskupiego w stosunku do papieża (np. w  Kościele W schodnim). Z tego w y 

84 J. J. von Allmen: Le saint ministere selon la conviction et la vóIonte des Reformes 
du XVI sićcle, 1968.
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nika, że sukcesja apostolska nie jest zw iązana bezw arunkow o z przekazy
w aniem  jej przez stolicę apostolską (sedes apostolica) w  Rzymie.

Po Trydencie, z jego uderzającą koncentracją na sakram encie święceń 
kapłańskich, dostrzegalna jest podw ójna deform acja starokościelnego urzędu 
biskupiego. Z jednej strony następuje pogłębiające się rozróżnienie urzędu 
biskupiego w  zakresie pełnom ocnictw a „w ew nętrznego” — sakram entalnego
i „zew nętrznego” — jurysdykcyjnego. Rozróżnienie to było szczególnie pod
kreślane przez Tom asza z Akwinu. W idział on istotę pierwszego ujęcia we 
„władzy dotyczącej spraw ow ania S akram entu  O łta rza”, a tę  przypisyw ał 
kapłanom  i biskupom ; biskup zaś przewyższał kapłanów  tylko w praw ie 
do bierzm ow ania i udzielania św ięceń kapłańskich. Z drugiej strony od
kształcenie widoczne jest w absorpcji przez stolicę rzym ską — jako w y
jątkow ego przyw ileju  — rdzennie apostolskiego pełnom ocnictwa, które w 
Kościele starożytnym  przypisyw ano w szystkim  biskupom . U derzające jest 
przy tym, że w  starokościelny sposób trak tow an ia  spraw y, według którego 
pierw otnie m e w iązano sakram entaln ie b iskupa z Kościołem lokalnym  do
prowadzono do krańcowości w przypadku papieża: biskup rizymski, jako 
papież, p iastu je swój urząd bez sakram entalnych  święceń, jedynie jako n a 
stępca na stolicy P iotrow ej. Ani pierw sze ani drugie V aticanum  nie p rze
zwyciężyło tego podwójnego zniekształcenia, jakkolw iek na drugim  V atica- 
num  widoczna była chęć i gotowość pójścia w  tym  k ierunku. W yrazicielam i 
te j woli byli przede wszystkim  biskupi Kościołów m isyjnych, natra fia jących  
na trudności, a w  których zjaw ia się nowy ty p  biskupa. Godne uw agi jest, 
że ten  „neoepiskopalizm ” nie jest już pow iązany z państw ow ym i w ładzam i 
świeckim i, lecz jest w ew nętrznie skojarzony iz ruchem  zm ierzającym  do 
odnowy.

S tarokatolickie rozum ienie następstw a apostolskiego jest nastaw ione (jak 
w Kościele w schodnim  — praw osław nym ) na pow iązanie urzędu biskupiego 
z całym Kościołem i na jego zakotw iczenie w  Kościele lokalnym . Rozum ie
nie to  jest także nastaw ione krytycznie wobec kontynuow anej na V atica- 
num  II tendencji do przezwyciężenia izolacji poszczególnych biskupów
i w łączenia ich do w spólnoty oraz do stopniowego zrów nania wszystkich 
biskupów  na podstaw ie ich sakram entaln ie rozum ianych święceń. Także 
krytyczne jest nastaw ienie Kościoła starokatolickiego wobec żądania, by 
ustanow ić nadrzędne rady  biskupów  i naczelną radę  biskupów  z papieżem 
na czele.

W dyskusji stw ierdzono, z czym zgodził się referen t, że przedstaw iony 
przez niego obraz postaw y reform atorów  w ypadł zbyt po katolicku. K a to 
licka samoświadom ość ,nie odpowiada w  każdym  raz ie  istotnem u kierunkow i 
działania reform atorów . O kreślenie funkcji kap łańsk iej przez T rydentinum  
jako „potestas” u tru d n ia  pro testantom  jej rozum ienie, uchodzi jednak, jeśli 
pod nim  rozum ie się Boskie upow ażnienie i  pełnom ocnictwo — m unus et 
m andatum . D alej zauważono, że zastrzeżenia i py tan ia K. B artha są n ak ie
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row ane na zacieśnione pojęcie successio apostolica i dlatego są one tylko 
w arunkow o uspraw iedliw ione. Chcąc uzyskać pozytywny pogląd, trzeba 
w yjść od pojęcia posłania: Ja k  C hrystus, wywyższony Pan, posyła aposto
łów, udizielając im Ducha, tak  i pełniący urząd kościelny zostają posłani 
przez lu,dzi, gdy nak łada się na n ich  ręce.

Starokatolicka nauka o sukcesji apostolskiej w św ietle ckum enii65
— ks. H. Frei

W ychodząc od wypowiedzi E. H. G ard inera z roku 1916, że problem  urzę
du duchownego i jego przekazyw anie okaże się „najgłębszą różnicą w s ta 
ran iach  o odzyskanie na nowo jedności”, podał referen t przegląd odnośnych 
rozmów na czterech ekum enicznych konferencjach: Lozanna 192Y, E dyn
burg 1937, L und 1952, M ontreal 196 3 66. Na obu pierwszych konferencjach zas
tosowano metodę przedstaw ienia istniejących różnic i w ten sposób zesta 
wiono stan  rzeczy w  różnych ujęciach. W Edynburgu punktem  w yjścia było 
wspólne rozum ienie pojęcia łaski i uczestnicy dosizli m.in. do znam iennego 
stw ierdzenia, że zasadnicze w yobrażenie o sukcesji apostolskiej jest analo
giczne we wszystkich trzech typach Kościołów zachodnich: typu episkopal- 
nego, prezbiteriańskiego i kongfegacjonalnego (Delegacje praw osław ne i s ta 
rokatolickie złożyły osobne oświadczenie). W Lund przezwyciężono przed
staw ianie zestaw ień i usiłowano — z w yraźnym  w ysiłkiem  — przejść do 
ogólnej chrystologiczno-eschatologicznie uzasadnionej nauki o istocie K oś
cioła — do ogólnego ujęcia problem u. W M ontrealu rozum ia m urząd i jego 
następstw o z punktu  w idzenia dokonującego się w Kościele Chrystusowego 
dzieła zbawienia, a zw iastow anie tego i dalsze przekazyw anie stanowi szcze
gólne zadanie urzędu. Doszło przy tym  w zdum iew ającej m ierz0 do w nios
ków końcowych dopuszczających katolickie rozum ienie urzędu i i \ \ " t  w te r 
minologii.

W II części dotyczącej „nauki sta rokato lick ie j” przyjęto najp ierw , że 
w Kościele starokatolickim  nigdy nie było istotnych niejasności co do pro
blem u unzędu i jego następstw a. Tak w roku 1723 jak  i 1870 był i ona rozu
m iana jako zapew nienie kontynuacji zw iązku ze starym , jedynym  Kościołem 
przez biskupie nałożenie rąk . Na konferencji w Edynburgu delegacja s ta ro 
katolicka złożyła następujące oświadczenie: „Stanokatolicy trw a ją  w p z e k o -  
naniu, że episkopat jest pochodzenia apostolskiego i należy do istoty Kościoła.

,s R eferat ukazał się w IKZ 1961, s. 217 nn.
»« Starokatolickie spraw ozdania i stanowisko wobec czterech konferencji ruchu „Faith  

and Order” .
a. Lozanna: E. Gaugler, IKZ 1927, s. 217 nn.
b. Edynburg: A. Kflry, IKZ 1938, s. 4 nn., 197 nn. A. Rinkel und A. K iiry: Erklarung 

zu dem Bericht des 2 W eltkonferenz fu r G lauben und Verfassung, IKZ 1940, s. 81 nn.
c. Lund: U. Kiiry, IKZ 1952. '
d. M ontreal: W. Kiippers, IKZ 1963, s. 226 nn, 1964, s. 18 nn.
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Nosicielem urzędu jest Kościół. Poszczególni pias.tunowie urzędu działają 
jedynie w im ieniu Kościoła. Urząd jest utrzym yw any, spraw ow any i p rzeka
zyw any w  tym  sam ym  sensie i w tak i sam  sposób, jak  apostołow ie p rzeka
zali go Kościołowi. Sukcesja apostolska oznacza nierozłączność sukcesji 
i urzędu i niewzruszone istnienie obydw u” 67.

W końcu re fe ren t stw ierdził: Jeśli chodzi o sukcesję urzędu, to nie ma 
tu  mowy o jak iejś urojeńczej nauce, lecz jest to^podstawowa praw da do ty
cząca kościelnego bytu w  Chrystusie. F ak t, że ten pogląd to ru je  sobie coraz 
bardziej drogę w  ekum enii, może być coraz w iększą satysfakcją dla nas, s ta 
rokatolików .

Systematyczne zestawienie i dalsze perspektywy
— biskup dr U. K iiry

W ielka wstrzem ięźliwość, jaką obaj p ierw si referenci wykazali wobec 
śladów  o sukcesji w  Nowym Testam encie i we wczesnym  Kościele, skłoniła 
re feren ta  do stw ierdzenia, że pomiędzy wypowiedziam i Nowego Testam entu, 
rozum ianym i jako Boskie kerygm a iz jednej strony, a jego przyjęciem  przez 
Kościół z drugiej strony, istn ieje dystans, którego nie m ożna przeoczyć. Dys
tans ten oznacza, że nie może być m owy o bezpośrednim , nieprzerw anym  
„rozw oju” now otestam entow ych „Założeń” w  Kościele. N ow otestam entow e 
zw iastow anie oznacza też więcej niż historyczny początek urzędu, lecz jest 
ono transcendentnym , nadającym  sens źródłem  i dlatego jest ono norm ą, 
k tó ra  wszystko określa i stanow i probierz w szelkiej k ry tyki. Do tego źródła 
Kościół musi sta le powracać. Nie jest więc w łaściwe, by przejm ow ać bezpo
średnio z Nowego Testam entu  dany  urząd czy grupę urzędów  i sta rać  się 
je  kopiować, dostosowując do zm ienionych czasów lub stosunków  w  Koście
le. Raozej chodzi o to, aby kerygm atyczną treść now otestam entow ych w ypo
wiedzi o różnorodnych form ach posług kościelnych i wypowiedzi o Kościele 
wydobyć z pow iązań biblijnego zw iastow ania i na tej podstaw ie powziąć 
decyzję co do problem u urzędu, jego isto ty  i konkretnej formy.

Zasadnicze decyzje powziął Kościół około roku 200 — ścisłym związku 
z podjętym i m niej w ięcej w tym  sam ym  czasie postanow ieniam i co do no- 
w otestam entow ego kanonu  i reguły w iary  (A. H arnack). N astąpiło to nie 
przez form alne postanow ienie soboru, lecz przez prak tyczne ustalenie „apos- 
tolsko-katolickiego urzędu” w jego tro jak ie j postaci — biskupa, p rezbitera

. 91 W „W yjaśnieniu” do konferencji w Edynburgu (Uwaga 66, b) powiedziano w od
niesieniu do biskupów  zwanych episcopi vagan tes: „Uznajem y, że urząd może istnieć 
tyko wewnątrz Kościoła. Nie mogą istnieć urząd lub h ierarchia same dla siebie. Suk
cesja apostolska nie chce i nie może być przekazyw aniem  specjalnych charyzmatów przez 
jedne osoby pryw atne na drugie — prowadziłoby to do magii i karykatu ry  urzędu, lecz 
jest ona prawidłowym, zgodnym z wolą Bożą powołaniem na urząd przez Kościół, sta 
nowi zgodne z Pism em  i tradycją  sprawowanie urzędu kościelnego”.
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i diakona. F ak t ten zaciążył na rozwoju Kościoła W schodu i Zachodu dzię
ki opatrzności Bożej (Dei providentia), choć szczegółów tego procesu nie mo
żemy stwierdzić. W analogii do izaszłości, jakie doprow adziły do przyjęcia 
kanonu Pism a Świętego i reguły w iary, można w raz z późniejszym  Kościo
łem  powiedzieć: Kościół nie stw orzył sam  apostolskiego urzędu, lecz potem 
„secundo ac tu ” powziął decyzję w tórną co do spraw y, o k tórej Bóg „primo 
ac tu ” postanow ił, a m ianowicie decyzję co do urzędu, k tó ry  przekazyw any 
przez nakładanie rąk  istnieje nie tylko w  stosunku nacechowanym  wolnoś
cią ducha wobec Pana, lecz jest rów nież jednoznacznie ustanow iony w chrys- 
tologiciznie-apostolskim ujęciu.

Ta decyzja ma podstaw owe znaczenie dla Kościoła katolickiego w  tym  
sensie, że Kościół nie może jej pominąć. Nie jest ona w praw dzie dokładna, 
gdyż nie uw zględnia w yraźnie w  Nowym Testam encie pełnionych służb 
w  pneum atycznej wolności (nauczyciele, prorocy itd.), w ym aga więc uzupeł
nienia. Lecz mimo to pozostaje norm atyw nym  apostolsko-katolicki urząd 
przy ję ty  przez staroży tny  i cały Kościół. To norm atyw ne znaczenie „apos- 
tolsko-katolickiego urzędu” jest uzasadnione w następująch  trzech m om en
tach: 1. Opiera się ono n a  w ierze w pełnom ocnictwo, dzfęki k tórem u upoważ
nienie przekazane przez C hrystusa apostołom  a przez nich sługom Kościoła 
nie różni się w swej treści od tego, które posiadali apostołowie i jako tak ie  
jest ono darem  Bożym, m unus et m andatum . 2. O piera się też na tym, że 
przekazanie pełnom ocnictw a następuje przez nakładanie rąk  i modlitw ę 
i że nak ładanie rąk  nie należy rozum ieć jako ak tu  potw ierdzenia już o trzy
m anego daru  ani tylko jako posłania, lecz jako realistycznie pom yślany gest 
przekazyw ania „mocy”, jak  to powiedziano w listach pastoralnych, a więc 
jako ak t „sakram entalny” (Cam penhausen). 3. O piera się też na tym, że ten  
tak  rozum iany ak t przekazyw ania może być dokonyw any wobec biskupów, 
prezbiterów  i diakonów. W szystkie trzy  urzędy są — każdy z osobna — 
Boskiego pochodzenia, ich „hierarchiczne” przyporządkow anie jest dziełem 
Kościoła, k tórem u przysługuje nadanie każdem u urzędowi konkretnej pos
taci. Ogólne znaczenie decyzji co do apostolsko-katolickiego urzędu polega 
na tym, że Kościół u sta lił w  ten sposób konsty tu tyw ny znak dla swej apos- 
tołskości. Ja k  jednak  należy ten znak rozumieć?

Odpowiednio do dwoistości Kościoła jako społeczności św iętych i społecz
ności ze św iętym i lub jako w spólnoty zbawczej i insty tucji zbawczej, należy 
rozróżniać pomiędzy „w ew nętrzną” i „zew nętrzną” apostolskością: jako 
w spólnota zbawcza jest Kościół „w ew nętrznie” apostolski przez pełne w iary  
i posłuszeństw a poddanie jego członków Słowu i woli upow ażnionych przez 
C hrystusa apostołów. W iara i posłuszeństwo są zdecydowanie dziełem D u
cha Świętego w Kościele, w skutek  czego Kościół uczestniczy w „życiu” 
C hrystusowym , co stanow i jego istotę. Apostolskość jest w ięc przede w szyst
kim  chrystologicznie-pneum atycznym  w ydarzeniem , jest ona danym  K oś
ciołowi i przez C hrystusa w zbudzonym  życiem w  tak ie j mierze, w  jak iej
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ona w biegu czasu pozostaje identyczną wobec siebie samej. Do tego życia 
dochodzi jednak  w Kościele tylko w tedy, gdy on jako insty tucja zbawcza 
trw a w konstytu tyw nym  dla siebie porządku, to znaczy, gdy przestrzega 
„zew nętrznej” -apostolskości. To trw an ie  zaś oznacza, że Kościół pod pano
w aniem  C hrystusa i Ducha Świętego zw iastu je czyste Słowo Boże i udziela 
Sakram entów  zgodnie z ustanow ieniem  i sp raw uje urząd duchowy w  tym  
sensie, jaki C hrystus i apostołowie mu nadali.

Gdy w ten  sposób rozróżniam y między w ew nętrzną i zew nętrzną apos- 
tolskością, pow staje .pytanie, jak  oba te aspekty  "uzyskują w Kościele jed 
ność. Odpowiedź na to pytanie stanow i, naszym zdaniem , następstw o apos
tolskie przez nak ładanie rąk . P ragnąc zrozumieć jego funkcję i sens trzeba 
pam iętać o tym, że parafia, k tóra żyje w  pneum atyczno-apostolskiej su k 
cesji i jest do takiego życia powołana, m usi mieć pewność, że powołani pnzee 
nią piastunow ie urzędu gotowi są ze swej strony  trw ać w  te j sukcesji i dzia
łać w  jej duchu. P iastunow ie ci powinni iwięc przyjąć zobowiązanie wobec 
parafii, że będą spraw ow ać swój urząd w posłuszeństw ie wobec Słowa i woli 
apostołów. Zobowiązanie to piastunow ie urzędu przejm ują, przyjm ując w ybór 
dokonany przez parafię, a w  zakresie centralnym  przez złożenie tzw. egza
m inu w iary przed albo podcizas dokonyw ania święceń a także przez gotowość 
przyjm ow ania święceń tylko z rąk  już w yśw ięconych piastunów  urzędu, 
którzy ze swej strony  z uwagi na swe święcenia przyjęli zobowiązanie do 
przestrzegania „apostolskiego depozytu w iary ”. A więc w w ypadku apostol
skiego następstw a urzędu (apostolicas successionis) chodzi o zachowanie 
ciągłości „nauki aposto lskiej” (apostolicitas doctrinae), k tó ra  musi się znaleźć 
na pierw szym  miejscu. Ciągłość ta  nie jest jednak zachow ana prizez same 
święcenia, lecz przez poprzedzające je lub z nimi związane zobowiązanie w o
bec apostolskiego depozytu w iary. W tym  znaczeniu następstw o apostolskie 
dotyczy nie tyle ordynacji, ile ordo (A. Rinkel) i nie tyle święcenia na urząd 
(jak w  Tridentinum ), ile urzędu i związanego z przyjęciem  go zobowiązania 
co do nauki apostolskiej. Takie bowiem było w  każdym  razie panujące prze
konanie, k tóre nie rzadko widziało gw arancję kontynuow ania nauki w tym, 
że nowo w ybrany biskup, który, obejm ow ał w akujące stanowisko, zobow ią
zywał się eo ipso, by zachować apostolską w iarę swych poprzedników (suc- 
cessio originis).

W każdym razie starożytnem u Kościołowi na ogół daleka była myśl, że kon
tynuacja  w iary apostolskiej jest zagw arantow ana św ięceniam i sak ram en ta l
nymi. Myśl ta  w ystępow ała w praw dzie wcześnie i zapoczątkowała błędną 
linię rozwoju, k tó ra  dom inuje jeszcze dzisiaj w  nauce reprezen tow anej przez 
teologów rzym sko-katolickich i anglikańskich, iż pełnom ocnictwo urzędu, 
łaska urzędu przepływ a jak  fluid mocy przez nieprzerw any ciąg biskupiego 
nakładania rąk  „transm isy jn ie”, jak  przez „złoty k an a ł”, aż do chwili obec
nej. Jest to całkiem  m echanićzna, w ięcej jesizczę — m agiczna koncepcja, k tó 
rą  należy odrzucić. W w ypadku apostolskiego następstw a urzędu chodizi
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o następstw o w  zakresie osobistego zobowiązania następujących po sobie 
p iastunów  urzędu co do jednej apostolskiej w iary, a nie chodzi o jej za
gw arantow anie przeiz święcenia. Tak więc rozum ie się następstw o aposto l
skie jako coś w ięcej niż „znak”. Jest ono raczej, dzięki zw iązaniu .z  nim  zo
bow iązania dotyczącego w ew nętrznej apostolskości, „w arunkiem  dopuszcze
n ia” do praw nego uzyskania święceń, a  przez to jest to następstw o n ie 
zbędnym ogniwem łączącym  parafię  i p iastuna urzędu i pieczęcią w ew nę
trznej i zew nętrznej apostolskości.

Dla odparcia m ożliwych nieporozum ień należy dodać: Nie może być 
w praw dzie mowy o następstw ie w  urzędzie w sukcesji apostolskiej w skutek 
święceń, jednak istn ieje  sukcesja w  św ięceniu, lecz ona dokonuje się na 
zupełnie innej płaszczyźnie. Nie opiera się ona na izobowiązaniu dotyczącym 
apostolskiego depozytu w iary  i nie rozgryw a się przeto w w ym iarze hory 
zontalnym , lecz dokonuje się w drodze przekazania pełnom ocnictw a urzędu 
z w ym iaru  w ertykalnego jako aktu . dawczego Boga dla ordynowanego. Gdy 
jedniak Bóg przekazuje mu pełnom ocnictwo urzędu, posługuje się On tymi, 
którzy otrzym ali już m unus i m andatum  i w  ten  sposób dochodzi do sukce
sji „sakram enta lnej”. Lecz ta dokonuje się z płaszczyzny w ertykalnej zaw 
sze ty lko w jednorazow ym  osobistym przeciw staw ieniu ordynatora i  ordyno
wanego i to w ten sposób, że istotnym  konsekratorem  jest tylko ten, k tóry  
tu  i teraz nakłada ręce na! ordynowanego. Nie są zaś konsekra to ram i — jak to 
się w nauce o „złotym kanale” milcząco zakłada — rów nież wszyscy po
przednicy konsekrato ra 68.

Dokonawszy tego przeglądu, możemy krótko ocenić to, co powiedziano 
w  trzech pierwszych refera tach . K iippers tra f ił niew ątpliw ie w  sedno sp ra 
wy, gdy dopatru je się izniekształcenia urzędu kościelnego i apostolskiego 
następstw a urzędu w  Kościele rzym skokatolickim  w  tym , że T ridentinum  
w prow adza zbyt bezpośredni związek apostolskiego następstw a urzędu z sa- 
kram entalnością święceń kapłańskich. W ażnym i w ydają mi się też wywody 
S taldera, że reform atorzy nie byli skłonni zastanow ić się nad głębszym 
znaczeniem sukcesji apostolskiej i skoncentrow ali się na tym , by w  rozp ra
w ie z Rzymem wykazać na podstaw ie Starego i Nowego T estam entu  ważność 
urzędu pojedyncizej parafii. N astępstw em  tego było, jak  chcielibyśm y do
dać, że problem  zwierzchności kościelnej pozostał nie rozw iązany i zado
wolono się odniesieniem  się do państw a i kooperacją z nim , a jest ono ob
cym ciałem  w Kościele. Jak  w  Szw ajcarii w prow adzano Reorm ację z reguły 
przez radę obyw ateli i ona jej strzegła, tak  w  Niemczech dokonyw ali tego 
książęta i urzędnicy. S uperin tenden t był długi czas tylko pierwszym  ducho
wnym  funkcjonariuszem  państw owym . N iefortunne w rozw oju tej sytuacji 
było to, że praktycznie państw o i jego organy przyjęło odpowiedzialność za 
kontynuację Kościoła w  zakresie nauki i jego urządzeń lub też państw o

88 Por. U. K iiry: Die altkatholische K irche”, 1966, s. 261 nn.
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dzieliło tą odpowiedzialność z Kościołem. To powiązanie porządku kościel
nego z państw ow ym  praw em  korporacyjnym  działa do dnia dzisiejsizego 
w Kościołach reform acyjnych i powoduje, że w Kościołach tych trudn ie j jest 
rozróżnić, co jest konieczne do zachow ania zew nętrznej i pośrednio w ew 
nętrznej apostolskości organów kościelnych.

R eferat H. F re i’a pokazał, jak  bardzo pożądaine byłoby jaśniejsze i b a r
dziej w yczerpujące, zorientow ane na Kościele starożytnym , przedstaw ienie 
naszego starokatolickiego punktu  wid'zenia określonego przez praktykę. Do 
opracow ania przyczynku ujętego w odpowiednich tezach byłaby powołana 
następna nasiza konferencja studyjna.

Sprawozdania i wnioski

Prof. dr P. J. M aan przedstaw ił w rażenia, jakie odniósł jako oficjalny 
starokato lick i obserw ator na 3 sesji II Soboru W atykańskiego. U pow aż
nieni przedstaw iciele Kościołów krajow ych złożyli spraw ozdanie z postępów 
swych prac. Omówiono również w stępne tem aty  na starokatolicki kongres 
w W iedniu (1965) i na następną konferencję studyjną w Zurychu (1968).

Międzynarodowe starokatolickie konferencje' teologiczne od 1950 do 1971
(zakończenie)*

11. Konferencja studyjna od 9 do 14 września 1968 w  Zurychu

Podstawowy temat: Najważniejsze definicje naukowe w  dialogu 
rzymskokatolicko starokatolickim.

Na tej pierwszej konferencji studyjnej po zakończeniu V aticanum  II próbo
w ano zająć stanow isko wobec problem ów, co do k tórych istn iały  dotąd n a j
większe rozbieżności iz poglądach teologii rzym skokatolickiej i sta roka to 
lickiej, a które uizyskały, dzięki soborowi, w  wielu m iejscach widoczne nowe 
sform ułow ania w sensie starszej i nowsizej teologii starokatolickiej. Pow 
stało więc pytanie: Jak  daleko możemy się posunąć w  rozm owach z Rzy
mem? Znam ienny jest fak t, że rozm owy na ten tem at po raz pierw szy to 
czyły się w rzym skokatolickim  domu konferencyjnym , a m ianowicie w A ka
dem ii Paw iow ej w  Zurychu. Okoliczność tę podkreślił ówczesny kierow nik 
domu prof. dr J. F einer (Chur) w  sym patycznym  pozdrowieniu. P rzew odni
czący konferencji ks. H. F rei przedstaw ił w swym kró tk im  przem ówieniu

* Patrz IKZ 1977, zeszyt 2, s. 106 nn., zeszyt 3, s. 140 nn., zeszyt 4, s. 234.
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pow italnym  zwięzły zarys pierw szych dziesięciu konferencji Studyjnych, 
podczas gdy bp U.- K iiry oświadczył zgrom adzeniu: „Nas dzielą od Rzymu 
non m ulta sed m u ltum ”. Stosownie do form ułow ania py tań  punkt ciężkości 
rozmów spoczywał na głosach dyskusyjnych, k tóre też uw zględnia się do
kładniej w  spraw ozdaniu. Protokół, którego jednak  nie opublikow ano d ru 
kiem, zredagow ał H. V o g tc9.

Referaty i dyskusje 
Objawienie i jego przekazywanie

Na ten tem at zabierali głos najp ierw  profesorowie: d r Antoini Naumczyk 
(W arszawa) i dr K u rt S talder (Bem).

Naumczyk zajął stanow isko wobec drugiego rozdziału konsty tucji dogm a
tycznej II Soboru W atykańskiego „Dei V erbum ”. W ykazał, że w rozw oju 
nauki rzym skokatolickiej, u ję te j w dekretach  Soboru Florenckiego, T ry 
denckiego i I W atykańskiego tradycję  apostolską tra k tu je  się jako drugie 
źródło O bjaw ienia rów norzędne z Pism em  Św iętym  — analogicznie do pro
cesu, jak i rozw inął się w żydostwie, gdizie Talm ud postawiono na jednej 
płaszczyźnie z kanonem  starotestam entow ym . W przeciw ieństw ie do tego 
starokatolicy  przy jm ują Pismo Święte jako trad itio  constitu tiva, natom iast 
tradycję kościelną jako trad itio  in te rp re ta tiva . II Sobór W atykański przy
niósł w praw dzie pew ien postęp w  tym  kierunku , jesteśm y jednak  rozczaro
w ani tym , że tradyc ję  ciągle trak tu je  się jako V erbum  Dei i to konieczną 
dla uizupełnienia P ism a Świętego.

W w yczerpującym  koreferacie w ykazał S talder, iż w Kościele s ta rokato 
lickim problem  „Pismo i trad y c ja” pierw otnie nie był przedm iotem  dys
kusji. Pozostano w raz z w iększością soborową iz roku 1870 na gruncie T ri- 
dentinum . O bjaw ienie rozum ie się, jak  w ykazano na podstaw ie s ta rokato 
lickich katechizm ów  i uzgodnień kongresowych, jako przekazanie Boskich 
praw , a tradycję nauki kościelnej staw ia się bardziej lub m niej w yraźnie 
obok P ism a Świętego (9. teza K ongresu U nijnego w  Bonn z roku 1874) 70. 
Nowe spojrzenie wskaizuje K atechizm  holenderski, w ykładając O bjaw ienie 
jako spotkanie ze zbawczym diziałaniem Boga. Do głębsizej rozpraw y do
chodzi dopiero na sta rokatolickim  kongresie w  Z urychu w  roku  1938. Tam  
prof. A. Gilg reprezentow ał bardzo stanowczo tezę, że przy wszelkim 
uwzględnieniu) trad y c ji nauk i kościelnej jest ona zdecydowanie podporządko
w ana Pism u św iętem u, podczas gdy arcybiskup R inkel energicznie odrzu
cił tę tezę, tw ierdząc, że co do treści stanow ią one jedność. R eferent 
przedstaw ił tu  następujące tezy: 1) Jedność panu je co do tego, że ani Pismo, 
ani tradyc ja  zw iastow ania kościelnego nie są w prost identyczne ze Sło

«> Skróty sprawozdań z konferencji ukazały się w IKZ 1969, s. 55 nn., i AKID z 25 
września 1968.

to Teza jest przedrukow ana u U. K iiry : Die altkatholische Kirche, s. 433.
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wem Bożjftn i że Objawienie nie jest przekazem prawd Bożych, lecz Bożego 
działania. 2) Teza,o jedności Pisma i tradycji (Rinkel i II Sobór Watykański) 
chce uniknąć intelektualnego pojęcia Objawienia oraz izolacji Pisma św ię
tego. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że myśl ta doprowadzi do wchło
nięcia Pisma świętego prizez tradycję kościelną. 3) Na odwrót należy zapytać, 
cży słuchanie Pisma świętego w  opozycji do Kościoła i  jego tradycji jest 
jeszcze słuchaniem w  Kościele? 4) Władza Chrystusa nad Kościołem w y
maga, aby Kościół posiadał w  sobie samym instancję powołaną do krytyki, 
a tego nie można inaczej osiągnąć, jak przez powołanie sług, którzy byliby 
upoważnieni do dokonywania analizującej krytyki na podstawie autoryte
tu i mocy obdarzonego prymatem świadectwa Pisma 71.

Z tego punktu widzenia nasuwają się następujące uwagi co do II Soboru 
Watykańskiego: 1. Znaczny postęp polega na tym, że Objawienie Boże poj
muje się jako działanie Boże w  Słowie i czynie i w  ten sposób rzeczywistość 
jest objęta działaniem Objawienia. 2. Postęp polega na tym, że wypowiedzi 
dedukuje się z Pisma świętego, 3) a także w  tym, że inspiracji nie pojmuje 
się czysto mechanicznie, lecz jako pierwotne świadectwo wierzących ludzi, 
do których słowa odwołuje się Kościół. Istnieją przynajmniej nowe zaczątki 
tego nowego spojrzenia, chociaż nie są one kontynuowane. Występuje raczej 
myśl, że w Piśmie św. podano to, co na pewno zostało objawione, a co musi 
prowadzić do teorii o niewystarozalności soboru i do tezy o nieomylności 
urzędu nauczającego. 4. W ten sposób nauka ta znalazła się w  zdecydowa
nie chwiejnym zawieszeniu pomiędzy nowym poglądem na Objawienie 
a odziedziczonym pojęciem tradycji. 5) Mimo tych zastrzeżeń, Konstytucja 
jako całość nie stanowi przeszkód dla rozmów z Kościołem rzymskokatolic
kim.

Dyskusję rozpoczęto pytaniem: Czy tego, co powiedziano w  Konstytucji, 
nie musimy pod wieloma względami traktować jako czynnika dzielącego 
Kościoły? Powinniśm y położyć główny akcent na nowym pojęciu Objawienia 
i Szukać, wychodząc z tego punktu widzenia tego, co wspólne (Kflppers). 
Ważne jest, że Konstytucja nie głosi nauki o dwu źródłach nauki. Wskazaną 
chwiejność można też ocenić pozytywnie (Kraft). Istnieją też zasadnicze róż
nice w  porównaniu z Tridentinum. II Sobór Watykański kładzie większy 
nacisk na tradycję interpretacyjną; z tego punktu widzenia nie dostrzega 
się niczego dzielącego Kościoły. Istnieją jednak tendencje, które mogą od
działywać na podział Kościołów: ciągle jeszcze przedstawia się tradycję 
jako dzieło hierarchii dokonane pod kierunkiem Ducha Świętego. Natomiast 
jest ona diziełem Ducha Świętego działającego w  całym Kościele. Nie do

71 Por. E. Gaugler: Das W ort und die Klrche im  Neuen Testam ent, m 7  1939 s. 1 n n ; 
A. Gilg: Zum altkatholischen Traditionsgedanken, IKZ 1939, s. 28 n n .; A. Rinkel: Wort 
Gottes und Tradition in  der a lten  Kirche u n ter besonderer Beriieksichtigung der U tre- 
chter Konventlon, IKZ 1939, s. 51 nn .; U. K u ry : Schrift und Tradition, IKZ 1952, s. 1 
n n .; C hristkatholischer Katechism us, 1972, s. 9 nn.
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przyjęcia pozostaje dla nas akceptacja naturalnego poznania) Boga i nieomyl
ności, przy czym ta druga ma jedynie negatywne znaczenie (Aldenhoven). 
Właściwie krąg problemowy „Objawienie i jego przekazywanie” nie dzieli 
Kościołów, lecz jego dalsze wyjaśnienie ma znaczenie bądź dla zaprzeczenia, 
bądź dla uznania obydwu dogmatów o papiestwie (Amiet). My sami mamy 
różne poglądy na ten krąg problemów. Istotna trudność znajduje się w  zakresie 
współczesnej teologii, w  której powstają pytania zeświecczonego świata pod 
adresem Kościoła. Z tego punktu widzenia należy zapytać, czy tendencje 
zarysowujące się w  Konstytucji są tak ważne'. Ostatecznie bowiem mówi 
się o hierarchii wartości (Kok). Ważne wypowiedzi Konstytucji są w rzeczy
wistości ambiwalentne i mogą oddziaływać i}a podział Kościoła. Dotyczy 
to przede wszystkim pojęcia Objawienia, które nie jest konsekwentnie spre
cyzowane. Nasi starokatoliccy ojcowie byli zależni od starych, dziś prze
zwyciężonych, pojęć o Objawieniu, lecz zdawali sobie sprawę z powiązania 
Objawienia z teraźniejszością i dlatego akcentowali — jak wykazuje w al
ka przeciw obydwu dogmatom o papiestwie — że konieczną antytezą tych  
dogmatów jest Objawienie, które przyjmuje się w  wolności jako auten- 
tyozne Objawienie i że należy walczyć o wolność wiary i' sumienia. Lecz
o tej wolności w  Kościele i o wolności Kościoła Sobór Watykański nic nie 
mówi (również w  Dekrecie o wolności wiary). Musimy więc w  rozmowach 
z naszymi partnerami wskazać na konsekwencje, jakie wynikają z nowego 
rozumienia Objawienia dla obydwu dogmatów o papiestwie. Dyskusja na 
temat stosunku Pisma świętego i tradycji w  ściślejszym  sensie nie przebie
gała tak jasno jak na temat Objawienia. Z naciskiem przestrzegano, by w  
tej sprawie nie podejmować zbyt wielu decyzji. Musimy się skoncentrować 
na rzeczach istotnych i strzec się skrajności. Możemy być zgodni w jednym: 
Objawienie jest Objawieniem zbawienia. Jest ono przekazywane przez K oś
ciół, przez Pismo i przez zwiastowanie. Jądrem Objawienia pozostaje Pismo 
święte, które jest ujęte przez tradycję, tak jak ona jest z nim związana. Te 
myśli znajduje się dziś ozęsto w teologii rzymskokatolickiej (Rinkel). W tej 
sprawie nie zachodzą istotne różnice konfesyjne. Tezie Sta.ldera „jeśli zba
wienie dokonuje się przez Objawienie, to niepotrzebna jest nieomylność” 
można przeciwstawić pytanie: Czy jeśli zbawienie dokonuje się w  ten spo
sób, że jednostka musi podjąć decyzję, to czy prawda nie musi do niej do
trzeć w  wielkości prawd względnie autorytatywnych tez nauki (Amiet) We
dług Konstytucji urząd nauczający ogłasza Objawienie. Powstaje przy tym  
pytanie, czy ta funkcja jest powierzona Kościołowi, czy też oddana do jego 
dyspozycji? Kościół ma podejmować decyzje w  zakresie nauki, lecz jego 
„nieomylność” nie może odnosić się do poszczególnych sformułowań (Stal- 
der). W związku z tym postawiono pytanie, czy nowe rozumienie Objawie
nia nie pociąga za sobą rewizji konwencjonalnego pojęcia tradycji i czy 
w takim wypadku nie trzeba by silniej podkreślać momentu eschatologicz
nego (H. Frei)? Również pojęcie tradycji samej w  sobie powinno być do-
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kładmej sprecyzowane i trzeba by w  tym uwzględnić problem przekazu 
Słowa (Korstick). Historią dogmatów wykazuje wyraźnie pewien, rozwój. 
I tak możnk stwierdzić' w  Kościele starożytnym pnzejście -od wyobrażeń se
mickich do hellenistycznych. Powstaje jednak pytainie, czy możliwy jest pra
w idłowy rozwój i co może wnieść tradycja do nowej sytuacji. Nie możną 
redukować1 tradycji do nielicznych '„tradycji apostolskich”, które mają być 
dalej przekazywane. Ężównież rzymskokatolicka m yśl rozwojowa nie jest 
zadowalająca.- Współczesne badania wykaizują, że nie. było ani prostego 
przekazywania ani dialektycznego dalszego rozwoju dogmatów. Czym Więc 
jest tradycją? Postawą, która przyjmuje rozwój Kościoła (Oyen)? W każdym  
razie — jak.wynjka z przebiegu dyskusji —• musimy inaczej pojmowalć po
jęcie tradycji, niż jak to czyniła 'dotąd rzymskokatolicka teologia szkolna 
i jak czynili nasi starokatoliccy ojcowie. Może uczynimy krók naprzód,' -gdy 
będziemy Rozróżniać trży różne postacie tradycji: a),Boże Objawienie zbawie
nia w  jego historycznym związku wydarzeń* b) proces ebawczy, który do
prowadził doypisemnego poświadczenia historycznego Objawienia w  świętych  
pismach Starego i Nowego Testamentu i do ich kanonizacji, c) łradycjja 
kościelna, która poświadczone w  Piśmie świętym  Objawienie, zbawienia 
uobecnia i je przechowuje. Ważne' jest przy tym, aby obie te funkcje koś
cielnej tradycji były rozróżniane: Z jednej strony Kościół jest powołany do 
tego,' aby Ob jawienie zbawienia zwiastować Słowem i  przez Sakramenty 
i' k’ażdej generacji Aktualizować; Tak -należy rozumieć tradycję kościelną 
jako nigdy nieustający, dokonujący się w  Duchu Świętym  akt sam oaktuąli- 
zowania się Chrystusa względnie Objawienia zbawienia przez Słowo i Sa
krament. Od tego zaś należy odróżnić funkcję strażniczą tradycji kościel
nej, która wyraża się w  przekazywaniu nauki. Kościół ma strzec zwiastowa
nie kościelne przed zawsze możliwym sfałszowaniem i wypaczeniem. Jest to 
znaczenie trsidycji nauki vw  .znaczeniu ściślejszym. N ie wolno zacieśniać 
tradycji,- jak to się często dzieje* tylko do jej fdinklćji strażniczej. Należy mieć 
na uwadze całe'plojęcie tradycji w  jego trzech zasadniczych znaczeniach: 
Jako historyczne Objawienie zbawcze Boga, jako jego poświadczenie przez 
Pismo święte i jako jego uobecnienie i zachowanie przez Kościół (Kiiry) 72.

Domagano się dalej, abyśmy poza tymi zasadniczymi rozważaniami roz
m awiali z Rzymem bardziej konkretnie i przedyskutowali /punkty, co do 
których musimy poczynić zastrzeżenia. W szczególności musimy zająć sta
nowisko’ przeciw panującemu obecnie poglądowi o rozwoju dogmatów.' Nie 
m'ożemy uznać a) twierdzenia, że wtedy mamy do czynienia z objawioną 
prawdą, jeśli w  jakiejś sprawie w  określonym czasie dochodzi do ogólnej 
żgódy teologów; b) (nie możemy uznać) prób uzasadnienia nowej nauki, 
opierając się nie na Piśm ie świętym,, lecz tylko na przesłankach dpmniema-

«■ Bliżej n a  ten  tem a t: U. K iiry : Der canon fldei der- a lten  K irche und wir, IKZ 
1962, s. 82 ńn.
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nych, pozornych, utajonych w  depozycie wiary (ęjepositum fidei);. c). (nie 
możemy uznać) twierdzenia, że papież może podnieść do. rangi dogmatu ko
niecznego do zbawienia mniemania teologiczne oparte na kruchych ptodsta
wach (Pfister). My, starokatolicy, stoimy zasadniczo wobec tych samych  
problemów, co nasi rzymscy bracia, choć u nas się1 tak w iele nie dogmaty- 
zuje. Jest to ważna różnica. Godne zastanowienia jest,, że w  Kościele -mzym-' 
skokatolickim brak uroczystego oświadczenia, iż dogmaty dzielące K ościoły ' 
należy naprzód odnieść do ich historycznego momentu. Wynikają stąd dwa 
pytania: Czy stawiając określoną interpretację dogmatu w  ten sposób akcep
tujemy go i czy można dokładnie określić,/ jak daleće reprezentatywni są 
nasi rzymskokatoliccy partnerzy rozmów? Co do problemów rozwoju dog
matów należy zauważyć, iż zamiast mówić o „rozwoju”, lepiej byłoby powie-: 
dzieć: Bóig i  Jego dzieło zbawienia ukaziują .nam się ciągle w  nowych aspek
tach. Nie ma mowy o jakimś nieprawidłowym rozwoju (Stalder). Punktem  
w yjścia musi być stwierdzenie, że Duch Święty wciela :nas w  Chrystusa 
i uzdalnia do wolności. Tu władnie jest moment tworzenia dogmatów. Duch 
Drowadzi nas wśród! różnych poglądów do zgody (Kuppers).

Nauka o zbawieniu i łasce 73 
(Istotne tendencje jansenizmu).

Na ten temat wygłosił wprowadzający referat dr Jan Visser, (Amersloort). 
Stwierdza on zara.z na początku, że ze strony rzymskokatolickiej Baius i Jan-, 
sehius zostali w  artykułach ,H. U. von, Balthasara i de Lubaca a zdecydo
wanie przez Walgirave’a i  Schillebeeck’a zrehabilitowani. Według nich głów 
ną przyczyną potrydenckich sporów co do stosunku łaski i wolności człowie
ka (Tridentinum pozostawiło tę sprawę nie rozstrzygniętą), była niejasność, 
która z obu stron dotyczyła założeń antropologicznych. Baiusa i Janseniusa-' 
należy rozumieć przede wszystkim z punktu widzenia ich protestów przeciw 
roźwijąjącej się' wówczas filozoficznej .antropologii, która traktowała jed
nostkę jako autonomiczną istotę naturalną. Powstało, pytanie, czy życie ma 
sens immaneritny bez odniesienia; do Boga lub czy jego sens polega na 
transcendentnej społeczności z »Bogiem? (tak twierdziło średniowiecze 
i „konserwatyści” Baius i Jąnsenius). Według pierwszego ujęcia życia z łasi 
ki ujawnia się ono jako życie' moralne, które z pomocą Bożą zasługuję sobie 
na transcendentną społeczność z Bogiem, i które tylko,* o tyle jest diziełerr 
wiary, o ile ona może wykazać się rozumem. W ten sposób świat naturalny 
jest obdzielony od nadnaturalnego a prawo łaski jest czymś niezwykłym  
i ’ pojętym jako cud. Baius nie uznaje natomiast żadnej naturalnej sprawie
dliwości ani teologii opierającej się na rozumie. Trwa on przy biblijnym  
świadectwie o stworzeniu, według którego- człowiek je&t dd początku zo

ra R eferat ukazał się w JKŻ: Zur Erlosung und  Gnadenlebre, 1969, s. 278 n.
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rien tow any na Boga. Celem tego uk ierunkow ania jest n a tu ra  in tegra eleva- 
ta. Wszystko, co jest pozą tym  ukierunkow aniem , jest grzechem, chociaż 
w  tym  święcie posiada swoją wartość. Zbaw ienie polega wyłącznie na do
stąpieniu  łaski (gratia sanans), k tóra odbudow uje rozbitą przez upadek 
w grzech in tegrację człowieka z Bogiem. Usiłowania Baiusa nie mogły je 
dnak  doprowadzić do celu, gdyż nie zastąpił on konsekw entnie pojęcia n a 
tu ry  — pojęciem stw orzenia. Również Jansen ius próbował rozwiązać p ro 
blem, wychodząc z podobnych założeń, co jego poprzednicy. Tymczasem 
dziś zanikły ówczesne filozoficzne i antropologiczne założenia teologii an- 
tyjansenow skiej. Z jawiło się w  obozie rzym skokatolickim  nowe zrozum ie
nie dla postaw y Baiusa i Janseniusa, a także dla Reform acji. Dla nas, s ta 
rokatolików , pow staje w dialogu z Rzymem zadanie, by rozwiązać pro
blem — jak  wyłożyć biblijny  kerygm at o człowieku, by ewangeliczne zw ias
tow anie o łasce na nowo zaowocowało. Odpowiedzi należy doszukiwać się 
nie ty lko w  chrystologii, lecz rów nież w nauce o Trójcy Świętej.

W dyskusji podkreślono, iż re feren t w ykazał, jak w ażne znaczenie m a w 
każdej dyskusji stanow iąca jej podstaw ę — antropologia (Stalder).

P rotesty  starokatolickich teologów przeciw  potępieniu jansenizm u m ają 
wobec nowego rzym skokatolickiego rozum ienia tego k ierunku  znaczenie 
szczątkowe i w ystępują sporadycznie. Usztywniona postaw a potrydencka 
obu stron, które się nie rozum iały, spraw iła, iż kon tak ty  nie ułożyły się po
m yślnie nie dlatego, by zabrakło w tej roizprawie głosów przedstaw icieli 
Reform acji czy. Kościoła wschodniego (Kuppers). W ocenie tego sporu należy 
się wystrzegać stosowania m etody „czarne-białe” (Pursch). Należy rozróżniać 
m iędzy sam ym  jansenizm em  i jansenistam i. Kościół u trechcki nie był w każ
dym razie „jansenistyczny” w drugim  znaczeniu (Kok). Tw ierdzeniu, że 
nauka o łasce stanow i proprium  H olendrów  (Kraft), należy przeciw staw ić 
zastrzeżenie, że nauka o łasce jest podstaw owym  problem em  całego Kościoła 
(Pfister).

Ogólna nauka o Sakramentach

Ogólna nauka o Sakram entach, jaka się rozw inęła w  zachodnim  Kościele 
katolickim , jest w  zasadzie do przyjęcia. Konieczne są jednak  pewne 
nowe zaakcentow ania, a do w ażniejszych z nich należą: Pojęcie łaski musi 
objąć objaw ienie zbaw ienia we w szystkich w ym iarach, a więc w  stworzeniu, 
zbaw ieniu i rzeczach ostatecznych. Nie należy tego rozum ieć uczynkowo, 
lecz konsekw entnie jako działanie łaski Bożej. C entralna m ahifestacja tego 
działania nastąp iła  w Jezusie Chrystusie i jest ściśle pow iązana z u sp ra 
w iedliw ieniem  i uświęceniem  grzesznika. Pojęcie sacram entum  jest badiziej 
ograniczone niż m ysterion, k tóre określa w ielkie tajem nice historycznego 
działania łaski Bożej.' D ziałanie to nie jest związane z Sakram entam i, jednak  
jest przez nie przekazyw ane. In strum en talny  ch a rak te r Sakram entów  w ska-
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żuje na ich. ograniczone znacizenie. W porów naniu Słow a i Sakram entu  
przypada szczególne znaczenie pierw szem u z nich. Należy przyjąć h istorycz
nie uw arunkow aną liczbę siedm iu Sakram entów . Jako główne Sakram enty  
należy uw ażać Chrzest i K om unię św. Ważne jest, że w brew  tradycyjnem u 
rozum ieniu Sakram entów , akcentu je się m ocniej ich w ym iar eschatologiczny.

D yskusja toczyła się w istocie wokół trzech problem ów: pojęcia S ak ra 
m entu, um iejscow ienia Sakram entów  w Kościele i ich ustanow ienia: a) po
jęcie i liczba siedm iu Sakram entów , jak  je ustalono dopiero w  X II i X III w ie
ku, były w starożytnym  Kościele nieznane i dlatego nie są dla nas, s ta ro 
katolików, wiążące. O kazuje się to przede w szystkim  jvyraźnie, jeśli chodzi
0 „S akram ent” m ałżeństw a, co do którego sakram entalności Kościół 
holenderski, w naw iązaniu  do starszej tradycji, rep rezen tu je  inne ujęcie niż 
Kościół rzym skokatolicki dzisiaj (Blom). Liozba siedm iu Sakram entów  nie 
może być trak tow ana ściśle, zwłaszcza iż poszczególne S akram enty  nie są 
w tym  sam ym  sensie S akram entam i (Kraft). S tarsze ujęcie term inu  
„S akram ent” nie jest tedy lepsze (Pursch). Pojęcie S ak ram en tu  jest zbyt 
zużyte. S akram enty  są czynnościami Kościoła, ponieważ były one pierw otnie 
czynnościam i C hrystusa (Rinkel). N ajw ażniejsze w S akram entach  jest to, co 
niewidzialne. Ja k  Bóg jest niewidzialny, tak  i to, co w  S akram entach  oglą
dam y jak  w zw ierciadle, pozostaje niewidzialne (Oyen). b) Jeśli Kościół 
rozum ie się jako prasakram ent, to należy pojm ować siedem  S akram entów  
jako owoc Kościoła w  jego sam okształtow aniu się. W tym  sensie należy 
rozw ijać pojęcie S akram entu  (Korstick). Ważne jest, aby stosunek Kościoła
1 S akram entu  był dokładniej określony. S akram enty  są działaniem , które 
zw rotnie oddziałuje na Kościół. U dzielanie i o trzym yw anie Sakram entów  
stanow i zam knięty krąg, udzielanie, które jest z nim  związane, w ykracza poza 
ten  krąg  (Glaizemaker). W przeciw ieństw ie do Kościoła, dla którego w aż
ność Sakram entów  zależy bardziej od osobistej in tencji niż od in tencji K oś
cioła, należy podkreślić, iż Sakram enty  są działaniem  Kościoła (Aldenho- 
ven). W nowym katechizm ie rzym skokatolickim  tra k tu je  się chrzest w zw iąz
ku z nauką o D uchu Świętym . S akram ent pojm uje się duchowo (Korstick). 
c) P ow staje pytanie, czy należy w prost tw ierdzić, jak  to czynią katechizm y, 
że ustanow ienie Sakram entów  nastąpiło  przed Chrystusem , czy należy po
wiedzieć, że przez Boga? Bardziej słuszne byłoby uznać, że chodzi o dzia
łanie wywyższonego P ana  w rozw oju sakram entalnego życia (Kraft). Mówić 
jedynie o institu tio , to znaczy zacieśniać spraw ę, co może prowadzić do ju- 
rystyczno-instytucjonalnego sposobu m yślenia. Ponad ustanow ieniem  stoi 
słowo obietnicy (verbum  prom issionis): Bóg obiecuje Ducha Świętego, 
C hrystus ustanaw ia chrzest, Bóg obiecuje pełną społeczność ze sobą, C hrys
tus ustanaw ia K om unię św iętą itd. Ł aska jest nam  dana w  słowie obietnicy 
pnzez S akram ent, k tó ry  pośredniczy w  działaniu łaski (Kury). Nie można od
dzielić Sakram entu  od słowa obietnicy. Nie przystępujem y do S akram entu , 
a tylko dodatkowo do Eoga. M am y pokładać zaufanie w Sakram encie,
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W przeciwnym wypadku nie traktujemy poważnie Bożej obietnicy. N ie ,ży 
wim y nadziei pońad' Sakramentem w  eschaton (rzeczy ostateczne), lecz 
eschaton jest objęte Sakramentem (Amiet); Akcentowanie Boskiego słowa 
obietnicy jest bardzo ważne. Podobny pogląd występuje dziś u teologów  
rzymskokatolickich w  tzw. ..intencjonalnym ujęciu łaski, według 'którego' 
sacramentum tantum powo.duje dyspozycję; łaski, leczy Bóg posługując się 
obietnicą powoduje bezpośrednio określone skutki (działania łaski) (Pfister).

Pozycja Marii w  wydarzeniu zbawczym w  ujęciu rzymskokatolickim ™
. lis. "P. Pfiśter

ABy w pewnej mierze ocenić, czy epoka mariańska Piusa XIX osiągnęła 
już swój punkt kulminacyjny, czy też takiego szczytowego punktu mamy 
oczekiwać, daje referent ^więzły historyczny przegląd głównych faz roz
woju dogmatów maryjnych i bada działające prawo tiudowy tych dogmatów  
według ich apriorycznych i apośti iorycznych zasad. Konstytucja H^Soboru 
Watykańskiego „De Beata” odnawia dotychczasową naukę o Marii, nłe 
zawiera jednak żadnych nowych dogmatycznych określeń. Maria jest praw
dziwą Matką Boga, Zbawiciela i zajm uje pierwsze m iejsce przed wszelkim  
niebiańskim i ziemskim stworzeniem. Jednocześnie jes± ona jednak „matką 
członków” (Chiystusa), a więc wierzących. Zajmując to stanowisko, pełni 
ona* w  zbawczym dziele Chrystusa służbę pośredniczki, przyczyniając? się 
za wierzącymi. W rzeczywistości dąży się w  dekrecie II' Soboru W atykań
skiego do wyrównania między mariologią chrystoceńtryczną i eklezjolo
giczną. Jasne jest, iż jako ancilla Domini należy Maria do ludzi. W tych  
warunkach powstaje .pytanie, czy Kościół rzymski nie postąpiłby dobrze, 
przyznając dogmatom z lat 1854 i 1950, które nie zostały uznane przez żaden 
inny. Kościół,, mniejszą teologiczną ważność i uznając je jedynie jako theolo- 
gumena lub opiniones piae. Według nauki 'starokatolickiej pada blask 
i chwała na .pokorną- matkę od Jazjusa Chrystusa^ (a nie odwrotnie), Bóg 
nie- uznał jej za zbyt niegodną, aby umożliwić poniżenie wiecznego Syna 
Bożego w  inkdrńacji. Otaczamy więcj czcią i miłością jej poczęcie we wierze, 
jej macierzyńską służbę, cierpienie i -współcierpienie ze JUynem, jej usuwa
nie się w  cień ■ wobec zw iastow ania. apostołów. Maria pozostaje dla nas 
pierwszą wśród zbawionych i ; najczcigodniejszym człowiekiem Kościoła. 
Prowadzi nas jako mater dolorosa trlidną drogą wiary.

. Pozycja Marii w  wydarzeniu zbawczym według nauki prawosławnej
— ks. P. Amiet

, Dogmatycznie stwierdzony jest, tak ze strony prawosławnej jak i sta
rokatolickiej.— tylko tytuł Theotokos, który stanowi określenie chrysto-

71 R eferat ukazał się w IKZ 1969, s. 161 nn. i jako  odbitka
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logiczne. Ogromnie zobowiązujące są; jeszcze następujące nauki: Maria jest 
niepokalana (prze* zstąpienie Ducha Świętego po nawiedzeniu przez anio
ła), Maria 'jest wieczną dziewicą, Maria jest godna większej czci niż anio
łowie. Jak do wszystkich świętych można zywacać się do Marii o przyczynie
nie się, Marię widzi się w  skali pewnego napięcia: z jednej strony jest ona 
indywidualnym człowiekiem, z drugiej strony reprezentuje Kościół: ona doz
naje tego, czego doznaje Kościół.

W dyskusji zaznaczyły się następujące punkty: W Holandii bp Neercass.el 
prz®strz,egał w X!VII wieku przed przesadą w 'kulcie maryjnym. Ultrechtowi 
zawsze .zarzucano, że Marii n ie oddaje należnej azci. Obecnie rzymskokato
liccy partnerzy rozmów interpretują dogmaty m aryjpe w  następujący spo
sób: Wydarzenie zbawcze w  Chrystusie rozpoczyna się w  Marii (immaculata 
conc.eptió); Maria wyprzedza nas na drodze zbawienia (assumptio). Zwraca 
się również uwagę na to, że oba dogmaty maryjne nie są konieczne do zba
w i e n i a  (Kok). W Niemczech obserwuje się ogromny regres maryjnej poboż
ności ludowej. W niektórych diecezjach uchylono obowiązek święcenia 
8 grudnia i 15 sierpnia. Nie, dostrzega się wyraźnej różnicy w  traktowaniu 
wiary w  assumptio przed i po ogłoszeniu dogmatu. Problem recepcji tego 
dogmatu w  praktyce należy ocen:ć negatywnie (Kraft). Czy ten zwrot wstecz
nie jest zn&kiem ogólnego braku zainteresowania sprawą Kościoła (Frei)? 
Nie powinniśmy' akcentować naszego przeciwnego stanowiska w  nauce 
■o Marii, lecz podkreślać nasze własne' ujęcie (Korstick). Od Rizymu różnimy  
się w  zakresie mariologii tylko tymi dwoma dogmatami. *Nie można ich sta
wiać na jednej płaszczyźnie. Nauka o assumptio jest mniej problematyczna 
niż nauka o immaculata eonceptio (Aldenhoven).

Nauka o Kościele, jego katolickości i apostolskości
— orof. W. KuDDers

1) Kościół starokatolicki‘stał się nie tyle w  skutek swej teorii, ile raozej 
wskutek swego konkretnego- życia episkopalno-synodalną wspólnotą, bio
rąc pod uwagę istniejące biblijne i -starokościelne wzory i nowe zadania 
w  przeciwstawieniu do świata. ' ,

2) Eklezjologia jest w  swej głębi — chrystologią. Dlatego Kościół musi 
się urzeczywistniać w  powiązaniu z Chrystusem i w  przeciwieństwie do 
świata. To podwójne spojrzenie,/które należy uważać jako wynik nowego 
eklezjologicznego m yślenia wieku,' przyjął Kościół starokatolicki od 
swego zarania. W praktyce urzeczywistniło się to przez zachowanie urzędu 
biskupa i przez odważne pionierskie kroczenie śladami reform katolic

k ich . Życiowe: powiązanie elementów konserwatywnych i postępowych jest 
właściwie najbardziej znamienną cechą fenomenu, którym jest „Kościół Sta
rokatolicki”.

3) Eozw;inięcie wiedzy o historyczności Kościoła doprowadziło do pogłę-
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bionego rozumienia cech i Kościoła {notae ecclesiae). Cech tych nie rozumie 
się już, jak dotąd,-jednostronnie apologetycznie,'lecz są oceniane na pod
stawie nowych założeń egzegetycznych i systematycznych jako poświad
czenie związanego z Objawieniem i tajem nicą charakteru Kościoła. Apos- 
tolskość i: katolickość oznaczają pełnią osobistego i rzeczowego urzeczywis
tnienia związku Kościoła z Chrystusem w  azasie i przestrzeni. Jeśli chodzi
0 'apostólskość, to akcent spoczywa na osobowym stosunku do początków  
Kościoła, który m iał Charakter osobowy." Ten stosunek -wyraża się w  apos
tolskim  następstwie Urzędu. Jeśli' chodzi o katolickość, to podstawową rzeczą 
jest rzeczone ujęcie prawd .wiary i Objawienia. Na tym: polega rozróżnienie 
intensywnej i ękstensywnej katolickości. Apostolskość i katolickość w y
wodzą się każda ,w szczególny sposób iz obu pierwszych cech (notae) —- 
jedności i świętości Kościoła.
7 4) Starokatolicka eklezjologia jest konsekwentnie chalcedońska. Usiłuje 
ona zachować daną w  Chrystusie. jedność i różnorodność czynnika Boskiego
1 ludzkiego vf Kościele. I Sobór Watykański; dał fia pytanie, co to jest praw
dziwy Kościół, odpowiedzi, które musimy odrzucić: Ani personalnego zacieś
nienia apostolskości w  nieomylnym urzędzie nauczającym, ani zmateriali
zowanej koncentracji katolickiej w  prymacie jurysdykcyjnym nie wolno  
podnosić do godności zdecydowanej pełni apostolskości i katolickości Koś
cioła. II Sobór W atykański zastanawiał się wprawdzie riad tą pełnią i o tym  
rozprawiał, lecz ńię przezwyciężył stanowiska Vaticanum I.

Nasze stanowisko wobec prymatu papieża 
prof. M. Kok

x 1, Pierwszeństwo apostoła Piotra jest w  Nowym Testamencie jednoznacz
nie poświadczone. 2. Zbór w  Rzymie zawdzięcza swoje pierwszeństwo fakto
wi, że przezeń i przez jego biskupów kerygma Pana zostało wiernie zacho
wane. W tym' też sensie starochrześcijańscy autorzy rozumieli prymat Rzy
mu jako prymat służebnej miłości dla zachowania wspólnoty wiary.
3. W (średniowieczu zostaje; ten służebny prymat przyćmiony w  walce między 
imperium i sacerdotium i rozwija /się w  prymat prawa ‘ i władzy.
4. Na I Soborze Watykańskim zostaje ten sprzeczny z kerygmatem rozwój 
śkodyfikowany. 5. II Sobór W atykański otwiera budzące nadzieję perpekty- 
wyf w  kierunku pryrflatu miłości. &. Ten prymat miłości ppwinien .Kościół 
starokatolicki uznać i dać temu wyznaniu wyraz.

W dyskusji potwierdzono prymat Piotrbwy i konieczność prymatu w  Koś
ciele w  ogóle. Musi być on jednak inaczej ujęty niż ha I i II Śbbórze Wa
tykańskim. Nasi starokatoliccy ojcowie uznają tzw. honorowy prymat papie
ża, pojęcie to musi być jednak uzupełnione i pogłębienie.. Mohler twierdzi, 
iż centrum unitatis stanowi dar- Ducha Świętego (Kiippers). Honorowemu 
prymatowi nie dano dotąd w  naszym Kościele żadnego wyrazu. Do roku



1870 holenderscy starokatolicy uważali prymat papieża jako iuris divini. 
Obecnie wzywa się nas do zajęcia stanowiska z uwagi na jedność Kościoła 
(Kok). Strukturę Kościoła opartą na prymacie należy zaakceptować,' nie

' można jednak uznać prymatu w  sensie prawnyfn \ należy nań spojrzeć rów
nież z punktu widzenia prowincji i kraju, tylko w  ten sposób może on być 
rozumiany jako prymat ogólnokościelny. A m ianowicie n a leż y ' pamiętać
0 maksymie: „Nikt nie może nic uczynić bez pierwszego, a pierwszy nie 
może niczego podjąć beiz innych”. Inaczej; nie można uzgodnić., prymatu 
z kolegialnością (Aldenhoven).‘Powstaje pytanie, przez jaki orgaą Kościoła 
przemawia Duch Święty (Gauthier). Biorąc pod uwagę tylko Nowy Testa
ment, nie jest jasne, jak. rozumieć prymat. Można o tym mówić tylko 
z punktu widzenia eklezjologii w  ogóle. Niebezpieczne jest twierdzenie, że 
musi być ktoś,“kto podejmuje ostatączną decyzję. Zawarta w  takim pragnie
niu potrzeba pewności jest wyrazem nieufności wobec Ducha Świętego. 
Również myśl o służbie jest ważria dla charakterystyki najwyższego urzędu, 
jest ona jednak mało użyteczna dla jego sprawnego skonkretyzowania. Przy

itakim  skonkretyzowaniu trzeba dać wyr,a^ temu, że najwyższym autorytetem  
jest Chrystus — głow a Kościoła. Również prawosławne rozwiązanie pro
blemu, według którego dla decyzji Kościoła, nie ma zewnętrznego kryterium  
prawdy, jest wprawdzie słuszne, nie jest' jednak ó tyle wystarczające, że 
musi być pnzecjeż; punkt, w  którym jedność będzie, przynajmniej tymczaso
wo, widoczna. Aby osiągnąć to, czego szukamy, nie wystarcza również idea 
prawnej kompetencji. Raczej należałoby wyjść z pojęcia upoważnienia
1 przydzielenia zadań oraz odpbwiedzialności. W takim wypadku bowiem  
byłoby możliwe, by różnym osobom i grupom zlecać to samo zadanie |  by 
je wykonywali odpowiednio do miejsca działania, natomiast nie jest 
mbżliwe, by dwie różne instancje „papież i sobór” posiadały te śr.me kompe
tencje. Można sobie wyobrazić w miejsce prymatu nauczania prymat dusz
pasterski w  tym sensie, że biskup rzymski rozumiałby swą rolę jako pierw
szy duszpasterz biskupów, który zwraca Kościołowi uwagę na najpilniejsze 
zadania danego czasu i je koordynuje na zlecenie episkopatu i soboru w  służ
bie jedności (Pfister). Z uwagi ńa rzeczywistą pozycję władcy dzisiejsze
go papieża; należy przestrzegać przed pokładaniem zaufania w proklamo
wanej przez II Sobór Watykański, hierarchii prawd (hierarchia vęritatum), 
tak żefproblem prymatu mógłby być głęboko zróżnicowany i Dotąd wszystko 
określano jako prawdę (veritas), wobec której istniało tylko — tak albo nie 
(Kraft).

Jak daleko możemy się posunąć w rozmowie z Rzymem?
biskup U. Kiiry

Ogólną wypowiedź dotyczącą tematyki konferencji studyjnej rozpoczął 
Kiiry, streściwszy krótko, co powiedziano i postawił następujące tezy pod
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dyskusję. 1. Co do kręgu tematycznego „Objawienie i jego przekazywanie” 
powinna być rozmowa kontynuowana — również w  grupach krajowych — 
ponieważ, jeś.t to ważne również dla dalszego wyjaśnienia problemu papies
twa. Przewiduje się powołać sekretariat dla dokładnych studiów (co dotąd 
nie, nastąpiło).

2. Temat „Łaska i wolność” może być tymczasowo zawieszony ż uwagi 
na nową ocenę ze strony rzymskokatolickiej podstawowych założeń Baiusa 
i Janseniusa, jest to jednak nadal temat o centralnym znaczeniu i powinien  
stać się przedmiotem naszej następnej konferencji studyjnej.
- 3. „Ogólna nauka o \ Sakramentach” nie dzieli wprawdzie Kościołów,, po
winna jednak być studiowana w  grupach krajowych,, zwłaszcza z punktu 
widzenia praktyki i kościelnej.

4. Należy nadal bacznie obserwować „naukę o Marii”.
5. Starokatolicka „Nauka o Kościele” jest i pozostanie naszym central

nym dobrem i powinna być w  przyszłości — również publicznie — bardziej 
sprecyzowana. .

6. Najpilniejszym problemem jest związane z tym zagadnienie prymatu. 
Dotychczasowe deklamacje starokatolickiego Kościoła (patrz Utrechckiei 
wyznanie wiary z roku 1889)75 powinny ,być — z uwagi na 18 lipca 1970 — 
uzupełnione stosownie db dzisiejszego stanu badań.

_W dyskusji wyrażono przede wszystkim życzenie, aby naprzód zastanowić 
się nad problemem papiestwa, a w  związku z tym nad ogólnym problemem  
istoty; autorytetu (Jans, Stalder). Tu podniesiono w  rozmowie pytanie, jaki; 
ma być cel naszej rozmowy z Rzymem. N a,to odpowiedziano: zasadniczo — 
odnowa unii z Kościołem rzymskokatolickim (Re-Unión), lecz bez wyrzeka
nia się naszych specyficznych założeń. Warunkiem byłoby uchylenie eksko
munik} rzuconej niegdyś na naszych starokatolickich ojców i na byłych  
duchownych rzymskokatolickich, którzy obecnie u nas służą (Stalder). Bar
dziej powściągliwie powiedziano w  tej sprawie: Nie powinniśmy wyznaczać 
celów, a raczej, rozwijać perspektywy, w  których powinna być ukierunko
wana nasza prąca. N ie.należy dążyć do odnowy unii (Re-TJnion), lecz do 
„Unii nowego typu”. Naprzód powinniśmy dążyć do tego, jeśli odrzucamy 
Vaticanum I, abyśmy otrzymali przyrzeczenie pewnego statusu, jako katolicy  
(Kflppers). Jak miałaby wyglądać „Unia nowego typu”? Co w  'takim w y
padku stałoby się z naszym protestem wobec Vaticanum I (Kiiry)? Odpo
wiedź, na to brzmi: Ten nowy typ jest tylko pewnym modelem myślenia 
(Kuppers). Kościół rzymskokatolicki w  Holandii nie życzy sobie,, aby K oś
ciół starokatolicki ^nzekł się swej samodzielności. Również w. przyszłości 
głos Kościóła starokatolickiego; ma być słyszany. Ewentualnie można by po
myśleć o inter,komunii na płaszczyźnie lokalnej (Kok). Również interkomunia 
nastręcza wiele" triidności: Nie możną jej bo\yiem oddzielić od pełnej w spól

* Przedruk  U. K u ry : Die altkatholische Kirche, s. 426.
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noty wiary.' Natomiast z  punktu widzenia rzymskokatolickiego należy rów
nież do niej uznanie dogmatu papiestwa (Kfiry). Strona katolicka (prof. 
J. Feiner) jest również tego zdania (Stalder). Powinniśm y przyznać rzym
skim katolikom to, czego nie odmawiamy anglikainom (Amiet). Przy rozważa
niu wszystkich tych problemów; należy też posłuchać głosu Kościoła Wschod
niego. Musimy pnzeciwstawić Rzymowi nie tylko pozycję zachodnią, lecz 
przedstawić pozycję uniwersalną (Aldenhoyen, Kiippers). W Holandii’prak
tykuje się interkomunię w  poszczególnych parafiach lokalnych. Powinniś
my więc naprzód szukać porozumienia z Rzymem, a dopiero potem ize 
Wschodem (bp van Kleef). Idąc po m yśli naszych starokatolickich ojców, 
powinniśmy akcentować Wszystko, co nas łączy. Nauka o Sakramentach, 
któta n as; nie dzieli, otwiera możliwość społeczności w  Eucharystii i we 
wszystkich innych Sakramentach. Również powinno być możliwe obustron
ne uznanie m ałżeństw rryeszanych oraz porządku, (ordo) przy zgodnypi z su
mieniem przystąpieniem pod inną/jurysdykcję (Kraft), .

W końcu mówiono o ’ dalszym przebiegu- naszego dialogu z Rzymem. Na 
ogół obecni byli zdania, że grupy krajowe powinny nadal istnieć i pracować, 
lecz należałoby powołać międzynarodową komisję starokatolicką dla zin
tensyfikowania i skoordynowania pracy {co w  międzyczasie nastąpiło). Ko
misja ta mogłaby ewentualnie nawiązać kontakt z Sekretariatem ds. Jedności 
w R-7.vmie ("Etnilc; K'iirvV

Sprawozdania i wnioski

Kś. kanonik E. Kemp (Oxford) przedstawił sprawozdanie ż „Planu unii 
.pnglikańsko-metodystycznej” ,6, który natrafia' ną znaczne trudności, jak 
również przedstawił relację z „Dialogu anglikańsko-rzymskokatólickiego”, 
jaki również musi walczyć z niębagątelnymi trudnościami. Następna kon
ferencja studyjna ma saę odbyć w  Warszawie (w międzyczasie okazało się 
to niemożliwe). Jako temat przyjęto ostatecznie: problem papiestwa.

Konferencja studyjna od 8 do 13 września 1969 w Bońn

Podstawowy temat: Prymat w Kościele

, IjTa tej konferencji próbowano sformułować — na podstawie ogólnego roz
ważania problemu autorytetu Kościoła — nowe ujęcie starokatolickiego po
glądu- na prymat papieża. Usiłowania te doprowadziły o tyle do pozytyw
nych wyników, że udało się uźgodnić zasadnicze wytyczne takiego stanowis-

™ Przedruk IKZ 1969, s. 126 nn.
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łta i ując je w  siedmiu tezach. Konferencję prowadził prof. W. Kttppers. 
Protokół napisali księża H. Vogt i R. Petaak, mie w sta ł on jednak opubliko- 
w a n y 77. ' '

Referaty i dyskusje

Istota autorytetu
— prof. K. Stalder

Jakby dla ukierunkowania następujących potem wywodów referent nie 
usiłował odpowiedzieć na pytanie, jak dochodzi 'do pojawienia się autory
tetu ! w  Kościele i jakiego on jest rodzaju oraz jaki jest jego zakres, lecz 
starał się przedstawić, jak według świadectw biblijnych dochodzi w  ogóle do 
tego, że człowiek uznaje w  drugim, człowieku autorytet. Z uwagi na zw ią
zek, w  jakim występuje człowiek cieszący się autorytetem, należy uwzględ
nić dwie różne sytuacje: a) Ten, który posiada autorytet, odzywa się w  imie- 

: niu i z polecenia instytucji. Taki instytucjonalny autorytet ma charakter 
wt.órny i występuje w  Biblii u kapłanów, królów, uczonych w  Piśmie, 
b) Ten; który posiada, autorytet, .może nie powoływać się na żadną instytu
cję, lecz-jedynie na Boga lub na zmartwychwstałego Chrystusa. Jest to au
torytet pierwotny i reprezentuje go w  Biblii Mojżesz, prorocy; Jezus, aposto
łowie, U Mojżesza widać; jak człowiek staję się autorytetem pierwotnym dla 
siwego, otoczenia,' a m ianowicie ^tało się to  w  ten sposób* iż Izraelici'doszli 
do przekonania,, że Mojżesz i jego słowo pochodzą od Boga, Izraelici więc 

. poddają się. jego kierownictwu. Dzieje się to w  następujący sposób: 1) Wsku
tek, słowa Mojżesza staje się dla Izraelitów ich przyszłość*— dziejami' Boże
go działania, które wymaga dalszego prowadzenia i obietnic. 2) W jego sło
w ie widzą swą teraźniejszość, rozymićją samych siebie i zastanawiają się 

: .nad £obą. 3) Przekonują się, że śłoitfa są potwierdzone przez czyny (cuda).
4) On otwiera przed nimi przyszłość, do której należy zmierzać odważnie.
5) Widzą,;że M ojżeszem przewodniczy. 6).Uczą się od niego poznawać w  fym  
wszystkim Boga. Jeśli chocki ’ o , autorytety instytucjonalna, to wskazano na 
przykładach biblijnych, żć wywodzą się óne z upoważnienia autorytetów  
pierwotnych. Autorytet! instytucjonalny nigdzie nife jest zakwestionowany 
ani odrzucony, lecz; bywa poddany najostrzejszej krytyce — jak  Aaron przez 
Mojżesza, kapłani i uczeni w  Piśm ie przez Jezusa. Lecą krytyka piastunów  
autorytetu instytucjonalnego: zakłada jednak jego uznanie. Stąd Wynika, żo 
on działa na podstawie pełnomocnictwa. Staje się on jednak dla innych 
autorytetem nie dzięki pełnomocnictwu i upoważnieniu,; lecz .tylko dlatego, 
że człowiekowi otworzono przez in nego . człowieka, piastuna instytucjonalne
go autorytetu, coś z tego, co przez Mojżesiza, stało się rzeczywistością w  sen-

77 K rótkie spraw ozdanie o konferetacji ukazało się  w IKZ 1969, s. 296 nn.



śie sześciu wspomnianych punktów, a więc dlatego, że — mówiąc innymi 
słowami — dl-a ludzi stało się jasne ich pochodzenie, ich dzieje, że rozu
mieją dzień dzisiejszy i siebie samych, że widzą przyszłość, krótko; mówiąc: 
że wszystko oglądają w  perspektywie — ód Boga i do Boga i swoją własną 
postawą świadczą, kim jest B óg..

Kościół Starokatolicki i problem prymatu
prof. W. Kuppers

Referat rozpoczęto przeglądem „Rozwoju pozycji starokatolickiej w  kw es
t i i  prymatu”. Na I Kongresie; starokatolików w  Monachium w r. 1871 zje- 
drioezono się na podstawie tezy: „Odrzucamy naukę; że  papież jest jedynym  
pnzez Boga ustanowionym piastunem wszelkiego kościelnego autorytetu 
i urzędowej władzy (...ale) uznajemy prymat rzymskiego biskupa w  tymi sen
sie, jak go uznano na podstawie pism ojców i soborów starego, niepodzielo- 
negó Kościoła” T8. Następnie określono tgn prymat, jako prymat honorowy. 
W wyznaniu wiary Konferencji Biskupów Kościoła Starokatolickiego 
z r. 1889 określono „historyczny prymat biskupów . rzymskich, jako primus 
iriter pares™. W dziele biskupa Kiiry z r. l>966.r„Die altkatholische Kirche*0 
uznano prymat .apostoła Piotra w okresie apostolskim, na*omia»t zakwestiono
wano , jego bezpośrednią, osobistą kontynuącję* W czasach poapostolskich za
chowuje Kościół prymat Rzymu, w którym prymat Piotrowy iżńajduje swą his
toryczną reprezentację, -sygnifikatywne znaczenie dla jedności Kościoła, któ
remu papież ma służyć: W drugiej części referatu pt. „Biblijne .podstawy” 
wykazano, biorąc pod uwagę trzy klasyczne teksty Piotrowe, że zbór pożie- 
lonoświątkowy znał prymat Pfotrowy jako stanowisko Pierwszego, tęn zaś 
thanifestuje się w  służbie wywodzącej się od Chrystusa. Kościół przyswoił 
sobie w ięc od początku strukturę primacjalną. W uznaniu tego stanu rzeczy 
uzgodniono w  rozmowach rzymskokatolicko-starokatolickiej komisji w  roku 
1968 oświadczenie: „Jako wspólne zadanie uznano wspólne rozpracowanie 
ujęcia nauki II Soboru Watykańskiego o Kościele dotyczącego pierwotnych 
wspólnych zasad co do rozumienia prymatu'. Potwierdzono więc! przez strony 
starokatolicką wspólnie z rzymskimi/ katolikami prymat związany ż osobą 
Piotra,^ustalony w  tradycji starokościekiej „jako trwałą, wiążącą, podsta
wową funkcję’̂  Dodatkowo podano w  rozdziale „Urz^d Piotrowy i papies
two” ’historyczny przegląd rozwoju papizmu obejmujący siześć faz; Wyciąg - 

. nięto stąd dwa wnioski: 1) Można uznać dialektyczną drogę pomiędzy potę- 
' piegiem i usprawiedliwieniem  papiestwa jako konieczną i owocną. 2). Pod
stawowe znaczenie, ma pogląd, że Boże -ustanowienie i obietnica nie zosta js 
uchylone ani .zmienione przez wprowadzenie w  historyczny świat grzechu

’» J . F . von Schulte: b e r  Altkattaolizlsmus, 1887, s. 23.
n  U. K iiry: Die altkathollscbe Kirche, s. 426.
8?., ibidem , s. 324 nn . . . :
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H istoryczna i teologiczna k ry tyka nie uchyla tego, co odpowiada woli C hrys
tusa. Na tem at „Nauki o prym acie I (i II) V aticanum ” należy zauważyć, że 
nie jest ona nieprzezwyciężona przeszkodą wobec starokatolickiego rozu
m ienia. Aby osiągnąć przezwyciężenie, można by przyjąć następujące możli
wości: 1) Form alnie istniałaby możliwość w yjścia z tw ierdzenia (również ze 
strony rzym skokatolickich teologów), że V aticanum  I i II nie były soboram i 
ekum enicznym i w  sensie Kościoła starożytnego, lecz były zachodnimi syno
dam i generalnym i, których uchw ały pow inny by być w rzeczywistości zrew i
dow ane przez przyszły sobór ekum eniczny (tego zdania są: nasi starokatoliccy 
ojcowie i Kościół Wschodni). 2) T rudniejsza jest spraw a treści postanow ień 
w atykańskich. Przede w szystkim  należy stwierdzić, że decyzje te wywodzą 
się z aksjomatyciznego założenia papieskiej funkcji jedności w sensie uni- 
w ersalno-m onarchicznej władzy posiadającej upow ażnienia do decyzji. Dog
m atycznie punk t ciężkości encykliki „Pastor A eternus” spoczywa na koń 
cowych i głównych definicjach rozdziału 4. W edług starokatolickiego stano
w iska nie można uznać na podstaw ie P ism a świętego oraz starożytnej t r a 
dycji w iary  ogłoszonej deklaracji o w yniesieniu p iastuna p rym atu  do god
ności podmiotu kościelnej nieomylności — jako „objawionego przez Boga 
dogm atu” : 1) Przyszłe uiznanie ekum enicznej służby P iotrow ej można roz
patryw ać jedynie w perspektyw ie w skazanej prizez samego C hrystusa dr,ogi 
do zachowania w iary  w czystości i pełni. 2) Druga ekum eniczna perspektyw a 
otw iera się po lin ii M óhlera, k tóry  w idział w Rzymie „centrum  u n ita tis”. 
Jednak  w centrum  nie stałby Kościół rzym ski jako taki, lecz jego służba 
jedności oparta  na rów noupraw nieniu  w szystkich Kościołów, jakie zaczęło 
się zarysowywać na II Vaticanum . 3) Trzecia ekum eniczna perspektyw a w y
stąpi, gdy ekum enicznie odnowiony p rym at będzie znów uw ażany za k a ta li
zatora jedności, jak  to było od w ieków na Zachodzie. W tych w arunkach  
mogłoby nastąpić zbliżenie starokatolików  do Rzymu w trzystopniow ym  
procesie: 1) Pierw szy stopień przypadłby wtedy, gdyby osiągnięto zrównanie 
i rów noupraw nienie. 2) Na drugim  stopniu można by zainicjow ać w zajem ne 
oddziaływ anie między ruchliw ą postępow ą m niejszością i zw artą w iększoś
cią w  zachodnim  katolicyzm ie. 3) Na trzecim  stopniu mogłoby dojść do je 
dności w izakresie Sakram entów  bez organizacyjno-praw nego zjednoczenia.

Autorytet biskupa i zgromadzenia biskupów  
włącznie ze starokatolicką konferencją biskupów

— bp P. J. Jans

A utorytetem  w Kościele w pełnym  tego słowa znaczeniu jest Jezus C hrys
tus. Każdy inny au to ry te t może się wywodzić tylko z Niego. Dzięki Duchowi 
Świętem u, którego C hrystus zsyła na cały Kościół, zachow uje on swoją toż
samość, zw iastując w następstw ie apostołów  Słowo i udzielając S ak ram en
tów. Apostołom i następującym  po nich piastunom  urzędu kościelnego p rzy 
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sługuje kapłański au to ry te t służebny. Ani idea korporacji ani organizacja 
nic są w Kościele zakwestionow ane. V nticanum  II usiłowało zastąpić ideę 
korporacji kolegialnością biskupów. Obok hierachiciznego korpusu ciała Va- 
ticanum  I ukierunkow anego na papiestwo, ustanow iło Y aticanum  II drugi 
korpus, w yznaczając szczególne stanow isko kolegium biskupów, tak  że w y
daje się, iż obok Kościoła Piotrowego istnieje Kościół Biskupi. Zbyt mało 
bierze się przy tym  pod uwagę jednorazowość urzędu apostolskiego. Trwałe, 
hierarchiczne znaczenie urzędu biskupiego polega na tym , że Kościół przysz
łości pozostaje Kościołem, Chrystusa. A utorytet Boski realizuje się w historii 
w au torytecie ludizkim. W yrazicielem  jego jest po apostołach biskup. N ieste
ty  urząd biskupa, był z biegiem czasu — jak  urząd w ogóle — coraz bardziej 
izolowany, a jego służebny charak ter uległ zapomnieniu. W skutek tego u tr a 
cił on wiele ze swej jednoczącej i uśw ięcającej funkcji. Pow stała przepaść 
między Kościołem i urzędem . N atom iast urząd jest przede w szystkim  urzę
dem Kościoła, k tóry  wywodzi się od P ana Kościoła. Kościół starożytny tr a k 
tow ał biskupa i lud jako jedność, lud stanow ił plerom a biskupa. Ta jedność 
nie w ykluczała się wzajem nie, lecz zakładała, że p iastun  urzędu posiadał 
au to ry te t wobec ludu Bożego. F ak t ten dziś się słusznie podkreśla. Jakko l
w iek ludu Bożego nie da się w ew nętrznie ująć w rozm aite typy ustrojow e 
jak  — Kościół k lerykalny  i laicki, episkopalny i prezbiterialny, to jednak 
tak ie rozróżnienia przyczyniły się do owej izolacji urzędu i parafii, k tóra 
u jaw nia się w  dzisiejszym  kryzysie au to ry tetu . Mimo tych tendencji należy 
stw ierdzić, że Kościół ma charak ter w spólnoty osobowej a nie w spólnoty 
organizacyjnej. Dlatego biskup pow inien raczej skłaniać się jako w yrazi
ciel te j w spólnoty osobowej bardziej ku zw iastow aniu i duszpasterstw u niż 
ku zarządzaniu, w przeciw nym  w ypadku pozostaje on na uboczu. To nowe 
toru jące sobie drogę przew artościow anie urzędu biskupa musi również w y
wrzeć w pływ  na zgrom adzenie biskupów, aby zostało urzeczywistnione w o
bec ludu Bożego dosłowne znaczenie kolegialności, a m ianow icie — że w szys
cy podlegają tem u sam em u praw u i Panu. B iskupi i wszyscy piastujący 
urząd kroczą wrazj z ludem  Bożym tą sam ą drogą. Do tego zaś konieczny jest 
ciągle rozw ijający się dialog w kołach synodalnych. Tylko przez tak ie  w za
jem ne oddziaływ anie pomiędzy ludem  Bożym i p iastunam i urzędu może być 
przezwyciężona izolacja. Wszyscy oni stoją wobec au to ry te tu  Tego, który 
powiedział: „Mnie jest dama w szelka moc n a  niebie i na ziemi” (Mt 28,18).

■ Autorytet parafii
— ks. P. Am iet

W an tyautory ta tyw nych  kołach naszych czasów zacieśnia się problem  częs
to do pytania: K to jest ważniejszy, la ik a t czy p iastun urzędu, nie pytam y 
się natom iast o wizajemny stosunek obydwu. Pojęcie „powszechnego kap łań 
stw a” nie mówi jeszcze nic na ten  tem at w ew nętrzno-kościelnego au tory te-
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tti laikatu, leez tylko o jego autorytecie wobec świata. Według Yaticanum IX 
kapłaństwo powszechne i specjalne są nierozdzielne, a ich przyporządkowa
nie jest tak interpretowane, jakoby to drugie było .konkretyzacją pierwsze
go. Praktycznie prowadzi to do odwarloźciowania laikatu. Biblia w idzi.inny  
stosunek piastunów urzędu i laikatu: piajstunowie urzędu powinni paś,ć trzo
dę Bożą, laicy powinni okazywać posłuszeństwo i uznawać autorytet piastu- 
nów urzędu. T>o nie oznacza, że laiicy są uznawani za niedojrzałych. Laicy są 
nosicielami Ducha Świętego i stoją jako wierzący bezpośrednio przed Bogiem. 
W łaśnie dlatego, że wierzą, piastuno w ie: urzędu stanowią dla nich'autorytet. 
Wiara skierowuje się  nie ku Bogu i Słowu w  sensie absolutnym, lecz ku 
„Bogu ojców”. Wienzy się — w  sposób paradoksalny — piastunowi urzędu 
tylko dlatego, ponieważ w  jego siowie rozpoznaje się jedynego Ojca. P ierw - ; 
sze bez drugiego pozbawia laikat jego wolności i odpowiedeialności. Laik 
podporządkowując się piastunowi urzędu, skierowuje się. ku Bogu, który 
przyznaje się do swego Kościoła. Piastun urzędu .nie traktuje laików jako 
niezbawione jednostki, lecz jako członków Kościoła. W przeciwnym, wypad
ku pełniący urząd pozostaję sam, jeśli laicy ślepo mu wierzą, a on tego po
słuszeństwa wymaga.

Pozycja Marli w  wydarzeniu zbawienia 
ks. P. Pfister

.Referat przedstawiony na ostatniej konferencji studyjnej na ten temat 
ukazał się w  międzyczasie w  IK Z 81 i wszyscy uczestnicy otrzymali go w  od

b itk ach ./W  dyskusji stawiano przede wszystkim  pytania dótyczące recepcji 
nowszej naiuki o Marii przez rzymskokatolickich wiernych oraz możliwości 
wkładu starokatolickiego. We wprowadzeniu podkreślam, że prawosławny 
Kośieiół Wschodni w  praktyce silniej akcentuje cześć Manii niż Kościół rzym
skokatolicki, jakkolwiek^ w  przeciwieństwie do Zachodu, nie dogmatyeowano 
tam -żadnych nowych nauk dotyczących Matki Bożej. Ponieważ Maria jest 
stworzeniem, wątpliwe jest, czy w  og£le możliwe są dogmaty jej dotyczące 
(Farantos). W odniesieniu do dogmatów maryjnych powinniśmy być bardziej 
pozytywnymi partnerami rozmów. Czy nie należołoby uznać, że pojęcie 
„dogmat” ma na północ od A lp zupełnie inny ciężar gatunkowy, niż tam, 
gdzie' został sformułowany? Może z tego punktu widzenia byłoby m ożliwe 
ekumeniczne wyjście dla strony rzymskokatolickiej (H. Frei). Nasi-staroka
to liccy  ojcowie pozostali przy negacji. Konieczne nowe przemyślanie sprawy 
powinnoby uwzględnić dwa punkty widzenia: Pierwszy to ogólny kult św ię

ty ch , do któnych społeczności należy Maria. Przyczynianie; się świętych, 
dó: których należy, i Maria, jest ważne, jeśli chcemy poważnie traktować’ 
modlitwę. Drugi punkt: widzenia to Maria jako Panhagia. (wszechświęta),

U Patrz  IKZ JS69, s. 161 nn.
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której pozyęji w  zbawczym dziele Chrystusa nie możemy przeoczyć, jeśli 
wierzymy w  inkarnację Syna. Bożego (Amiet). W mariologii w iele zależy od 
metodyki. Starokatoliccy biskupi chcieli w  roku 1950 powiedzieć coś wręcz 
przeciwnego, stosując tę samą metodykę (Visser). Przedstawiona metoda 
nie jest jedyną, jaką obecftię dysponujemy (Pfistet). K. Rahner argumentuje 
w  obronie dogmatu z roku 1854: Jak Pan w  czasie ostatniej Wieczerzy przed 
śmiercią mógł coś reprezentować, co dopiero potem się wypełniło, tak i nie
pokalane poczęcie należy rozumieć jako wstępny akt zbawienia, który nie 
oznacza, że Maria była w yjętą ź, grzechu (Kraft). Dziś jest ogromnie trudno 
wypowiadać się na temat niepokalanego poczęcia. Nie jest to jednak powo^ 
dem, aby je odrzucać. W przeciwnym wypadku grozi niebezpieczeństwo 
spłycenia sprawy. Stare musi pozostać, my natomiast musimy próbować 
w  nowy sposób je zrozuriiieć (Amiet). Na koniec Pfister podkreślił, że mario- 
logia nie jest problemem marginesowym. Musimy si^ wystrzegać, by czegoś 
zbyt szybko nie postanowić, ani zbyt skwapliwie nie odrzucać.

Sprawozdania i wnioski

Ks. A. H. Bekksns, rektor starokatolickiej .m isji we Francji złożył 
krótką relację ó jej obecnym stanie.'Naprzód podkreślił, żę istnieją dobre 
stosunki z Kościołem Rzymskokatolickim i jego hierarchią, następnie prze
szedł w  zasadniczej części wypowiedzi Bo wyliczenia punktów, co do których 
musimy wytrwać w  dalszych rozmowach z Rzymem: należy nie tylko odrzu
cić Vaticanum I, lecz powinniśmy poprzeć żądania szerokich kół rzymsko
katolickich, aby papieża w  przyszłości Wybierało zgromadzenie biskupów  
i zniesione zostało kolegium kardynalskie.

.Rezolucje końcowe

- W nawiązaniu do referatów i dyskusji obu konferencji studyjnych w  Zu
rychu i Bonn przyjęto jednomyślnie po krótkiej dyskusji następujących sie 
dem tez opracowanych przez niemiecką komisję do spraw rozmów.8̂
'  h  Oświadczenie' utrećhckie starokatolickich biskupów z roku 1889 wypo
wiada ąię w  artykule 2 na temat „historycznego prymatu biskupa rzym
skiego”, nie poruszając związanych iz tym problemów. Dlatego musimy 
w  obliczu ekumenicznej sytuacji wyrazić swe zdanie na tęn temat, jak rozu
miemy to sformułowanie.

2. Przede wszystkim  należy stwierdzić, że w  nowotestamentowym św ia
dectwie- istnieje tradycja ‘ Piotrowa, według której wykazuje on wyraźnie 
przodującą inicjatywę, jako'pierwszy wyznawca i jeden z głównych świad

** Ukazało się w  AEŁD z dnia 20 września 1969.



ków zm artw ychw stania i postać kierow nicza izboru w  Jerozolim ie, podej
m ująca fundam entalne decyzje w  spraw ie Kościoła.

3. Jakkolw iek z tych w ystąpień nie m ożna snuć podstaw  co do określonych 
praw nych kom petencji i chociaż jednorazowość pozycji P io tra jako aposto
ła w yklucza myśl o następstw ie w dosłownym tego słowa znaczeniu, to 
jednak  w ierzym y, że mimo to w yjątkow e stanow isko P io tra  ma dla Kościoła 
podstaw owe znaczenie.

4. Poniew aż Kościół żyje tylko ze słuchania upow ażnienia poświadczonego 
w Piśm ie Świętym , muszą być więc ważne w struk tu rze  Kościoła upow aż
nienia udzielone Piotrowi.

5. Nie wchodząc w zakres następstw  dogm atycznych, można stw ierdzić, 
że funkcja, k tóra przypadła w h istorii Kościoła Rzymowi, odpowiada udzie
lonem u Piotrow i upoważnieniu. To stw ierdzenie zachowuje swe znaczenie 
w całych dziejach rzymskiego prym atu , jakkolw iek często było mocno przy
ćmione.

6. Mimo licznych fata lnych  pow ikłań w  przeszłości, k tóre prowadziły do 
rozm aitych schizm, m.in. do utrechckiej, na I Soborze W atykańskim  został 
zdogm atyzowany, na podstaw ie aksjom atycznych założeń, au to ry tatyw ny  
sposób m yślenia, k tóry  nie ma uzasadnienia ani w Piśm ie świętym , ani 
w tradycji. Dopiero w nowszym rozwoju, um ożliwionym  przez II Sobór W a
tykański, poszukuje się również w teologii rzym skokatolickiej napraw dę 
służebnej s tru k tu ry  prym atu  wobec Kościoła.

7. Stosownie do fuinkcji, jaką P io tr pełnił według Pism a, trzeba było 
ustanow ić „urząd P iotrow y” jako służbę wobec Chrystusa. Jego Kościoła 
i św iata, w yrażającą się w zobowiązaniu (nie w kom petencji praw nej). 
Urząd ten m a w ystępować z in icjatyw ą we w szystkich decydujących sy tu 
acjach, k tóra um ożliw iłaby całemu Kościołowi decyzję w yrażania w iary  
i przedstaw iania w idzialnej .jedności.

Wobec rozw oju ekum enizm u, w którym  odzw ierciedla się tęsknota św iata 
za jednością, przypada realizacji te j służby ogromne znaczenie 83.

13. Konferencja studyjna od 20 do 25 września 1971 w St. Polten

Temat podstawowy: Urząd kościelny
(Rozumienie urzędu — ordynacja — nieomylność)

Na te j konferencji naśw ietlono w praw dzie poszczególne ważne aspekty  
rozum ienia urzędu, jednak  nie doszło do podsum ow ującego w yjaśnienia s ta 

<* Na podstawie tych tez wydala M iędzynarodowa Starokatolicka Konferencja B isku
pów oświadczenie nt. „Prym atu  w Kościele” z okazji stulecia ogłoszenia dogmatów
o papiestwie z  dnia 18 lipca 1870. Ukazało się ono w zeszycie specjalnym  IKZ 1970 
s. 57 nn., w którym  również znajduje się szereg artykułów  nt. zagadnienia prym atu, 
autorstw a Yves Congara (rzym. kat.), M. Farantosa (grec. praw .), O. Gilga* W. Kup-
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rokatolickiego pojęcia urzędu. I tak  usiłowano wykazać konieczność u s ta 
nowionego przez C hrystusa urzędu i ordynacji, wychodząc z założeń w yni
kających z p raw a naturalnego, socjologii i antropologii (refera ty  1 i 3), nastę
pnie om awiano możliwość przezw yciężenia różnic między katolikam i i p ro
testan tam i co do ujęcia urzędu (re fera t 2). W końcu starano  się określić, 
rozpraw iając się z H. Kiingiem, słuszność i niesłuszność pojęcia „nieom yl
ność” (refera t 4). W spom niane re fera ty  były w praw dzie in extenso d ruko 
w ane w IKZ (rocznik 1971 i 1972), w skazują one jednak  na taki teologiczny 
gąszcz i ważność dalszych studiów, że jest zupełnie usprawiedliw ione,, aby 
zestawić tu krótko ich zasadniczą treść. Co do pozostałych referatów  (5 i 6) 
podajem y tu tylko ostateczne wyniki, a dyskusję uw zględniam y tylko o tyle,
0 ile wnosi ona nowe punkty  w idzenia. K onferencję prow adził prof. dr
H. Frei, a protokół spisał ks. H. V o g t84.

R eferaty i dyskusje  
1. Jak w łaściw ie  postaw ić problem  urzędu i ordynacji?

— prof. d r K. S talder

Pod tym  ty tu łem  rozpoczęto konferencję nie jak  zw ykle referatem , lecz 
,po raz pierwszy „rozmową sem inary jną”, k tórą prow adził prof. S talder. 
W yniki rozmowy ujęto w czterech tezach, które tu  krótko przytaczam y.

1. P y tan ie dotyczące urzędu i ordynacji jest w sam ej rzeczy problem em  
Chrystusa, Jego posłannictw a i Jego woli. Wolę tę należy rozum ieć na pod
staw ie całego now otestam entow ego św iadectw a dotyczącego celu przyjścia 
C hrystusa, przy czym należy brać pod uw agę tradycję Kościoła w nauce
1 praktyce.

2. Uczestnicy konferencji są św iadom i tego, że dzięki te j wypowiedzi po
dejm ują decyzję o charak terze wyznania.

3. Uczestnicy konferencji w ierzą m ianowicie, że Bóg sta ł się w Chrystusie 
człowiekiem, aby nas wyzwolić do społeczności z Bogiem i ludźmi. Tem u 
posłannictw u C hrystusa odpowiada powołanie człowieka do społeczności 
służby, którą C hrystus nadal prowadzi przez specjalne sługi, aby Kościół 
przygotow ać do służby wobec ludzi. Uczestnicy konferencji w ierzą również, 
że duch Chrystusowy uizdalnia do szczególnych służb, k tórym  Kościół i jego 
w łaściw y urząd pow inny umożliwić działanie. Problem , jak  dalece posłan
nictwo C hrystusa jest urzeczyw istnione, staje się decydującym  kry terium  
tego, czy Kościół i jego urząd w ypełnili w łaściw ie swą służbę.

persa, U. K ury. Oba podstawowe oświadczenia, tak  Konferencji teologicznej w Bonn, 
jak  i Starokatolickiej K onferencji Biskupów, ukazały się w m iędzyczasie w zbiorowej 
pracy „Papiestwo i służba Piotrow a” H enryka Stirnim ana i Lukasa Vischera, k tóra 
ukazała się w r. 1975 nakładem  Otto Lem bęcka i Józefa Knechta we Frankfurcie. Pór. 
też a rtykuł Bedy B aum era OSB „Der Petrusdicnst im okum enischen G esprach” IKZ 
1974, s. 145 nn.

“  Protokół IKZ 1972, s. 209 nn.
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“4.-Każdy Kościół musi przyjąć odpowiedzialność za siebie i za inne Koś
cioły i zastanowić się nad. tym, że w iele jego nauk powstało jako reakcja na 
zniekształcenia f  wypaczenia i dlatego często w  zbyt słabym stopniu są one 
wyrazem istoty Kościoła, Dlatego obok nauki należy ciągle brać pod uwagę 
eklezjologiczną rzeczywistość i praktykę.8?
. ■ Powyższe tezy, kt&re jednogłośnie przyjęto, są pomyślane jako Starokato
licki przyczynek do materiału studyjnego dla Komisji „Wiar.a i Ustrój^ 
ŚEK, która ze swej strony projekt oświadczenia przedłoży członkom kon
ferencji na temat znaczenia ordynacji.

2. Urząd apostolski i nieapostolski
— ks. dr Ch. O yen 86 '

Referent podkreśla tymczasowość s\yych wywodów; dokładnie dopraco
wane zajęcie stanowiska wobec tego nadzwyczaj- trudnego tematu wymaga
łoby pracy naukowej, której-1 teraz i tutaj nie może jeszcze przedstawić. Po
dzielił on referat na trzy rozdziały:

1. Urząd apostolski a istota Kościoła

Na pytanie dotyczące apostolskości urzędu trudno na pierwszy rzut oka 
odpowiedziećj Wyznanie wiary i postanowienia soborów ; mówią jedynie
0 apostolskości Kościoła, urzędu się przy tym wyraźnie nie wspcjiirja. Biblij
ne uzasadnienie apostolskości Kościoła znajduje się w  Liście do Efezjan 2,20, 
według którego wspólnota chrześcijan j.est „zbudowana/ na fundamencie 
apostołów i .proroków”. Obraz Kościoła jako „budowli” znajduje się u Pas
terza Hermasa (Sim. IX,. 15,4), przy czym warstwy tej budowli stanowią h is
torycznej osobistości,, apostołowie, nauęzyciele, którzy nadają budowie trwa
łości. Kościół ^zbudowany na prorokach i apostołach jest . Kościołem, stano
wiącym  historyczną kontynuację Kościoła zbudowanego przez- proróków
1 apostołów; chociaż nie wym ienia się- urzędu apostolskiego. Ignacy z An
tiochii jest pierwszym, który uzależnia przynależność do) Kościoła od; jedności 
z biskupem. Jego autorytet' nie jest jednak uzasadniony apostolskim na
stępstwem  urzędu/lecz dzieje się to w  sposób mistyczny. W: przeciwieństwie 
do. tego I  List Klemensa (rozdz. 44) kładzie nacisk na prawidłowe wprowa
dzenie w  urząd biskupów i diakonów. Trudno'jest rozstrzygnąć, jak oba te 
ujęcia ze sobą zgadzają się, czy istniała w  ogóle jakaś obowiązująca nauka 
wiary dotycząca problemu urzędu. Jest pewne, że problem . prawidłowości 
urzędu już bardzp wcześnie zjawił się w  Kościele,

«s Pełny tekst tez patrz  tam że s. 215 nn. \ 
w KeferaJ przedrukow ano w IKZ 1973, s. 191 nn
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2. Czy urząd apostolski jest jedynym możliwym urzędem w Kościele?

JNie wytrzymuje próby scholastyczne ujęcie sukcesji apostolskiej, według 
które'jvapostołowie wszędzie sami ustariawiali prawowitych: następców przez 
nakładanie rąk, a ci ze sw ej strony ustanawiali w  ten sposób dalszych bisku
pów. Dziś nie mą wątpliwości, że obpk apostołów i  niezależnie od nich inni 
mężowie działali jako założyciele zborów, ppsiadając te same pełnomocnie- 
tWfe, byli to „prorocy” i „nauczyciele”: Według Didache 15, 1—2; 11,3), stali 
oni na tym samym poziomie, co apostołowie;'podobnie głosi Hermas. Zgadza 
się to ze słowami Efez. 2,20. Prorocy nie byli' jedhak dzikimi „charyzmaty
kami”, którzy działali wbrew instytucjonalnem u- urzędowi, lecz chodziło 
tu o urząd kontrolowany. Synoptycy podają nam' bliższe określenie proro
ków. Dla Łukasza prorok jest przędę wszystkim nosicielem Ducha Bożego; 
Duch ten ujawnia się w  „duchu” i w  „mocy”, które ze swej strony m ani
festują się w  Słowach i czynach. Owoce, jakie przynosi Duch, występują 
w niezwykłym  oraz w  prawidłowym, normalnym pełnieriiu Służby. Opis ten 
odnosi się całkowicie do Jezusa, „wielkiego proroka”, lecz również do pod-: 
rzędnych riośicieli Ducha, jak i do tego, o cżym mówi Didache f'Hermas,- 
wzywając do badania proroków i ich| owoców. Prorocy byli wędrownymi m i
sjonarzami, 'którzy przyczyniali się do pielęgnowania zborów wraz z apos
tołami i  nauczycielami, óraz z osiadłym1 klerem. Dedług Didache prorocy 
sprawowali Eucharystię, głosili kazania i prowadzili'zbory.1 Pełnili służbę 
kapłańską. W yjaśnień co do nowotestamentowych proroków udzielają Dzieje 
Apostolskie rozdz. 13, gdzie jest mową o pięciu prorokach w  Antibchii, któ
rzy prowadzili zbór, wśród nich byli Barabasz i Paweł. Rada tą, swego ro
dzaju zjawisko parąlełne do rady dwunastu apostołów w  Jerozolimie, w ska
zuje na kolegialne kierownictwo pierwszych zborów chrześcijańskich. Paweł, 
który sam nazywa się apostołem, jest dla Łukasza „prorokiem”, powołanym  
przez Pana nosicielem Ducha. Okazuje się, że założycieli Kościoła, którzy 
nie b y li' ustanowieni przez samego Chrystusa jako naoczni świadkowie 
Jego ziemskiej działalności i zmartwychwstania — lecz mogli wykazać swe 
powołanie dzięki darowi Ducha Świętego, określano jako proroków.

Stąd należy wyciągnąć k ilk a ,wniosków: generacja apostolska znała dwa 
rodzą je* prawidłowego urzędu: z ustanowienia oraz z Ducha Świętego i Jego 
owoców. Ci ostatni piastunowie urzędu byli więc. uznani bez ustanowienia 
przez innych pia-stunów urzędu. Takie uznanie następowało, jak wskazuje 
pnzjjkład Pawła, przez zbór miejsjćowy, przez zbory sąsiednie i przez , zbór 
macierzysty w  Jerozolimie. Nie chodziło przy tym o przypadek szczególny, 
lecz o prawidłowe, pełnoprawne uczestnictwo w ‘jednym urzędzie Kościoła. 
Jak wynika z I Tym. 4,14 prorocy — zupełnie tak samo jak apostołowie
— wprowadzali innych w  urząd przez nakłaHanie rąk. Tacy prorocy istnieli 
jeszcze, gdy apostołowie już zmarli. Istniała więc podwójna droga obejmo-



w ania urzędu w Kościele i ustanow ienie przez nakładanie rąk  przez innych 
piastunów  urzędu i uznanie urzędu bez nak ładania rąk  na podstaw ie dzia
łan ia  Ducha Świętego.

3. Jakie istni.°ją m ożliw ości uzasadnienia urzędu, który n ic jest objęty
sukcesją apostolską?

W obecnej sy tuacji istn ieje od czasów Reform acji dw ojakie ujęcie urzę
du: jedno — Kościołów episkopalnych, które wywodzi się z sukcesji apos
tolskiej i innych Kościołów, k tóre sukcesji nie posiadają i uw ażają ją za 
zbędną. Nie można przyjąć następujących rozw iązań dla przezwyciężenia 
tego rozdźwięku: a) Wszyscy piastunow ie urzędu Kościołów reform acyj- 
nych muszą poddać się nak ładaniu  rąk  przez praw idłow o konsekrow anych 
biskupów. Je st to ujęcie dogm atyzujące i tkw i w nim  przeoczenie fak tu , że 
urząd reform acyjny „nie jest niczym ” (Sartorius), lecz jest w łaśnie narzę
dziem P ana dla zbudow ania Kościoła, b) P iastun  nieważnego urzędu może 
na podstaw ie pragnienia (votum) posiadać urząd ważnego Kościoła i owocnie 
działać. Przeciw ko tem u należy stw ierdzić, że S akram ent in  voto nie jest 
w rzeczywistości żadnym  Sakram entem , c) pozostawia się ostateczne roz
w iązanie — jak  przewidziano w anglikańsko-m etodystycznym  planie unii
— Bogu: nie chcąc wydaw ać oceny co do urzędu innych, pozostawia się 
spraw ę Bogu, w  nabożeństw ie zaś pojednaw czym  składa się spraw ę w  Boże 
ręce, aby przez w zajem ne nakładanie rąk  „uzupełnić” każdy ‘z urzędów 
i udzielić tego, czego mu brakuje. Lecz S akram ent, co do którego nie w iado
mo, co się dzieje przy jego udzielaniu, nie jest żadnym znakiem . Sakram ent 
pow inien natom iast mieć znak zrozum iały dla dokonanego fak tu , d) Słusz
niejszy jest jednak  pogląd, że kontynuacja urzędu w Kościele ewangelickim  
istn ieje; jedynie sukcesja biskupia została przerw ana, prezb iteriańska zaś 
trw a. Jednak  do katolickiego ujęcia ordo (porządku) należy biskup. W edług 
poglądu katolickiego nie w ystarcza sukcesja prezb iteriańska, aby w pełni 
uznać nie-bJskupi urząd, e) W końcu zwrócono uwagę na praw osław ną n a 
ukę o oikonomia, w edług której Kościół praw osław ny form alnie nieważne 
św ięcenia uznaje później za ważne, nie pow tarzając obrządku święceń. Za
sadę tę  stosowano jednak  dotąd Jedynie w przypadkach nie zam ierzonych 
form alnie uchybień w  trakcie dokonyw ania Sakram entu  katolickiego. Co do 
urzędu ewangelickiego, to chodzi o coś więcej — o uznanie innego typu 
urzędu.

f) P róba rozw iązania
Kościoły w stylu katolickim  są upow ażnione uznać istniejący, nie objęty 

sukcesją apostolską, urząd na podstaw ie jego kościclnej substancji. Że K oś
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ciół takie pełnom ocnictwo posiada, dowodzą przypadki proroków  now otesta- 
mentowych.

Nie rozum ie się tego w ten  sposób, że urząd  Kościoła ewangelickiego jest 
profetyczno-charyzm atyczny, który jako tak i ma swoje m iejsce obok urzędu 
„insty tucjonalnego” ; również nie rozum iem y tego tak , że urząd ten jest 
szczególnym przypadkiem  obok urzędu apostolskiego. Uw ażam y jednak, że 
na zasadzie uznania Kościoła powszechnego pow inien on być włączony 
w historyczny urząd kościelny. Nie m a dwu urzędów, a tylko jeden k a 
płański urząd przewodniczenia, zw iastow ania i spraw ow ania Sakram entów . 
Uznanie jest nie tylko „sanacją” błędów i uchybień, lecz nadaje ew ange
lickiem u urzędowi nie więcej (i nie m niej) jak  ważność w Kościele pow 
szechnym (która zakłada uznanie przez parafię  lokalną i odpow iadające jej 
ciało kościelne). T rak tu jąc  rzecz pozytywnie, oznacza ta  droga odnowę je 
dności urzędu w  jednym  Kościele; Proces ten  odpow iada uznaniu P aw ła 
przez innych apostołów.

T akie zjednoczenie byłoby dziś m ożliwe do zrealizow ania tylko stopniowo. 
U znanie ewangelickiego urzędu zakładałoby tymczasowo ty lko podstaw o
wą zgodę co do isto ty  urzędu, a m ianow icie co do tego, że w  ogóle istn ieje 
szczególny urząd i poza tym , że istn ieje  tylko jeden urząd dla całego Kościo
ła a w  końcu co do tego, jakie są jego istotne zadania. Powinno przy tym  
pozostać m iejsce dla różnic teologicznych, jak  rów nież nie byłaby koniecz
na pełna jedność w iary  (chociaż zachodzi to obecnie przy obustronnym  
uznaniu chrztu). W końcu zaś pow inny Kościoły, posiadające urząd apostol
ski, osiągnąć w spólną postawę, w zakresie k tórej „służba P iotrow a na rzecz 
jedności K ościoła” w ykazałaby przem yślaną inicjatyw ę. Pod tym  względem 
żgadza się rozum ienie patrystyczne z ekum enicznym i w ym aganiam i dzisiej
szych czasów, co bez w ątpienia leży w in tencji starokatolików , jak to ro 
zum iał Dollinger. Okazałoby się, że jedność na płaszczyźnie starego Kościo
ła  nie była rom antycznym  m arzeniem  ostatniego stulecia, lecz zawsze a k tu 
alnym  teologicznym zadaniem  koniecznym  dla życia Kościoła.

W dyskusji okazało się, że uczestnicy konferencji byli pod silnym w raże
niem  re fe ra tu  i proponowanego rozw iązania, leoz nowość w skazanych aspek
tów  tak  ich zaskoczyła, że nie doszło do zajęcia żadnego zasadniczego s ta 
now iska. Poruszono tylko poszczególne punkty . Stw ierdzono więc, że obecny 
brak  urzędu profetycznego należy rozum ieć jako defekt apostolskiej s tru k 
tu ry  urzędu. P ytanie także, czy proponow ane uznanie urzędu ewangelickiego 
przez Kościół katolicki nie byłoby raczej aktem  łaski niż zastosowaniem  się 
do praw a. Również należy zauważyć, że szczególną cechą strony ew angelic
kiej nie są tendencje profetyczne, lecz reform acyjno-korygujące. W koń
cu wskazano na to, że nie chodzi tyle o naukę, ile o eklezjologiczną rzeczy
wistość zw iązaną z urzędem . .



O có chodzi w ordynacji pod wzglądem dogmatycznym
k's. P. A m iet87

: Urząd jest eakwestionowany tak przez pobożny indywidualizm, który dą
ży tylko do-osobistego zwiąaku z . Bogiem, jak i przez d^mokratyzm, do
strzegający jedynie równouprawnienie jednostki. W przeciwieństwie do tego 
należy podkreślić, żê  człowiek jest w  samej rzeczy istotą społeczną. Ewan
gelia okazuje się radosną wieścią i w  ten spósót), żę traktuje człowieka po
ważnie. i realizuję go w  jego podstawowych strukturach. -Chrystus ukazał się 
jako istota wspólnotowa i stworzy! iz uczonymi społeczność. Jak widać na 
przykładzie hippisów i  kwakrów, każda wspólnota wymaga kierownictwa 
.przez.odpowiednią osobowość. Z tego punktu widzenia wynika alternatywa 
dla wspólnoty wierzących: albo naSz stosunek -do Boga jest bezpośredni, 
wtedy nie potrzebujemy żadnych pomocników dla wiary, albo nasza wiara 
związana jest z jedną osobą, i  piastunem urzędu, który znajduje się między 
Bogiem i nami. Pomiędzy tymi1 dwoma skrajnymi pozycjami istnieją takie, 
które uznają pośrednictwo Chrystusa. Pośrednictwo to może nastąpić przez 
przekazywanie nauki Chrystusowej pośrednictwu osobowemu, a to w  ten 
sposób, żę o&oba pośrednika zastępu je .osobę Chrystusa. Ponieważ pierwsza 
droga nie prowadzi do prawdziwej wspólnoty, pozostaje tyjko druga możli
wość. Okazuje się, że poznanie osoby Chrystusa możliwe jest tylko przez in
nych ludzi, dzięki współchrześcijanóm, którzy nam Chrystusa przynieśli. Tego 
rodzaju wypełniająca się we wierze miłość bliźniego (społeczność między
ludzka) nie ogranicza się tylko dó dwu ludzi, do stosunku w  relareji: nauczy
ciel .— uczeń, lecz rozciąga się na całą wspólnotę wierzących: rią Kościół. 
Odpowiadając na pytanie, jaką, formę powinna mieć ta wspólnota, należy 
wyjść z założenia, że każda ludzka wspólnota,'jeśli nie ma się  rozpaść, musi 
umieć się  odnaleźć w  indywidualnych osobach. W ten .sposób każda praw- 
dizawa demokracja zawiera elefiienty monarchiczme, to znaczy: uznaje ona 
nadrzędne władze natur# personalnej. Tak tedy Kościół pozbawiony urzędu, 
gdzie wszyscy paMadaliby równorzędną pozycję, a więc Kościół ekstremalnie 
dęmokratyczny, nie czyniłby zadość. wobec tego co chrześcijańskie,, a jest 
wobec niego nadrzędne. Gdy parafia, która zna „górę”, może swoją ^ z y c j ę  
tylko w  ten sposób wyobrazić, że uznaje wyżej postawiony urząd. Piastiln

« R eferat ukazał si& p t.: „System atisehe tlberleguugen zum Am t” w m z  1972 s. 176 
nn. Ten sam' au tor zamieSeil (jako dysertację) serię artykułów  p t. „System atisehe 
tlberlegungen zur Am tsgnade” IKZ 1973, s. 168 n ., 228 nn., 1974 s. 2 nn.
N a tem at problem u urzędu kośeielnego opublikowano też przyezynki: K. S talder: Die 
N aehfolger der Apostoł, t k z  1969, s. 192 on . Episcopcrs Bom anus, IrenSus und Ignatius 
von Antiochien, IKZ 1972, s. 231 nn. 1973, s. 100 nn. Na tóm at urzędu Kościoła ukazał 
się szereg artykułów  w „Sehwelzerische Zeitung”  (rzym. kat.) rocznik 1975, n r 37—39. 
W. K iippers: Das Am t der Einhelt, IKZ 1971, s. 243 nn. A. E. R iithy: Oremus pro 
episcopo, IKZ 1971, s. 257 nn . K . P u rsch : F rauen  ais P riester,' IKZ 1973, s. 129 nn. Poza' 
tym : D. Dim itrijevic (p raw .): ,  Prilesteram t und A m tsstruktur, IKZ 1973, s. 63 nn.
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urzędu, jest i w tym wzglądzie sługą Kościoła, że on przez swój urząd wyobra
ża Pana niebios. Piastun urzędu jeśt symbolem nastawienia- parafii ku Bogu.

, W spólnota'jako taka może wyznawać, że Bóg jest naszą nadzieją* a Chrystus
* naszym Panem tylko wtedy, gdy uznaje człowieka stojącego ponad sobą i w  
ten sposób prayjmuje, że człowiek ten jest reprezentantem Boga. Człowieka 
takiego nie u stan aw iaj n ie'm ianuje sama parafia, leae otrzymuje gó oina ' 
w  drodze ordynacji przez sukcesją apostolską. Czyniąc to, składa parafia 
wyznanie o Chrystusie inkarnowanym. 'Nie wyklucza to  faktu, że piastun 

, urzędu może być krytycznie oceniany przez parafią z punktu widzenia nauki 
i Ducha Świętego. Sukcesja apostolska w. żadnym wypadku nie gwarantuje 
prawdy. 'Laik może; i  powinien stosow ać. właściwą krytykę, gdyż wierzy 
Bogu a nie piastunowi urządu. Lecz dzięki, piastunowi umożliwia Bóg — pnzez 
Ducha Świętego, który bywa wlany tak w serce laików, jak i piastqna urzę
du — złożenie wyznania składanego we wspólnocie. W fakcie, że piastun 
urzędu jest 'podporządkowany i podlega krytyce, zawarty / jest paradoks 
istniejący w  stosunku między ^piasikunem urzędu i laikatem, \

W dyskusji zwrócono uwagę, iż określenia „przeciwstawne” i „nadrzędne” 
sprawiają trudności. Bez nich nie można sobie, wprawdzie wyobrazić w spól
noty, lecz określone przez te  terminy stosunki zmieniają'się. i zmianom tym. 
musi zadośćuczynić urząd kościelny, jeśli mają być zaspokojone potrzeby 
natury antropologiczno-soćjologicznej..

4. Nowe pytania dotyczące problemu nieomylności ;
(Rozważania związane z książką H. Klinga „Unfehlbar?”)

— ks. dr Jan V isser88

, W e wstępie referent podkreśla, że zasadniczy cel książki H. Kiinga ma 
charakter pastoralny.' Referent chce przedstawić analizą wywodów Kuńga 
i dać odpowiedź na pytanie: I. dotyczące istoty, funkcji i kompetencji urzą
du nauczającego, IŁ czy dla- wiary i dla pewności w iary jest konieczne, by 
opierać się na nieomylnych wypowiedziach. Na I Soborze Watykańskim  
chodziło o pierwsze pytanie,, podczas gdy drugie zaledwie się zarysowało. 
Stało się tak dlatego, ponieważ I Sobór Watykański był uprzedzony do 
określonego rozumienia definicji dogmatycznych^ Jego założeniem było- kac-; 
tezjańsjde rozumienie prawdy, według którego wiara polega na jasnym  
przedstawieniu rzeczy. Natomiast wiara opiera się na B.oskiej obietnicy, na 
podstawie której Kościołowi przystoi „ńiedefekty wność”. Pojęcie to nie- tylko 
otwiera perspektywy ekumeniczne, lecz również umożliwia dostrzeganie 
istoty urzędu nauczającego; w  regulowaniu wzajemnego stosunku nauczy
cieli i wierzących;

t . . ,,, .
88 W ykład ten  ukazał s ię .pod  ty tu łem : tlberlegungen zu Hans Kiings Bucb „Unfehl

bar?” * m z  1971, s. 272 nn. , '
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W obliczu niepewności spowodowanej ówczesnymi liberalnymi prądami, 
uziiano na I Soborz^ Watykańskim za właściwe^ przedstawić Kościół jako" 
znak i! stróża jedności i pewności. W centrum spraw, znalazł się problem au
torytetu'i to nie tyle w  sensie „co” stanowi autorytet, lecz „kto” jest auto
rytetem. Posiadający autorytet stał się regułą proxima lidei i w  ten spo
sób stał się podstawą i gwarantem pewności wiary. I. Sobór W atykański , 
rozwiązał tylko sprawę kompetencji, a przy tym powziął częściową względ
nie jednostrpnną de'cyizję. Powstaje pytanie, czy spowodowany przez Vatica- 
num I wzrost formalnego autorytetu nauczającego może stanowić dosta
teczną gwarancję na to, że jest ón przekaźnikiem prawdy. Kiing, który pra
cuje zbyt retrospektywnie, nie zgłębia tej sprawy aż, do podstaw. Jak w s 
kazali nowsi teolodzy rzymskokatoliccy (R. Pahnikar; A. Yęrgóte), pragnią- 
nie gwarancji pewności wzrasta w  miarę tego, jak — biorąc pod uwagę 
treść wiary — rośnie diastaza pomiędzy auctoritas'i ratio. W tym stanie 
rzeczy wzrost roSzpzeń do autorytetu okazuj^ się jednak1 rzeczą bardzo 
śmiałą nie tylko z uwagi na uroszczenia cd do kompetencji autorytetu, lecz 
również co do. pewności wiary, którą autorytet miałby wspierać. Zachodzi 
niebezpieczeństwo, że system ten zostanie przejrzany i zdemaskowany przez 
rozum,, co może doprowadzić do dwu różnorodnych reakcji, albo rozum 
zakwestionuje prawdziwą pewność lub też odrzuca,się w  ogóle poszukiwanie 
ąbsolutnego poznania i dopuszcza się myśl o absurdzie. Dziś dochodzi do 
konfrontacji z tą sytuacją. Dlatego powstaje znów pytanie: na czym .polega  
istota autorytetu nauczającego? Całkowicie ,została przeoczona przez 
Kifaga, który zbytnio uwikłał się w  przeciwstawieniach zachodnich teologii, 
myśl, że Kościół musi posiadać instancję; która wprawdzie nie podejmuje 
nieomylnych decyzji, lecz ustala dogmatyczne reguły słowne, dla komuniko
wania się w  sprawach wiary, umożliwiające'orientację'wierzącym, na pod
stawie których Kościół i jego wyznawcy Są wzywani nie tylko do1 bierne
go uznania, lecz do osobistej decyzji w  sprawie wiary. Autorytet nauczający 
nie powinien m ieć -znaczenia decydującego, lecz. ma być autorytetem „świa- . 
defctwa” (Metz)'. Niezawodność tego świadectwa n ie, może być stwierdzona 
przez weryfikację teoretyczną; może ona się sprawdzać *tylko w  praktyce 
w  życiu w iary Opartym na obietnicach Bożych, jak to się okazuje w  staro
chrześcijańskim pojęciu „lAartyria”.

W tym związku należy usytuować pojęcie „nieomylności”. Stanowi ono 
korelację dó aktu wiary w  sensie przyjęcia poświadczonego (we. wierze) 
świadectwa Boga i niezawodności teąo świadectwa. Takie przyjęcie nie jest 
pozbawione ryzyka, lecz właśnie podjemując to ryzyko, dociera wiara, do 
prawdziwej pewności. W akcie wiary przezwyciężona jest u człowieka racjo
nalna potrzeba pewności. Normatywnym modelem tego zjawiska jest Jezus 
Chrystus, będąc sam źródłem wiary: Pojawia się Ón w  związku z potrzebą , 
pewności u człowieka jako znak sprzeczności, gdyż właśnie Ort, który preten
duje do tego, by być ostateczną prawdą i ostoją pewności, gin ie  w  ludzkiej
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bezsilności. O tyle jednak, o ile On nie broni się przed ludzką niepewnością, 
lecz kroczy wśród niej, otwiera drogę do ostatecznej pewności, i otó sługa 
jest panem. Z tego punktu widzenia nie może być w  Kościele autorytetu,

' który przychodząc wprost z góry, mógłby) domagać się uległości we wierze. 
Może on zachęcać i wzywać do wiary, a we wzajemnym oddziaływaniu  
obietnicy i uznania może: wystąpić w  akcie wiary zjaw isk o , nieomylności. 
Jeśli chodzi o treść pojęcia nieomylności, to Kiing żbytnió podkreśla — co 
jest zrozumiałe ż punktu widzenia jego podstawowych intencji —j negatywne 
orzecznictwo strony ludzkiej. Zbyt mało ^aś docenia jej pozytywne znacze
nie. Tymczasem dla skutecznego działania autorytetu świadectwa1 orzeczenia 
twierdzące są konieczne, jakkolwiek prawda religijna ma charakter symbo
liczny i nigdy ni& może być całkowicie zobiektywizowana. Zwiastowaniu, 
którego treścią' jest osoba Pana, Więcej jeszcze, jest obecnością Pana, przy
pada moc, która jest czymś więcej niż rozmaite interpretacje. Zwiastowanie 
Przekazuje; me tylko treści informacyjne, A ecz  ono apeluje do podstaw de
cyzji człowieka i utrwala się dzięki pneumatycznej obecności Panarw ekle

z ja ln y m  byćię, a m ianowicie w  najrozmaitszych formach "procesu tradycji 
jak zwiastowanie, uroczystości, święta, praktyka życia, refleksje w iaty. 
Problem nieomylności należy postaw-ić w  tym szerokim powiązania (co prze
oczył Kiing i jtego krytycy, np. K. Rahsner). Nie ustalili oni dość jasno, jaka 
jest funkcja' refleksji w iary i jakie jest znaczenie rozwoju nauki w  całym  
procesie tradycji. Wbrew nim należy, podkreślić: „Celem refleksji wiary jest 
przygotowanie aktualnych struktur porozumienia, aby'można było usłyszeć 
Boską prawdę, by była ona zaakceptowana i urzeczywistniona. Pakt, że ona 
w  Kościele stale istnieje i w  nim się realizuje, możemy określić pojęciem  
nieomylności”.
• ?W' dyskusji podniesiono następujące momenty: Do późniejszego rozwoju 
papiestwa z jego roszczeniami do uniwersalnej jurysdykcji i nieomylności 
w iele wnjosło komporatywno-prawne pojęcie Kościoła, które '^rodziło się 
w  kanonistyce średniowiecznej* Z punktu widzenia dziejów pobożności jest 
jasne, że usiłowano umocnić Kościół i otoczyć go chwałą przez możliwie 
wysokie wyniesienie na szczyty Marii i papieża./W ystępująca w  tym roz
woju potrzeba możliwie niepodważalnego zabezpieczenia wiary nie jesf 
jednak specyficzną cechą Kościoła rzymskokatolickiego; lecz, występuje rów
nież w/innyęh Kościołach, na przykład w  Kościołach reformacyjnych, a riiia- 
nowifcie w  ich trwaniu przy księgach symbolicznych. 'Ale potrzeba umod
nienia wiary może stać się aktualna-w każdym cząsie.

5. Ordynacja kobiet
— ks. T. Horstman

W nawiązaniu do referatu n t: „Urząd apostolski i nieapostolski” referent 
przedstawił tezy przemawiające iza wprowadzeniem kobiety w  urząd' koś-.
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cielny. Ujął on w yniki swych badań w  ośmiu tezach, z których trzy ostatnie 
zawierają: następujące wnioski:
1 6) W urzędzie kościelnym powinno być miejsce, dla kobiety.

7)'Pierwszym knókiem do uzhania kobiety w  urzędzie mogłoby być 
udzielenie jej niższych święceń i powierzenie jej diakonatu: (
, 8) Biorąc pod uwagę tę możliwość należy .na nowo przemyśleć funkcję 
minoratu i diakonatu jarko samodzielnych urzędów 89 (patrz w  ewią-zku 

f!2 ;ym następny refęrat).

6. O problemie rewizji rytu śvftęceń
— prof. dr A. E. R iitfty90

. Problemu rewizji rytu święceń nie m ópna  rozstrzygnąć po prostu w  ten 
sposób, że ryty uznane za, obowiązujące w  starokatolickich Kościołach Unii 
Utrechckiej będą przepracowane i zmodernizowane.1 Należy raczej zastano
wić się nad tym, jak dalece w  ogóle ma dziś sens odziedziczony porządek 

.święceń z e  swym rozmaitym stopniowaniem. W związku z tym należy 
uwzględnić nasze wyniki badań z'zakresu historii liturgii. Wobec mnóstwa 
problemów, które nasuwają nam się dzisiaj ż ogólnego (punktu widzenia, re
ferent ogranicza się do zagadnienia święceń prezbiterialnych. Ponieważ' nie 
można pddać w  skrócie wyników jego: dokładnych i gruntownych badań, 
ograniczamy się do przedstawienia najważniejszych projektów reform, któ
re po części odpowiadają reform ie rzymskiego pontyfikatu z roku 1968..

1) Należy usunąć nakładanie szat, niższe święcenia i subdiakołlat. Należy 
natomiast zastosować proste obrzędy przy wprowadzaniu w  służbę kośóiel- 
ńą laików (zakrystianów, ministrantów, lektorów, organistów, katechetów  
i in.). Termin „ordynacja” powinien być zastrzężony dla'trzech wyższych  
święceń (diakonat, prezbiteriat; episkopat).
■ 2) N a leży : dążyć do tego, by ustanowić sam odzielny i. trwały diakonat 
(z zadaniam i, charytatywnymi1 i m.). Powinien natomiast powitać diakonat 
jako ‘krok wstępny do święceń kapłańskich. Diakon powinien mieć 'możli

w ość zostać kapłanem -po uzyskaniu odpowiedniego, dodatkowego wykształ
cenia.

3. Co do obrzędu święceń: Cały akt święceń opiera się na odczytaniu Ewan- 
. gelii. Pomija się stawianie pytań parafii. Prdynowani składają urzędowe 
'. ślubowanie (Apostolskie Wyznanie Wiary). Po litanii /i. modlitwie biskupa 
następuje nałożenie rąk przez biskupa na kapłana..Modlitwa związana z ob
rzędem święceń rozpoczyna się bez wprowadzającego prefacyjnęgo dialogu. 
Po hymnie „O Duchu Święty, Stw órco,' przyjdź” następuje namaszczenie 
rąk krzyżmem. Druga prośfca o Ducha Świętego wypada. Po ppcałunku poko

W Protokół IKZ 1972, s. 312 nn,
•° R eferat przedrukow ano IKZ 1972, s. 164 nn.
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ju kontyńuuje się liturgię mszalną od offertorium, którą koncelebruje no
wo ordynowany kapłan z biskupem.

4) Należy w  ogóle uwspółcześnić język, trzeha jednak zachować mocny
• ńowotestamentowy akcent tekstów modlitewnych, wprowadzonych przez 
biskupa Edwarda. Herzoga.

Wykład, mający charakter irjstrukcyjny i zawierający szczegółowe propo
zycje, wy\yołał oczywiście ożywioną dyskusję. Przede wszystkim poruszono 
sprawę usunięcia czy zachowania niższych święceń ora® ustanowienia samo
dzielnego diakonatu. Projekty reform przyjęto z zasady /życzliwie jako pód- 
'stawę do dyskusji. Postanowiono przedłożyć je Międzynarodowej Starokato
lickiej Konferencji Biskupów dla rozpracowania i ostatecznego Sformułowa
nia . projektów, celem 'przedstawienia ich M iędzynarodowej, Komisji Litur
gicznej (postanowienie Międzynarodowej Starokatolickiej Konferencji B is
kupów z 14 września 1974).

Sprawozdania i wnioski

Kp. H. Frei' przeprowadził bogatą w  treść braterską rozmowę o dzisiej
szych trudnościach urzędu parafialnego pod hasłem „Kryzys urzędu para
fialnego”. Okazuje się, że prawie w e , wszystkich krajach duszpasterze stpją 
wobec tych samych problemów. Pc/stanowiono więc omówić na następnej 
konferencji studyjnej praktyczne zagadnienia urzędu parafialnego. Rów
nie zwrócono uwagę na najbliższą konferencję teologiczną anglikańsko- 
-starokatolicką (która ma się odbyć od 10 do 12 kwietnia 1972 r. w  Bernie). 
Po wypowiedziach nt. ostatniego kongresu starokatolickiego w  Bonn w ro
ku 1970 wysunięto propozycje co do następnego kongresu, który ma się od- 
byćf‘w  Lucernie, a jego podstawowym przedmiotem ma być dyskusja la i
ków o sensie życia.

Bazylea t  Urs Kiiry
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Władysław Chojnacki

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO DZIEJÓW 
POLSKIEGO NARODOWEGO KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO W ARCHIWl M 
AKT NOWYCH W WARSZAWIE

. W okresie międzywojennym, a w łaściw ie aż po rok 1951 dzisiejszy Kościół 
Polskokatoliicki w  Polsce był integrąłnie - związany z Polsko-Narodowym  
Kościołem Katolickim w  Ameryce, więc jego archiwum powinno się ziiajr 
dowąć dużo materiałów dotyczących PNKK. Jednak w  cżaśie ostatniej wojny 
warszawskie akta Kościoła Polskokatolickiegó uległy doszczętnemu znisz
czeniu i obecnie tylko deięki staraniom ks. dra Wiktora Wysoczańskiego od
twarza się "chociaż częściowo przedwojenne archiwum, in in . przez sporzą
dzanie kopii odpowiednich akt z przedwojennych m inisterstw Rzeczypospo
litej Polskiej. Lektura tych materiałów potwierdza ogólną opinię, że ówczesne 
władze państwowe były niechętnie ustosunkowane do Kościoła Narodowego 
zarówno w  Ameryce jak i w  Polsce. Mimo usilnych starań ze strony ks. bpa 
Franciszka Hodura jak i duchownych w  Polsce nie doszło do uznania go 
przez^władze państwowe na prawach kościołów, protestanckich i prawosław
nego. Kościół Narodowy jedynie tolerowano wśród podobnie nie uznawanych 
sekt adwentystów, badaczy Pisma św., baptystów, m ariawitów, metodystów  
i wielu innych. Ów niechętny stosunek do Kościoła znalazł swoje odbicie 
w  ^ktach iposzczególnych m inisterstw oraz polskich placówek konsularnych 
na terenie Stanów Zjednoczonych. Te ostatnie starały się początkowo nie 

i nawiązywać z nim  żadnych stosunków. Dopiero w  latach trzydziestych 
utrzymywany ź nim i to w  najgłębsze j . tajemnicy pewne kontakty z uwagi 
na rosnące znstezenie Kościoła Narodowego wśród Polonii amerykańskiej 
i dlk dostarczania do Ministerstwa Spraw Zagranicznych treściwych o nim 
raportów.

■ . .
1 R eferat wygłoszony n a  I M iędzynarodowym Sym pozjum  zorganizow anym  przez 

Kom isję H istoryczną i Archiwalną PNKK w  dniach 10—17 kw ietnia 1980 r. w Way- 
m art, Pa. Ukazał się w tłum aczeniu 'ang ielsk im  w : PNCC Studies. A publication of 
studies devoted to  the  Polish National Catholic Church [Vol. 1] 1980 p t.:  Surce M aterials 
on the H istory of the Polish National Catholic Church in the Archives of New Records, 
W arsaw na  s. 69—77. '
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, Mój referat oparty jest wyłącznie na materiałach źródłowych przecho
wywanych w  Archiwum Akt Nowych w  Warszawie^ Szczegółowa kwerenda 
w  tym Archiwum musiałaby .jednak potrwać co najmniej rok, .ograniczyłem  
się w ięc przede wszystkim do przejrzenia ees-połów akt, na które zwrócił m o
ją uwagę ks. dr Wiktor Wysoczańskd, za co mu serdecznie dziękuję. Ponadto 
przejrzałem jeszcze opracowaną, w  tymże Archiwum kartotekę źródeł do 
dziejów Polonii zagraniczne!2. Warto może bliżej :ją scharakteryzować.. W ra
mach prac problemu międzyresortowego III/10 podjęto szeroko zaknojone 
prasce nad' tematem: Przemiany społeczno-kulturalne Polonii po II wojnie 
światowej. Jedna z jego kilkunastu grup tematycznych obejmuje: Zasady 
(gromadzenia i publikacji źródeł do historii. ruchów emigracyjnych i zbioro
wości wytwcfczonyGh-przez te ruchy, a także ochrony poloników w  świecie. 
W skład jej 'wchodzą opracowania: Przewodnik po zbiorach archiwalnych
i bibliotecznych dotyczących Polonii ?, realizowany prz.ez Bibliotekę Narodową 
w  Warszawie, oraz Bibliografia wychodźstwa polskiego i Polonii zagranicz
nej w latach 1865—1939, przygotowywana pod kierunkiem Władysława 
Chojnackiego.

W ramach prac nad wspomnianym Przewodnikiem rozpoczęto przed trze
ma laty szeroko zakrojoną inwentaryzację tematyczną źródeł archiwalnych  
do dziejów Bolonii zagrąnicznej. Objęto nią na razie Archiwum Akt, No
wych w  Warszawie, 'gdzie już zakończono tę  kwerendę.. Inwentary
zacji dokonano na specjalnych kartach dokumentacyjnych, mających
11 pól do wypełnienia. Jedna karta odpowiada zasadniczo jednej jednost
ce archiwalnej i zawiera następujące informacje: kraj pobytu, region (stan) 
i, miejscowość Polonii, nazwa archiwum, zespołu, sygnatura i strony doku
mentów. Dalsze pola obejmują daty krańcowe, opis zawartości w  formie re
gestu, informacje o załącznikach (prasa, ulotki, książki i broszury) oraz cy
frowe sym boli, haseł rzeczowych. Kfedy po zakończeniu kwerendy zostaną 
karty ułożone podług symboli, to Polsko Narodowy Kościół Katolicki otnzy- 
ma symboL'2.3.7 wśród przeszło 40-tu has,eł i będzie się znajdował;pod nazwą 
Stanów Zjednoczonych.

W przeprowadzonej przeze mnie kwerendzie w  Archiwum Akt Nowych  
znalazłem stosunkowo niewiele materiałów źródłowych odnoszących się do 
Polsko-Narodowego Kościoła Katolickiego i to tylko w  zespołach: M inister
stwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, Ministerstwa Skarbu,- Ministerstwa A dm inistracji, Publicznej
i w  Prezvdium  Radv Ministrów. Przedwojenne archiwum Ministerstwa

/ * Polonia Zagraniczną.. Inform ator o m ateriałach źródłowych do 1939 roku  przecho
wyw anych w Archiwum  Akt Nowych opracował Edward Kołodziej, W arszawa 1981 
Archiwum  A kt Nowych. — Biblioteka Narodowa s. 56, nlb. 1.

3 Zbiory i prace polonijne Biblioteki Narodowej — Polonia Collections and W orks of 
the National — L ibrary . Inform ator. W arszawa 1983, Biblioteka Narodowa, s. 112, nlb. 2.
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: Spraw Zagranicznych posiada te materiały w .aktach Refera-tu Wyznań dfciał 
Sekty, należącego do Departamentu Polityczno-Ekonomicznego. Jest. ich 
tam bardzo niewiele, bo ów feeferat, nie gromadził u siebie pism otrzymy-

• wanych z polskich placówek dyplomatycznych, lecz- przekazywał je do zain
teresowanych Ministerstw. Znajduje .się tam (sygnatura 2894) m.in. kopia 
pisma Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 2.IX.1935 r. dp Ambasady R.P. 
przy Stolicy Apostólskiej w  Rzymie z  załączonym sprawozdaniem z odby
tego w  Warszawie od 17 do 19.VI.1935 r. Synodu Polsko-Narodowego Koś
cioła Katolickiego pod przewodnictwem Księży biskupów Hodura i Grochow
skiego. Jest- tam m.in. także informacja o przychylnym przyjęciu delegacji 
PNKK z ks. bpem Hodutą na czele przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i o zapewnieniu przezeń swego poparcia./Jest tó zarazem wskazówka,* że 
w aktach tamtejszej Ambasady, znajdujących się w Rzymie winno się znaj
dować najwięcej > materiałów związanych ze sprawami PNKK w Polsce
i w ‘ Ameryce. W innym -piśmie Konsulatu Generalnego w  Nowym Jorku do. 
Ministra Spraw Zagranicznych z 2.X,I.1935 r. (sygnatura 2901) pisano m.in.: 
„Należy zaznaczyć, że około 200 000 Polaków należy do Polskiego Kościoła 
Narodowego i kościołów niezależnych. Kościół Narodowy liczy około 140 ty
sięcy wyznawców i około 120 pE^rafii”.

Więcej interesujących nas materiałów znajduje się w aktach poszczegól
nych placówek konsularnych z terenu Stanów Zjednoczonych.

Akta te zostały stamtąd rewindykowane w  stanie, mocno zdekompletowa
nym i składają się z zespołów: Ambasady (do 1929 r. Poselstwa) R.P. w Wa
szyngtonie za lata 1929—1945 w ilości "3200 teczek, Konsulatu Generalnego 
w  Nowym Jorku — 511 teczek, Konsulatu w  Buffalo z lat 1920—1932 — 
203 teczki, Konsulatu Generalnego w Chicago z lat 1930—1945 — 127 teczek, 
Konsulatu w  Pittsburgu z lat 1936—1-940 — 10 teczek oraz po jednej teczek 
z i^onsulatów Detroit i San Francisco.

Stosunkowo najwięcej materiałów związanych z  PŃKK zawierają akta 
Ambasady w  Waszyngtonie. W piśm ie Poselstwa R.P. w  Waszyngtonie 
ż  9.X.1920 r. do posła R..P. -przy Stolicy Apostolskiej w  Rzymie (sygnatura 
1057) na temat odbudowy* ekonomicznej Państwa Polskiego i  oczekiwaniu 
poparcia ze strony amerykańskiej emigracji usiłowano przekonać Watykan
o konieczności zaspokojenia życzeń Polonii amerykańskiej odnośnie do m ia
nowania ( biskupów — Polaków. „Należałoby ... dla poparcia naszych żądań
— pisał polski poseł w  Waszyngtonie — odpowiednio i wyzyskać wzmożoną 
ostatnio akcję zwolenników kościoła niezależnego, dowodem której jest nie- 
dawne*'przybycie ks. Krupskiego j'biskupa Hodura do kraju w  celach pro
pagandy... nie może bowiem ulegać wątpliwości, że; nieuwzględnienie Teli
gi jno-narodowyćh ' wymagań ludności polskiej w  Ameryce stać się może. 
jednym z najskuteczniejszych argumentów w- rękach w yznaw ców  kościoła 
niezależnego”. Posłużono się w  tym przypadku Kościołem Narodowym jako 
straszakiem...
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' Kościołom polskim niezależnym  w Ameryce jest p ośw ięcan i pismo posła 
Józefa Wierusza-Kowalskiego przy Stoliey Apostolskiej a. 31,V.1922 r. prze
słane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pisze w  nim o niezależnych 
kościołach ks. bpa Hodura,, ks._ Antoniego Kozłowskiego i Stefana Kamiń- 
skiego oraz' omawia! przyczyny ich powstania (sygnaturą 1058). Poseł W łady
sław Wróblewski w  Waszyngtonie pisał do niego 27.11.1923 r. m.in.: „Tak 
zwany Ko&ciół^Narodowy Polski, prowadzany przez biskupa Hodura, wykazu
je dużą żywotność, dobrowolne składki .parafian tego kościoła rosną i w yno
szą, według ostatnich, danych, kilkanaście tysięcy dolarów miesięcznie”. Tenże 
poseł odbył roemowę z Delegatem Stolicy Apostolskiej w  Waszyngtonie mśgr. 
Fumasoni-Dżondi i streścił ją w  piśmie do M inisterstwa Spra,w, Zagranicz
nych z 13.111.1923 r.: „Zwróciłem.Delegatowi Apostolskiemu uwagę na-real- 
ne i  nie słabnące, lecz raazej rosnące niebezpieczeństwo propagandy; tak 
zw. Narodowego Kościoła Polskiego, która najsilniejsze argumenty czerpie 
w łaśnie z nieuwzględnienia najbardziej, zdawałoby się, uzasadnionych pos
tulatów parafian polskich przez wyższą hierarchię katolicką i system atycz
nego ęlimitiowania kandydatów Polaków wszędzie taśm,1 gdzie chodzi i  ob
sadę wpływowych stanowisk kościelnych 'w obrębie diecezji 'w  Stanach 
Zjednoczonych. Dodałem, że w  interesie propagatorów utworzenia kościoła 
polskiego, niepodległego Rzymowi,, leży przedstawiać powyższą, niekorzyst
ną i bolesną dla katolików — Polaków sytuację, jako w$nik nie tylko tole-' 
raftcji, ale i wska~zówek Stolicy Apostolskiej”. Odtąd w  aktach odnoszą
cych się do duszpasters|wa we wszystkich placówkach konsularnych w  Sta
nach Zjednoczonych Zajmuje najwięcej miejsca sprawa nominacji polskich 
biskupów. . ' ■

Parę lat później Konsul Generalny R.P. w  Chicago pisał 12*1.1926 r. do 
Poselstwa R;P. w  Waszyngtonie (sygnaturą '1060):' „Jedynym poważniejszym  
wyłotmem religijnym w stanie posiadania Kościoła rzymskokatolickiego na 
wychodźstwie było powstanie przed laty kilkunastu [sic!] Polskiegp K oś
cioła Narodowego z biskupem Hodurem na czele. Wówczas istotnie udało 
się „Narodowcom” zakorzenić się w  kilkudziesięciu koloniach polskich
i pewne materialne podstawy ufundować. W ten sposób Polski Kościół Na- > 
rodowy zdobił warunki istnienia na „Wychodźstwie”, Wyłącznie" Pplsko-N a-1 
fodowem u'K ościołowi Katolickiemu w  Stanach Zjednoczonych poświęcono 
jedną tylko teczkę z lat 1926—1932 (sygnatura 1067) w  archiwufh Ambasady 
R.P. w  Waszyngtonie, Znajduje się tam dość różnorodna korespondencja 
między Polsko-Narodowym Kościołem Katolickim a Ambasadą R.P. z odr 
ręcznymi listami\ ks. bpa Hodura i .zgromadzone informacje na temat tegoż 
Kościoła. Sporo miejsca zajmują petycje o uznanie Kościoła Narodowego 
w  Polsce przesłane do prezydenta Mościckiego, Józefa Piłsudskiego oraz do 
Rataja i Trąmpczyńskiego w  i im ieniu 96 polsko-narodowych parafii —
150 000 ich członków. Zarazem protestują one przeciwko prześladowaniu ich 

• • * . \ współwyznawców w Polsce oraz fizycznej napaści na księży bpów Hodura
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1 Bończaka, w  dniu 21.VI.1926 r. Jednak w  zasadniczej sprawie nie przyniosły 
one konkretnych rezultatów, choć robiono pewne nadzieje,, jak to widać 
ż pisma Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Poselstwa R.P. w  Waszyng-

, tonie z 22.IV.1927 r.: „Rząd czyni kroki celem wydania rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z mocą ustaw y'w  przedmiocie uznawania nowych  
lub dotąd nie uznanych -wyznań. Wydanie tego rozporządzenia umożliwi 
Polskiemu Kościołowi Narodowemu unormowanie jego sytuacji prawnej,
o ile oczywiście warunki postawione przez rozporządzenie będą przez; 
Kościół Narodowy spełnione”.

W teczce, tej znajdują się także pisma donoszące o wiecach protestaćyj- 
nych wiernych PNKK odbytych w  styczniu i lutym 1926 r. w  Camden, N.J., F i
ladelfii i Tręnton przeciwko prześladowaniom ich współwyznawców w Pols
ce. Jest tam również ciekawa relacja posła R.P. o jego rozmowie przeprowa
dzonej z ks. bpem Hodurem na temat legalizacji Kościoła Narodowego 

. w Polsce, przesłana M inistrowi Spraw Zagranicznych 23.IV.1929 r. oraz od
> powiedź na nią. W łaściwie to dopiero od tej rozmowy zostały nawiązane
1 oficjalne, a zarazem i nieoficjalne stosunki między Folsko-Naroćfowym Koś

ciołem Katolickim a placówkami dyplomatycznymi polskimi w  Stanach 
Zjednoczonych A.P. Odtąd Kościół ten przysyłał do nich zaprószenia na 
ważniejsze uroczystości kościelne jak konsekracje ks. bpa W ładysława Fa
rona w  styczniu 1930 r., VI Synod PNKK i inne. Jednak konsulowie i ich eta
towi pracownicy w  tych uroczystościach nie brali udziału, ą. ambasador Ty
tus Filipowicz wyjaśnił księżom ^narodowym ,na konferencji 30.1.1930 r., iż 

, „placówki polskie są w  tej sprawie delikatnej i  drażliwej w  bardzo trudnym  
położeniu i  nie mogą brać oficjalnego udziału w  uroczystościach Kościoła 
Narodowego”.

,,Nie przeszkadzało to jednak w  wysyłaniu na nie zaufanego informatora 
gdzie indziej zatrudnionego, który miał byó traktowany najdyskretniej, bez 
jakiejkolwiek ,;publicity”. Odtąd pojawiają się w  aktach raporty owych in

form atorów, np. obszerne Sprawozdanie Ignacego Morawskiego z 10.11.1930 r. 
opisujące konsekrację ks. bpa Władysława Farona, napisana rzeczowo,, a na
w et z wyrazami uznania dla biskupów i duchowieństwa Polsko-Narodowe
go Kościoła, czy obszerne sprawozdanie konsula Tadeusza Marynowskiego 
z Nowego Jorku na temat VI Synodu PNKK, odbytego w  Buffalo, N.Y. od
2 do 5.VI.1931 r. W piśrńie konsula Mieczysława Marchlewskiego z Nowego 
Jorku z 25.X.1932 r. referującym rozmowę z ks. Bronisławem Krupskim, 
znajduje się dość znamienne spostrzeżenie: „Zdaniem poważnych znawców  
Kościół Narodpwy w  Ameryce ■ dawno' już, rozproszkowałby się. w  drobne 
grupy i sekty, gdyby nie potężna indywidualność biskupa Hodura. Jego n ie
skazitelny charakter, jego gorący patriotyzm połączony z niezwykłym  d^rem 
wymowy, są największą siłą moralna Kościoła Narodowego. Wśród księży 
tego Kościoła nie m a ani jednego, który choćby w  przybliżeniu dorównywał 
księdzu Hodurowi. N aleiy zatem liczyć się z tym, że ze śmiercią biskupa Hodu-
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ra , który jest człowiekiem starszym  i w ątłego zdrowia, Kościół Narodowy u tr a 
ci najpow ażniejszą swą pozycję i że w szybkim  tem pie przyspieszy się pro
ces, który zaznacza się już obecnie chociaż w nikłych rozm iarach”.

Ten sam konsul relacjonow ał w piśm ie do MSZ z 18.XI.1932. r. m.in.: 
„Biskup H odur jest gorącym patrio tą  polskim  i daje patriotyzm ow i swem u 
w yraz w sposób niezm iernie w ym ow ny i przekonyw ający. Urządzona o sta t
nio w nIrving H igh School” w  New Y orku akadem ia ku czci W aszyngtona
i Pułaskiego zgrom adziła 1200 wyznawców tego Kościoła i była potężną 
m anifestacją na rzecz Polski i je j obecnego rządu”. Do. pism a tego został do
łączony kilkustronicow y eteborat p.t.: „Polsko-N arodow y K atolicki Kościół” 
napisany obiektyw nie i rzeczowo. Mimo stosunkowo dużej objętości zespołu 
a k t A m basady Polskiej w W aszyngtonie nie został on przejęty w  całości, 
gdyż pewną jego część osta tn i am basador, Ja n  Ciechanowski, sprzedał — ja k 
by to była jego własność — do Hoover L ib rary  S tanford  cal.

Jak  wspom niałem  wyżej, pozostałe zespoły placówek konsularnych R.P. 
w  S tanach Zjednoczonych przekazano do Polski w stanie szczątkowym, 
więc może dlatego zaw ierają one bardzo niewiele m ateria łów  źródłowych do
tyczących Polsko-Narodowego Kościoła Katolickiego, albo nie m ają ich 
wcale. W aktach  K onsulatu  G eneralnego R.P. w  Nowym Jo rku  znajduje się 
np. pismo konsula K arola Ripy do A m basady R. P. w  W aszyngtonie z 21.03. 
1940 r., w którym  pisze m.in. że „Od ostatniego Z jazdu R ady Polonii A m ery
kańskiej w  Chicago (X.1939) Kościół Narodowy form alnie i faktycznie do 
Rady przestał należeć”. Dalej skarży się, że zarówno Kościół Narodowy jak
i „Spójnia” nie wnoszą do Rady opłat członkowskich i nie biorą udziału 
w akcji ratunkow ej dla Polski, a jedynie księża bpi H odur i Misiącżek sa 
modzielnie posyłają fundusze w prost do A m erykańskiego Czerwonego K rzy
ża lub do Kom isji Pomocy Polsce. Jedynie pięć parafii narodow ych w  C hi
cago z ks. bpem  Leonem  Grochowskim  na czele przystąpiło  do miejscowego 
okręgu Rady. D alej pisze o u ta rte j w Związku N arodow ym  Polskim  opinii, 
że na sejm ach związkowych delegaci parafii narodowych, których jest zw y
kle 40 do 50 na 500 delegatów, -odgrywają przy w yborach rolę „języczka 
u w agi”. Z tych względów liczą się z Kościołem Narodowym  naw et czołowi 
działacze Zw iązku Narodowego Polskiego i un ika ją  z nim  zadrażnień. To
też w chicagowskim  okręgu Rady w ybrano na w iceprezesów  proboszcza 
rzym sko-katolickiego i narodowego. Podobnie 18.03.1940 r. w ybrano na do
datkow ych delegatów  na zjazd w P ittsburgu  z Kościoła Narodowego ks. 
bpa Grochowskiego i J. Chojnackiego.

W szczątkowym zespole ak t konsulatu  R.P. w Buffalo zachowały się tylko 
bardzo nieliczne i nieciekaw e m ateria ły  dotyczące Kościoła Narodowego. 
N atom iast stosunkowo najw ięcej ich zna jdu je  się w zespole ak t dawnego 
M inisterstw a W y zn ań . Religijnych i Oświecenia Publicznego w referacie: 
Sekty, należące do D epartam entu V: W yznania religijne. A kta tego refera tu  
obejm ują la ta  1918—1939, a teczki odnoszące się do Polsko-Narodowego Koś-
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c^oła K atolickiego noszą sygnatury od 1373 do 1394. W łaśnie tam  znajdu ją 
się liczne pism a i m em oriały przesyłane do M inisterstw a S praw  Zagranicz
nych przez am basadę i poszczególne konsulaty  w  S tanach Zjednoczonych, 
w  Bernie i Rzymie, a następnie przekazyw ane do M inisterstw a W yznań R eli
gijnych i Oświecenia Publicznego. Zasadniczo całość tych ak t w inna być 
przedm iotem  zainteresow ania Polsko-Narodowego Kościoła Katolickiego 
w Ameryce, k tóry  do 1951 r., spraw ow ał zw ierzchnią w ładzę nad Kościołem 
w Polsce. Jednak  naw et pobieżne wyliczenie zaw artości tych dw udziestu 
tek  w  m ym  referac ie  zajęłoby zbyt w iele m iejsca, w ięc ograniczę się tu  
tylko do zasygnalizow ania w ażniejszych dokum entów  dotyczących PNKK 
w Ameryce, jak ie  się tam  znajdują.

Tom pierwszy ak t zatytułow any: Sekty katolickie — tzw. Hodurowcy roz
poczyna spraw a ks. M ichała F ortuny, bynajm niej nie „H odurow ca”, gdyż 
został on w ysłany w 1913 r. do Polski przez samozwańczego biskupa C. H. 
C arfore z Youngstown, Ohio dla propagow ania jego niezależnego kościoła. 
S ta ra ł się on 29.XI.1918 r. o przydzielenie b. cerkw i praw osław nej, ale mu 
odmówiono i w następnym  roku w rócił do Am eryki.

N atom iast pierw szym  w ysłannikiem  ks. bpa H odura był ks. Bronisław  
K rupski, który przybył do Lwowa w grudniu  1919 r. i tam  rozpoczął swą 
m isję od działalności chary tatyw nej w  im ieniu „Spójni”, k tóra przysłała 
dużo odzieży dla najbiedniejszych. W ywołało to przychylne głosy prasow e 
pod adresem  „Spójni” i ks. Krupskiego., Jak  w ynika ze znajdujących się tam  
doniesień policyjnych, ks. bp. H odur m iał być w Polsce już w 1919 r. pod 
przybranym  nazwiskiem , a na pewno był pod własnym  nazw iskiem  w  k ry 
tycznym  dla Polski sie rpn iu  1920 r. W związku z jego dłuższą bytnością w 
W arszawie M inisterstw o Spraw  Zagranicznych skierow ało pismo 20.IX. 
1920 r. do M inistra W yznań Religijnych, w  k tórym  pisano m.in.: „propagan
da na rzecz Polsko-Narodowego K atolickiego Kościoła nie leży bynajm niej 
w in teresie Państw a Polskiego”.

Częste przyjazdy ks. bpa H odura (co najm nie j raz w roku) do Polski p rzy
czyniały się — zdaniem  władz polskich — do szybkiego rozw oju Kościoła N a
rodowego, zwłaszcza w Małopolsce. S tarosta  sanocki Z ieliński pisał w zw iąz
ku  z tym  17.X.1922 r. do N am iestnictw a we Lwowie: „Mam zaszczyt prosić
o spowodowanie, by spraw a zatw ierdzenia s ta tu tu  tzw. Kościoła Narodowego 
została co rychlej przez M inisterstw o W yznań R eligijnych i Oświecenia P u 
blicznego m erytorycznie załatw ioną, gdyż obecny stan  spraw y staw ia w b a r 
dzo trudne  położenie tak  władze sądowe jak  i adm in istracy jne a pozostaw ie
nie te j spraw y w zawieszeniu zagraża poważnie porządkow i publicznem u”. 
O dtąd aż do 1939 r. pełno jest w ak tach  podobnych wniosków od władz te re 
nowych i organizacji politycznych, nie mówiąc już o duchow nych Kościoła 
Narodowego oraz w iernych, opatru jących  swe prośby setkam i podpisów. 
W szystkie te  s ta ran ia , a naw et in terpelacje poselskie były darem ne, podobnie 
jak  w staw iennictw o o zalegalizowanie PNKK w Polsce sam ego kierow nika
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M inisterstw a W yznań Religijnych J. M. Pom orskiego u Prezydenta R.P. na 
początku 1923 r. W dniu 22 kw ietn ia 1923 r. odbyła się w K rakow ie konfe
renc ja  z udziałem  ks. bpa Hodura, na k tórej wyłoniono specjalną kom isję do 
spraw  legalizacji Kościoła Narodowego. W ładze policyjne w K rakow ie n ę
kały prześladow aniam i duchownych tego Kościoła, w ięc na te j konferencji 
ks. bp H odur zaproponował, aby w ierni udali się w dem onstracyjnym  pocho
dzie pod pom nik Mickiewicza, a następnie on sam zaproponuje jezuitom  
odbycie publicznej dysputy. M usiano jednak zrezygnować z tej akcji p ro
testacy jnej wobec spodziewanej b ru ta lne j kon trakc ji ze strony policji.

Mimo sz jk an  został zorganizow any w K rakow ie najsilniejszy ośrodek 
PNKK w Polsce pod kierunkiem  ks. Bończaka, który był zarazem  wydawcą
i redak to rem  pism a „Polska O drodzona”, wychodzącego w nakładzie 2500 
egzem plarzy. W 1924 r. w yjechał on do Stanów  Zjednoczonych, gdzie p row a
dził akcję za wzmożeniem agitacji na rzecz Kościoła Narodowego w Polsce.

W idocznie ta  działalność była pilnie śledzona, skoro kom endant Policji P ań 
stwowej w K rakow ie pisał 26.IX .1924 r. do Komendy Głównej w W arszawie, 
że „tam tejsze sfery Kościoła Narodowego objaw iały w stosunku do Polski 
apatię , k tóra rów nała się praw ie zupełnem u zaniechaniu pracy na terenie 
Rzeczypospolitej”. Być może, że było to zw iązane z rozłamem , jaki zaistniał 
w tym  Kościele już w 1924 r. ze strony ks. Huszny. W ak tach  znajduje się 
np. pismo Głównego Zarządu Zjednoczonych Polskich Kościołów w Ameryce 
z 27.X. 1924 r. podpisane przez samozwańczego „arcybiskupa” Franciszka Józe
fa M azura z D etroit, w którym  on „opowiada się za istnieniem  w  Polsce K oś
cioła Polskiego K atolickiego Narodowego pod naczelnym  kierow nictw em  
ks. A ndrzeja Huszmy”. Podobną akcję w śród nowo pow stałych gmin Kościoła 
narodowego prow adził nieco później inny niezależny biskup ks. Józef Z ie
lonka z N ew arku, k tó ry  w tym  celu przystąpił do unii ze S tarokatolickim  
Kościołem M ariaw itów , z którym  w końcu połączył się .ze znacznym odła
mem w iernych wyświęcony przez ks. bpa H odura ina biskupa PNKK w P ol
sce ks. bp Faron.

A kta spraw  ogólnych refera tu  sekt (sygnatura 1377) z la t 1922—1938 za
w iera ją  także m ateria ły  dotyczące Polsko-Narodowego Kościoła K atolickiego 
w  Ameryce. Z nam ienny jest tam  okólnik n r 1 D epartam entu  konsularnego 
M inisterstw a S praw  Zagranicznych z 2,.1.1926 r. w spraw ie w yjazdu do Polski 
duchownych obyw ateli obcych, członków sekt, w którym  pisano-'m.in.: „M i
sjonarze Kościoła Narodowego (Hodurówcy) z A m eryki wnoszą niepożądany 
ferm en t przez w yzyw ające stanow isko wobec kleru  katolickiego”. Jest to 
jakby zaw oalow ana in strukcja  n ieudzielania im w iz do Polski. Z najdu je 
się tam  również m em oriał w spraw ie Polsko-Narodowego Kościoła K ato lic
kiego w  Am eryce i Polsce z 13,VIII.1936 r. podpisany m.in. przez księży 
bpów H odura i Grochowskiego, k tó ry  został przedłożony Rządowi R.P.

W innej tece a k t z la t 1929—1931 (sygnatura 1384) zna jdu ją  się dowody 
zainteresow ania ze strony członków PNK K  w A m eryce spraw ą jego lega
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lizacji w Polsce w postaci telegram ów  przesianych do prezydenta Mościc
kiego, m arszałka Piłsudskiego oraz do prem iera i m arszałka Sejm u R.P. Ks. 
bp. G aw rychow ski pisał w jednym  z nich 28.VI.1928 r.: „W skrzesicielu i od
nowicielu Polski, 36 parafii diecezji w schodniej Kościoła Narodowego
i 50 000 wyznawców diecezji, w iernych dzieci Polski, proszą rząd polski
o praw ne uznanie Kościoła Narodowego w Ojczyźnie”. Dzień przedtem  w y
słały telegram  także do m arszałka Piłsudskiego: „Członkinie Kościoła P ol
sko-Narodowego w Lowell, M assachussetts, ślą serdeczne pozdrowienie, po
dziękowanie za pracą dla Polski i prosizą o legalizow anie Kościoła N arodo
wego”. Telegram y podobnej treści do tegoż ad resata  wysłało: „Towarzystwo 
im. M arszałka Piłsudskiego w Chicopee, M assachussetts i para fia  narodow a 
w Lowell, Mass.

A kta z lat 1931—1938 (sygnatura 1385) dotyczą m.in. spraw y nabycia przez 
ks. bpa F ranciszka H odura domu1 i parceli w K rakow ie od jego b ra ta  Jakuba 
dla sem inarium  duchownego. Po długich pertrak tac jach  została ona za ła
tw iona pozytywnie przez M inisterstw o S karbu mimo stanowczego sprzeciwu 
M inistra W yznań Religijnych. Z najdu je się tam  również pismo Urzędu Wo
jewódzkiego Pom orskiego z 16.VII.1936 r. do M inisterstw a S praw  W ew nętrz
nych opisujące dość szczegółowo przyjazd ks. bpa H odura w  asyście ks. bpa 
Grochowskiego do Grudziądza w  dniu 4.VII.1937 r., jego pow itanie i pobyt 
w  tym  mieście. Następnego dnia odbyła się w Grudziądzy uroczysta akade
m ia ku czci ks. bpa H odura, w  k tó rej wzięło udział około 300 osób. Znajduje 
się tam  również tekst drukow anej petycji z 1938 r. skierow anej przez am e
rykańsk ie parafie  (których nazwy w pisyw ano odręcznie) do Rządu R.P., 
gdzie pisano m.in. „prosim y W ysoki Rząd Rzeczypospolitej Polskiej o takie 
uznanie Polskiego Narodowego K atolickiego Kościoła w Polsce, jak ie ... 
uzna w  obecnych w arunkach  za zgodne z duchem, dążeniem  i interesam i 
Polski za w skazane i by  w yznawcy Polskiego Narodowego K atolickiego K oś
cioła nie byli nadal w obrębie Rzeczypospolitej narażen i na u tra tę  osobis
tej, wolności i skazani na poniżenie”. Rezolucję taką np. z parafii W szystkich 
Świętych w Chicago podpisało k ilkadziesią t osób z podaniem  adresów.

W śród ak t należących do re fe ra tu  „Sekty” znajdu je się teczka z napisem  
„Odłam F arona”. T. I: 1932—1936 (sygnatura 1388), gdzie w śród licznych do
kum entów  dotyczących tego rozłam u znajdu je się pismo ks. bpa Farona do 
M inistra W yznań Religijnych z 24.V.1935 r. m ające charak te r zwykłego do
nosu, zapew ne w celu przypodchlebienia się. Pisze w nim  m.in.: „Jesteśm y 
kościołem czysto polskim, niezależnym  od wszelkich agen tu r zagranicznych, 
z kościołem tzw. Polsko-Narodow ym  am erykańsk im  biskupa H odura nie 
m am y i nie chcemy mieć nic wspólnego, bo wszelka zależność od zagra
nicy dała się nam  już dobrze we znaki i znana jest zakulisow a — obłudna 
robota księży hodurow skich, p racujących pod dyktando biskupów  am ery
kańskich, k tórzy stale akcen tu ją na kazaniach w Ameryce, że są najp ierw  
obyw atelam i am erykańskim i, a potem dopiero Polakam i. Na w łasne uszy
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Słyszałem- będąc w  objeździe w  roku 1930 w  Ameryce, jak księża narodowi
— Bolący, wstydzili się mówić nawet na plebanii po polsku i m ówili po 
angielsku, wprowadzając język angielski nawet do polskich kościołów w  liv 
turgii... Jeśli w ięc Rząd ma” zastrzeżenia co do Polskiego' Kościoła Narodo
wego-am erykańskiego, są to zastrzeżenia pod wieloma względami bardzo 
słusizne, z  powodu fch pracy zakulisowej i często niezdrowej, to naszej orga
nizacji, gdzie praTcują ludzie prorządowi, tego zarzucić ńie można”.

W innych przedwojennych zespołach archiwalnych już tylko sporadycznie 
natrafić można na materiały źródłowe dotyczące Polsko-Narodowego Kościo
ła Kątolickiego'w Ameryce. Np. w  aktach Prezydium Rady Ministrów (syg
natura 15561/22) jest interesująca interpelacja posła Kazimierza Czapińskie
go i 17-tu towarzyszy ze Zjednoczonej1 Polskiej Partii Socjalistycznej w nie
siona 3.VIII.1922 r ,  W Sejmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Poczty 
w  sprawie bezprawnego zniesienia debitu pocztowego dla szeregu broszur 
wydafiych w  Ameryce.-Warto przytoczyć z: niej obszerniejsze wyjątki: „War
szawski Przegląd Wieczorny” z 28.VII.1922 r. doniósł, że w  Polsce zostały 
zakazane następujące broszury: 1. Potrzeba Narodowego Kościoła; 2. .H o- 
dur Fr.: Wolna religia; 3. Dlaczego.— list zza mrorza; 4 .K rótk i rys działal
ności Polsko-Narodowej Spójni od r. 1918—1920 itd. Powyższe broszury są 
wydane przez Polski Kościół Narodowy, na czele którego właśnie stoi jeden  
ź wymienionych autorów — ks. Hodur. Ten kościół narodowy, jak zresztą 
sama nazw'a wskazuje, i jak to jest w  programie tegoż/uwidocznione, nie 
tylko nie działa wbrew interesom Narodu i Państwa Polskiego; lecz od- 
wrotniei—  oświadcza; że całkowicie stoi na grancie interesów Państwa i N a
rodu Polskiego. Od szeregu m iesięcy wniósł już podanie o legalizację w  Pols
ce. Tym bardziej jest’ nie pojęte zniesienie debitu dla podobnych w ydaw 
nictw, stojących na gruncie patriotyzmu polskiego i nie zawierających żad
nych inwektyw obrąźliwych dla\irmyćh wyznań i hierarchii...”
, W szczątkowym zespole akt Ministerstwa Skarbu znajduje się maszynopis 
sprawozdania, dr Aleksandra Gawlika ze, służbowej podróży do Stanów Zjed
noczonych zatytułowany: Polacy w  USA (1910—1932). Został on sporządzo
ny 12.VIII.1932 r. i liczy 65 stron, z tego 2 strony (30—30a) poświęcono /tam 
Polskiemu Kościołowi Narodowemu w  rozdziale: Sprawy wyznaniowe'oraz 
nieco miejsca w , rozdziale: Prasa, polsko-amerykańska, liczącym 7 «tron 
(18—25). Na tym wyczerpuje się lista zespołów archiwalnych, sprzed 1944 r. 
zawierających materiały źródłowe do dziejów Polsko-Narodowego Kośiaioła 
Katolickiego w  Ameryce.

Należałoby tu jeszcze wspomnieć o zespole Ministerstwa Administracji 
Publicznej z lat 1944—1950 i to głównie z tego powodu, że znajdujące się tam  
materiały źródłowe dotyczą Kościoła Narodowego w  Polsce jeszcze wtedy, 
kiedy był on ihtegrźtlnie związany -ze swoją amerykańską macierzą. Są tam  
w  referacie wyznań chrześcijańskich m.in. akta .Polsko-Narodowego Koś
cioła Katolickiego (sygnatury: 1064—1065), Polskiego Kościoła Starokatolic

102



kiego (sygnatury: 1066—1067) i Kościoła'Starokatolickiego (sygnatura 1068). 
Przynoszą one,tak dawno upragnioną wiadomość, że Ministerstwo Adminis
tracji Publicznej uznało w  dniu 1.II.1946 -r. Polsko-Narodowy Kościół Ka
tolicki za pubUcizno-prawny związek religijny. Przyczynił się do tego nie
wątpliwie zachowany w  aktach Memoriał w  sprawie uznaniaPN K K  w Pols-x 
ce z 2.XII.1944 r. Widocznie nie było to równoznaczne z otrzymaniem pełni, 
praw, skoro Raiła Główna Polsko-Narodowego Kościoła Katolickiego w 
Ścrantcn w ysłała 26.111.1948 r. telegram dó premiera Cyrankiewicza z proś
bą o „unormowanie prawne stosunku państwa do PNKK w  Polsce. Ustalenie 
prawne tego. stosunku jest konieczne do bytui i rozwoju tęgo| Kościoła w  Pols
ce oraz do ułożenia wzajemnych 'stosunków między Kościołem Narodowym ' 
w  Ameryce; i w  Polsce”. Telegram ten podpisał ks. bp HodUr wraź z innymi 
biskupami. Znajdują się tam również materiały dotyczące pomocy material
nej udzielonej przez macierzysty Kościół,jego członkom w Polsce. Np. Rada 
Polsko-Narodowego Kościoła Katolickiego w  Polsce wysłała 14.XI.1944 r. 
do Scranton telegram z prośbą o prizyjście: „parafiaAom i sympatykom, 
oraz pozostałej ludności terenów wyzwolonych z szybką i ryc.hłą pomocą” 
w  postaci odzieży, obuwia, środków lekarskich i żywności. Kiedy jesięnią 
1949 r. nadszedł dla Kóścioła Narodowego- w  Polsce dar w  postaci 3688 kg 
czyszczonej wełny, Rada Polsko-Narodowego Kościoła Katolickiego w Polsce 
uzyskała z Ministerstwa agodą ńa jej sprzedaż ńa wolnym  ryńku dla -zasi
lenia finansów Kościoła. Pozostałe akta dotyczą obsadzania stano
wisk kościelnych, danych statystycznych o Kościele w  Polsce itp.
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EUROPEJSKIE I AMERYKAŃSKIE ŹRÓDŁA 
PLURALISTYCZNEJ STRUKTURY 

WYZNANIOWEJ 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Strukturą wyznaniową Stanów Zjednoczonych jest wytworem atperykań-
i skiego procesu inarodotwórczego, procesu prowadzącego do powstania naro
du będącego heterogenną całością; Wśród yielu>' aspektów zróżnicowania 
wewnętrznego tego . narodu występuję również, najbardziej mnie tu inte
resujące, zróżnicowanie pod względem wyznaniowym.

■ Strukturę wyznariiową Stanów najkrócej' można scharakteryzować przy 
pomocy następujących, najistotniejszych, jak sądzę, ce,ch. Pierwsza — to 
zróżnicowanie tej struktury pod względem' doktrynalnym i etnicznym. Zróż
nicowanie pod względem  doktrynalnym odzwierciedla się w : , a) wielkości 
Kościołów, wyznań i.sekt, należących do trzech zasadniczych systemów re
ligijnych Stanów: protestantyzmu, katolicyzmu ijuciaizm u; b) wielkości Od
łam ów w  ramach tych Kościołów i wyznań oraz c) swoistej' tendencji do 
tworzenia_.nowych grup religijnych, charakterystycznych tylko dla Stanów  
Zjednoczonych. Zróżnicowanie pod względem etnicznym Oznacza natonjiast, 
żę do każdego Kościoła, wyznania, sekty czy też grupy religijnej należą 
przedstawiciele różnych grup etnicznych.

Druga cecha. — to dynamiczna korelacją struktury wyznaniowej z ogól
ną striikturą etniczną i społecżno-zawodową społeczeństwa amerykańskiego. 
Korelacja' ze strukturą etniczną przejawia się w  trzech formach r a) w  opar
ciu o tradycję przeszczepioną z Europy — w  zakładaniu lub przystępowaniu 
przeiz większość członków, niektórych grup etnicznych, szczególnie w  okre
sie ich osadnictwa, do Kościołów w  ramach jednego systemu religijnego; 
b) w  dezintegrowaniu się niektórych grup etnicznych na skutek wewnętrz
nych podziałów pod względem wyznaniowym (jak np. niemieckiej grupy
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w stanacnj; cj w  częstym wyKorzystywamu przez grupy etniczne uczuć.re
ligijnych jako instrumentu w  walce o obronę szeroko pojmowanych intere-. 
sów etnicznych. Trzeba tu również, podkreślić fakt, iż w  ramach każdego 
z wielkich system ów religijnych yr  Stanach jakaś grupa etniczna walczyła
o dominację nad innymi. Doprowadziło to do zdominowania amerykańskie
go protestantyzmu przez imigrantów z Wysp Brytyjskich, katolicyzmu — 
przez Irlandczyków, ą judaizmu przez niemieckich Żydów. Korelacja ze 
strukturą społeczno-zawodową natomiast uwidacznia się: a) w  fakcie/ 
wchodzenia przez członków grup etnicznych, wyznawców określonego sys
temu religijnego, na określone szczeble stratyfikacji, społecznej oraz w  tym, 
b). że walka, o której była mowa poprzednio, najczęściej sprowadzała się do 
rywalizacji o korzyści ekonomiczne, społeczne i kulturowe;

Trzeciia cecha — to oddzielenie struktury wyznaniowej ,od struktury po
litycznej i brak formalnego uznania przez rząd któregokolwiek z wyznań  
czy Kościołów za dominujące. Ważność tej cechy tkwi w  fakcie, iż charak
teryzowała ona strukturę wyznaniową w  zasadzie przez ; cały okres jej 
kształtowania się wraz z procesem narodotwórczym.

Czwarta cecha — to przejawiająca się już od XVIII wieku tendencja do 
jednoczenia Kościołów i wyznań w  ramach system ów religijnych funkcjo
nujących w  Stanach oraz do podejmowania prób ekumenicznej między ęiimi 
kooperacji.

Struktura wyznaniowa Stanów, prócz' pluralizmu doktrynalnego i etnicz- 
negc), charakteryzuje się rów nież1 zróżnicowaniem pod względem innych, 
bardziej już szczegółowych cech. Ze względu na' kryterium organizacyjne 
np. można w  niej wyróżnić: 1) Kościoły, 2) wyznania, 3) sekty,._oraz 4) grupy 
religijne. Typologia ta stanowi 'równocześnie modelowe j z jęcie ewolucji ru
chów religijnych,, które zazwyczaj — choć niekoniecznie — pfzechodzą sta-'

, dia rozwojowe od grupy religijnej do Kościoła.
Zę .względu na założony zasięg funkcjonowania można amerykańskie Koś

cioły, wyznania, sekty i  grupy religijne podzielić na: 1) innowacyjne .— roz
wijające, pracę, ewangelizacyjną i kształceniową, 2) rytualistyozne — ogra
niczające swą działalność do spraw czysto religijnych,, 3) ekskluzywne — 
działające tylko w  odniesieniu do własnych członków, 4) społeczne' — kon
centrujący się na działaniach pozareligijńych dla szerszej wspólnoty, oraz 
ppłączeniowe (merger) —■ których członkowie, kler i hierarchia dążą do po
łączenia się z innymi, już istniejącym i instytucjami lub organizacjami re

) ligi jnymi.
i . Kolejną typologię amerykańskich instytucji i organizacji religijnych moż
na sporządzić w  oparciu ą  tradycję religijną, do której one nawiązują. Na 
tej podstawie dają się wśró,d nich wyróżnić instytucje: .1) nawiązujące do 
tradycji europejskich, 2) charakterystyczne tylkcf dla Stanów Zjednoczo- , 
nych oraz 3) nawiązujące do tradycji pozaeuropejskich i pozaamerykań- 
skich, jak np. azjatyckich, i
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Powyższą typologię zamierizam w ykorzystać przeprow adzając analizę źró
deł s tru k tu ry  w yznaniow ej Stanów  Zjednoczonych. S koncentru ję się jednak  
przede w szystkim  na źródłach europejskich  i am erykańskich, gdyż pozaeu
ropejskie i pozaam erykańskie nie odegrały-w  procesie kształtow ania się te j 
s tru k tu ry  tak  isto tnej roli. Zarówno w śród źródeł europejskich, jak  i am e
rykańsk ich  w prow adzam  podział na: 1) źródła o charak terze insty tucjonal
nym, których przykładem  są rozm aite Kościoły oraz 2) źródła o charak terze 
pozainstytu-cjoinalinym, do których zaliczam rozm aite idee, poglądy i p rze
konania dotyczące człowieka i jego re lacji do o taczającej go rzeczywistości. 
A nalizując rolę, jaką źródła te odegrały w  procesie kształtow ania am ery 
kańsk iej s tru k tu ry  w yznaniow ej uw zględniam  również, przynajm niej n a j
istotniejsze moim zdainiem, czynniki a,n.i genetycznie, ani funkcjonalnie nie 
zw iązane iz religią czy insty tucjam i religijnym i, które proces ten determ ino
wały. Czynniki te, z jednej strony, w sposób bardzo istotny zm odyfikowały 
europejskie źródła insty tucjonalne, z drugiej zaś — stw orzyły sytuację 
sprzy ja jącą bardzo dynam icznem u rozw ojow i niektórych idei, również o ge
nezie europejskiej. Ponadto, stanow iły one bazę, w oparciu o k tórą rozw i
nęły się zarówno insty tucjonalne, jak  i pozainsty tucjonalne źródła am ery
kańskie. ■

W pływ źródeł europejskich  i am erykańsk ich  na kształtow anie się s tru k tu 
ry  w yznaniow ej Stanów  można, jak  sądzę, ująć w  następujące przedziały 
czasowe: 1) do r. 1787, 2) la ta  1787—1865 oraz 3) la ta  1865 do chwili obecnej. 
Powyższa periodyzacja wyznaczona datą W ojny o Niepodległość oraz W ojny 
Domowej w ydaje się uzasadniona z tego względu, iż w pierw szym  z w yróż
nionych okresów w stępnie u sta liła  się pozycja Kościołów protestanckich  
w  te j s truk turze , d rugi —■ był okresem  faktycznego ukonstytuow ania się 
pluralistycznego system u wyznaniowego w  Stanach, trzeci natom iast — to 
okres tw orzenia się specyficznego typu „religijności am erykańsk ie j”, ku ltu ry  
re lig ijnej charak terystycznej w yłącznie dla narodu am erykańskiego, gdyż 
oparte j o nigdzie nie spotykany pluralizm  Kościołów, wyznań, sekt i grup 
religijnych. Ponadto, w  okresie pierw szym  przew aża w pływ  źródeł euro
pejskich, w  drugim  — następuje m odyfikacja źródeł europejskich i do gło
su dochodzą źródła am erykańskie, w trzecim  zaś — przew ażają już zdecy
dow anie źródła pozaeuropejskie i z a cz y n a ją . się u jaw niać także źródła po
zaeuropejskie i pozaam erykańskie. Trzecim  uzasadnieniem  dla tej periody- 
zacji może być fak t, że w okresie kolonialnym  obserw uje się wpływ przede 
w szystkim  źródeł o charak terze insty tucjonalnym , w la tach  1787—1865 — 
m niej w ięcej jednakow y wpływ źródeł o charak terze insty tucjonalnym  i po- 
zainstytucjonalnym , a wreszcie w  trzecim  z wyróżnionych okresów — głów
nie w pływ  źródeł pozainstytucjonalnych.

106



I. Źródła amerykańskiej struktury wyznaniowej w okresie kolonialnym, 
tj. do r. 1787

Ja k  już w spom niałam , w  okresie kolonialnym  przew ażał w pływ  europej
skich źródeł insty tucjonalnych. Chodzi m ianowicie o to, że w okresie tym  
przeszczepione zostały na g run t am erykańsk i insty tucje relig ijne jednoczące 
wyznawców trzech system ów relig ijnych: p ro testantyzm u, katolicyzm u i ju 
daizmu, i w ten  sposób utw orzone zostały podw aliny pod tró jre lig ijny  am e
rykańsk i system  w yznaniowy. Trzeba jednakże zaznaczyć, że Kościoły p rze
szczepiane z Europy, już od samego m om entu ich założenia w  koloniach róż
niły się od swych pierwowzorów. N ajisto tn iejszym i czynnikam i k sz ta łtu ją 
cymi specyfiką ich ch arak te ru  był z jednej strony fak t, iż skupiały  tu one 
kolonistów  — kategorię osób w yróżniającą się pewnym  syndrom em  cech, 
które zdecydowały o tym, że osiedlili się na stałe poza sw oją ojczyzną. 
Z drugiej natom iast strony, funkcjonow ały one w w arunkach  kolonialnych, 
a więc w sy tuacji d iam etra ln ie  różnej od sy tuacji europejskiej.

W om awianym  okresie, koloniści z Wysp B rytyjskich, k tórzy osiedlali się 
głównie na te ry to riach  Nowej A nglii oraz Środkowego i  Południowego A tlan 
tyku  założyli tam  Kościół anglikańsk i (pierwszy kościół zbudowano w 
r. 1607 w Jam estow n, Virginia), Kościół kongregacjonalny (pierwszy zbudo
wano w r. 1620 w Plym outh), Kościół baptystyoany (1639 — Providence), 
Kościół Prezbiter.iański (od la t 1640-tych — New York,' New Jersy) oraz 
Kościół kw akrów  (pierwszy zjazd odbył się w r. 1661 w Newport). Zarówno 
w Kościele kongregacjonalnym , k tóry  njożna by określić m ianem  English Re-  
formed,  jak  i baptystycznym  i prezbiteriańskim , k tóry  można by nazwać 
Scottish Reformed,  dało się zaobserwować znaczny w pływ  idei kalwinistycz- 
nych. Koloniści z Wysp Brytyjskich byli też założycielami Kościoła rzym sko
katolickiego (1640 — St M ary’s, M aryland) n a  te ry torium  kolonii. Koloniści 
skandynaw scy założyli natom iast Szwedzki Kościół Luterański (1638 — W il- 
mington), H olendrzy i Niemcy, a także Francuzi założyli Kościoły reform o
wane, a więc również naw iązująca do idei kalw inistycznych: Dutch Refor
m ed  (1628 — New Am sterdam ), G erm an R eform ed  (1710) oraz French  
Reformed,  k tóry  okazał się Kościołem bardzo krótkotrw ałym . Ponadto, 
uchodźcy z Portugalii, k tórzy szukali tu  schronienia przed Inkwizycją, zało
żyli pierw szą na te ry to rium  kolonii w spólnotę żydowską w  r. 1654 w New 
A m sterdam .

Z przedstaw ionego w yliczenia Kościołów założonych w okresie kolonial
nym  widać w yraźnie przewagę liczebną Kościołów protestanckich. Członka
mi tych Kościołów, z w yjątk iem  holenderskiego, niem ieckiego i w spólnoty 
żydowskiej byli w przew ażającej większości osadnicy z Wysp B rytyjskich. 
Oni w łaśn ie 'n ad a li społeczeństwu am erykańskiem u ch a rak te r protestancki, 
u trw alili język angielski, jako język większości, a więc także język obowią
zujący w życiu państw owym , oraz b ry ty jsk ie  wzory ku ltury .
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W spółwystępowanie różnych Kościołów na te ry to riach  kolonii nie oznacza
ło jednakże jeszcze, szczególnie z początkiem  okresu kolonialnego, pełnej 
to lerancji relig ijnej. Prócz w ym ienionych wyżej insty tucji relig ijnych prze
szczepiono bowiem z Europy także dawne, tam  w łaśnie wykształcone, an tago
nizmy, które uwidoczniły się także w stosunkach między Kościołam i na 
kontynencie am erykańskim . W okresie kolonialnym  bowiem Kościół ang li
kańsk i i kongregacjonalny podejm ow ały szereg prób zdobycia dom inacji 
na tery toriach  kolonii, dyskrym inując członków innych Kościołów, w szcze
gólności Kościoła rzym skokatolickiego. Pod koniec okresu kolonialnego jed 
nakże, głównie na skutek  spadku popularności tych Kościołów, wolność re li
g ijna sta ła się w  koloniach regułą. O biektyw na sy tuacja oraz nastro je, k tóre 
doprowadziły do W ojny o Niepodległość, spowodowały, że Kościoły te  nie 
były w stan ie zdobyć pozycji Kościołów dom inujących. N iem niej jednak  im i
gracja z okresu kolonialnego stw orzyła „bryty jsko-pro testanckie podłoże 
historyczne dla zrębów państwowości i ku ltu ry  am erykańsk ie j” 1. N iefor
m alna, faktyczna dom inacja Kościołów pro testanckich  w  struk tu rze  w yzna
niow ej Stanów  sta ła się fak tem  historycznym .

II. Źródła amerykańskiej struktury wyznaniowej w latach 1787—1865

P luralistyczna s tru k tu ra  w yznaniow a, k tóra zaczęła się kształtow ać w 
okresie kolonialnym , u trw aliła  się na te ry to rium  Stanów  w  la tach  1787— 
—1865. Uległa ona jednakże przem ianom , z jednej strony w  k ierunku  jesz
cze większego zróżnicow ania doktrynalnego, z drugiej zaś — zróżnicowania 
etnicznego. N ajisto tn iejszą rolę w tym  procesie odegrały następujące p rzy 
czyny.

P ierw sza — to Popraw ka do K onsty tucji (F irst A m endm ent) z r. 1791, 
w k tó rej w prow adzono oficjalnie rozdział Kościoła od apara tu  władzy pań 
stwowej. Zgodnie z tym  praw em  żaden z system ów religijnych, Kościołów 
czy w yznań nie mogły być na te ry to rium  Stanów  uznane za dom inujące. 
W konsekw encji każde w yznanie, Kościół czy sekta m ógłby się tu  — przy
najm niej w obliczu praw a — rozw ijać bez żadnych ograniczeń. Z drugiej 
zaś strony — nie m ając poparcia państw a — m usiały one rozw ijać bardzo 
ożywioną działalność, aby uzasadnić i u trw alić  sw oją egzystencję w ram ach  
pluralistycznej s tru k tu ry  w  kontekście ryw alizujących z nim i grup i in sty 
tucji religijnych.

D ruga przyczyna przem ian to m asow a im igracja do Stanów, szczególnie 
od la t 1840-tych Irlandczyków , innych m ieszkańców Wysp B rytyjskich, 
a także im igrantów  z północnej i zachodniej Europy — głównie Niemców
i Skandynaw ów . W okresie tym  zapoczątkow ana też została im igracja osad
ników z M eksyku, a także z Chin. T rw ał też nadal proces przyw ożenia n ie

1 H. K ubiak, Rodowód narodu am erykańskiego, Kraków 1975, s. 64.
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w olników  m urzyńskich z A fryki. W sposób oczywisty prowadziło to^do  
zachw iania wcześniejszej w zględnej homogeniczności etnicznej zbiorowości 
osiedlanej na tery to rium  Stanów, a tym  sam ym  składu funkcjonujących tu  
Kościołów.

Trzecia istotna przyczyna przem ian s tru k tu ry  w yznaniow ej to m igracje 
osadników  w  głąb kontynentu  am erykańskiego i osiedlanie się przez nich 
na te ry to riach  późniejszych stanów  centralnych. M igracje te  doprow adzi
ły doi w ykształcenia nowego typu Kościoła, przystosowanego do pracy wśród 
„pionierów ” osiedlających się na Zachodzie. Chodzi tu  oczywiście o Kościół 
w najszerszym  tego słowa znaczeniu. C harakteryzow ał się on zupełnym  b ra 
kiem  obciążeń jakąkolw iek trad y c ją  i ogrom ną otw artością pozw alającą mu 
funkcjonow ać w zupełnie nowych w arunkach.

Czw arta przyczyna to proces stopniowej urbanizacji, i industria lizacji te 
ry toriów  daw nych kolonii, k tóry zrodził problem y ekonom iczne, które spro
wadzone do kw estii n iew olnictw a doprow adziły do w ybuchu W ojny Do
mowej.

Niezwykle szybkie zm iany dem ograficzne — w zrost liczby ludności (w la 
tach  1820— 1860 o 344%), w tym  przede w szystkim  ludności m iejskiej (o 797% 
w  tych sam ych latach), ekspansja] na Zachód, rozwój transpo rtu , kom unikacji 
i przem ysłu, a więc ogólne zm iany społeczne i ekonom iczne stworzyły w a
runk i dla rozw oju zupełnie nowego poczucia wolności, w  tym  także re lig ij
nej, dla rozw oju indyw idualizm u, w oluntaryzm u i aktyw izm u, o których 
m ożna powiedzieć, że m iały  determ inujący  w pływ  na dalszy przebieg ewo
lucji am erykańskiej s tru k tu ry  w yznaniow ej.

Dodać też trzeba, że od W ojny o Niepodległość, jako zalążek rodzącej się 
am erykańsk iej św iadom ości narodow ej, zaczyna się pojaw iać nacjonalizm  
am erykański, k tóry  przybiera form ę m esjanizm u narodowego. M esjanizm 
ten  w yraża się w przekonaniu, że A m eryka jest k ra jem  w ybranym  przez Bo
ga, a A m erykanie obdarzeni zostali specjalną m isją zbaw ienia św iata. W e
dług am erykańskiego m itu  narodowego „A m erykanie to pierw szy naród, 
k tó ry  pośw ięcił się realizacji podstaw ow ych zasad m oralnych i filozoficz
nych; w edług których wszyscy ludzie zostali stw orzeni, jako rów ni i w yposa
żeni w  rów ne p raw a do życia, wolności i dążenia do szczęścia” 2.

W om aw ianym  okresie, w  kontekście zdarzeń i procesów zasygnalizow a
nych powyżej, a nie zw iązanych an i genetycznie ani funkcjonaln ie z religią 
czy insty tucjam i religijnym i, na te ry to rium  Stanów  przeszczepione zostały 
dalsze Kościoły o genezie europejskiej, a także szereg idei, k tóre tu  w łaśnie 
znalazły szczególnie korzystne w arunk i do rozwoju.

2 Jest to cytat z przem ów ienia Jim m y Cartera z 15 Iipca 1976, cytow ane za: P . Mc 
W illiams „The M yth of A m erica’s Civil R eligion: A n Essay Concerning the Religious 
Foundations o f A m erica’s Social Order, referat w ygłoszony na dorocznej konferencji 
Society for the Scientific Study of Religion, Chicago, October 28, 1977, s . 4.
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Kościołem, który zasługuje na szczególną uwagę w tym  okresie, był Kościół 
m etodystyczny, założony w Baltim ore w r. 1784 pod nazw ą Metodystycznego 
Kościoła Episkopalnego. Kościół ten. zyskał znaczną popularność i rozw ijał 
sięi bardzo dynam icznie, prizede w szystkim  dzięki roli, jaką  wyznaczał on dla 
la ikatu , a także dzięki rozw ijaniu różnych form  działalności społecznej oraz 
próbom  podejm ow anym  w k ierunku  naw iązania ekum enicznej kooperacji 
z inym i Kościołam i. W tym  okresie z Europy przeniesione też zostały Koś
cioły o znacznie m niejszym  zasięgu wpływów, tak ie  jak: rosyjski i grecki 
W schodni Kościół O rtodoksyjny oraz Rappites, M ennonites, M oravians, Sha- 
kers i H utterites.

Z Europy, a w łaściw ie z W ysp B rytyjskich, dzięki wspólnocie języka i cią
głym w zajem nym  kontaktom , w om aw ianym  okresie na g run t am erykański 
przeniesione zostały rozm aite idee, ruchy i modele organizacji religijnych, 
które w środowisku am erykańskim  rozw inęły się w sposób znacznie siln ie j
szy niż w Europie. Chodzi tu  przede wszystkim  o ideę ew angelikalizm u, s ta 
nowiącą przeciw ieństw o teologii kalw inistycznej dom inującej w większości 
Kościołów pro testanckich  w okresie kolonialnym . Idea ta  w yrażała się 
w  przekonaniu, że zbawienie to w łasny ak t człowieka, że zam iast na nie 
czekać, należy do niego dążyć, że zam iast jedynie akceptować w ierzenia 
i prak tyk i, należy dążyć do bezpośredniego, osobistego naw rócenia w C hrys
tusie. K olejna w ażna idea, to idea „odrodzenia” (revivalism ), czy też m eto- 
dyzm, zalecająca doświadczanie konfron tacji z Bogiem. Genezę europejską 
m ają też ruchy religijne, które w ydają się dziś bardzo am erykańskie, tak ie 
jak  ruch adw entystyczny, m isyjny, hum anita rny  i refo rm ato rsk i oraz fun- 
dam entalistyczny. W W ielkiej B ry tan ii zrodził się też model tak  bardzo po
pularnych w S tanach stowarzyszeń dobrowolnych, model Szkoły Niedzielnej, 
organizacji YMCA czy też A rm ii Zbaw ienia.

Zderzenie europejskiego dziedzictwa kulturow ego, a szczególnie dziedzic
tw a religijnego z w arunkam i am erykańskim i, w pow iązaniu z ogólnymi 
przem ianam i społeczno-ekonom icznym i zachodzącymi w ram ach rodzącego 
się narodu am erykańskiego doprowadziły do kryzysu ustalonej religii, k tóry 
przy ją ł formę, z jednej strony przystosow yw ania insty tucji religijnych p rze
szczepionych z Europy do wymogów życia am erykańskiego, z drugiej zaś — 
pow staw ania, w  w yniku działania am erykańskich  w arunków  „religiogen- 
nych” insty tucji relig ijnych o genezie wyłącznie już am erykańskiej. K ryzys 
ten  m iał miejsce w la tach  1820—1860 i w am erykańskiej litera tu rze  p rzed
m iotu określany jest m ianem  „Second G reat A w akening” 3. K ryzysowi tem u, 
ze względu na rolę, jaką odegrał w procesie kształtow ania się am erykań 
skiej s tru k tu ry  w yznaniow ej należy poświęcić nieco więcej uwagi.

a Inform acje na ten tem at zawarte są w  S. Gaustad, H istorical Atlas of Religion in 
A m erica, N ew  York, H agerstown, San Francisco, London, 1976 (revised edition), oraz 
J. G. Brauer, Ed. Reinterpretation in  Am erican Church History, Essays in  D ivinity, 
Vol. V, The U niversity of Chicago Press, Chicago and London, 19G8, jak rów nież
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II. 1. Lata 1820— 1860: „Sccond Great A w akening”

R eakcja jednostek organizacyjnych Kościołów istniejących w S tanach na 
kryzys ustalonej relig ii p rzejaw iła się najp ierw  w form ie akceptacji nowej 
teologii, przy czym chodzi tu  przede w szystkim  o ideę ew angelikalizm u, oraz 
nowych prak tyk , bazujących na idei „odrodzenia”. Równocześnie zaczęły się 
rozw ijać postaw y anty instytucjonalne, opozycja św ieckich wobec kleru 
i dążenie do nadania Kościołom charak teru  stow arzyszeń dobrowolnych. 
Z drugiej natom iast strony, insty tucje relig ijne zaczęły rozw ijać szeroko za
krojoną działalność m isyjną i to nie tylko na tery torium  Stanów, ale także 
w k rajach  Azji, A fryki i A m eryki Łacińskiej.

Tego rodzaju ‘zabieg okazał się jednak  niew ystarczającym  i kolejny etap  
kryzysu, o którym  mowa, w yraził się w w ykształceniu się grup, które m oż
na uporządkować według czterech k a te g o rii4: grup regeneratyw nych, schiz- 
m atycznych, kultycznych i quasi-religijnych.

A. Grupy regeneratyw ne

W ram ach  istn iejących isty tucji relig ijnych nastąp ił rozpad na tak zw a
ne „S tare Szkoły”, zasilane przez m asy im igrantów  napływ ających wciąż 
z Europy, oraz „Nowe Szkoły”, idące z duchem  ew angelizacji odrodzenia. 
Rozłam ten  następuje w  Kościele baptystycznym , lu terańskim , prezbiteriań- 
skim, kongregacjonalnym , episkopalnym , kw akrów  i w Kościołach reform o
w anych — holenderskim  i niem ieckim . „Nowe Szkoły”, k tóre odłączają się 
od tych Kościołów, zaczynają też rozw ijać działalność społeczną, w łączając 
się w ten  sposób w tak  zwany „social m ovem ent” a ich zasadniczym  celem 
jest zreform ow anie insty tucji przeszczepionych z Europy „od w ew nątrz”. Bez 
tego rodzaju rozłamów, pełne zwycięstwo odnosi w tym  okresie Kościół m e- 
todystyczny, k tóry  okazał się już w swych założeniach przyjętych w E uro
pie, być zgodnym z wym ogam i w arunków  am erykańskich.

B. Grupy schizm atyczne

G rupy te  naw iązyw ały do tradyc ji chrześcijańskich i zrodziły się na bazie 
jeszcze silniejszej k ry tyk i ustalonej relig ii oraz niechęci do kom prom isu 
z istniejącym i s tru k tu ram i religijnym i. Można w śród nich w prow adzić po
dział na a) grupy perfekcjonistyczne, fundam entalistyczne, konw ersjonis- 
tyczne, k tóre postu lu ją dążenie do perfekcji, a za w skaźnik tejże uw ażają 
osobiste zbaw ienie, jak ie osiąga się poprzez w ąską, fundam entalistyczną in-

Ch. Y. Glock i R. N . Bellah (eds) Ttte N ew  Religious Consciousness, U niversity of 
California Press, B arkeley, Los Angeles, London, 197G.

< Jest to typologia skonstruow ana przez Lindę Pritchard i zam ieszczona w  rozdziale  
zawartym  w J. G. Brauer (ed), R einlcrpretation in Am erican Church H istory, op. cit.
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teępretację Biblii i ścisłe przestrzeganie standardów moralnych. Do tej ka
tegorii zał-iczyć można Kościoły: United Brethreh, Wesleyan oraż Free 
Methodist, a także Meth,odist Protestant Church, jak również Disciples of 
Christ, od którego w latach późniejszych odłączył się Church of, Christ, 
a także Kościół Mormonów, od którego później'odłączył się. Church of Jesus 
Christ of Latter-Day Saints; b) grupy adwentystyczne, millenarystyczne, 
których członkowie oczekują na powrót Chrystusa na ziemię po upływie 
1000 lat od przepowiedni zawartej w Objawieniu. Do tej kategorii należą 
przede wszystkim Adwentyści Dnip Siódmego oraz Świadkowie Jehowy; 
c) grupy liberalne, dążące do rozwoju życia intelektualnego i religijnego bez 
dawnych obciążeń doktrynalnych i głoszące możliwość zbawienia wszystkich 
bez wyjątku; gdyż zależy ono wyłącznie od człowieka.'Do grup tych zali
czyć można Kośoiół Unitarian i Uniwersalistów; d) grupy perfekcjonistycz
ne typu „holiness”, w których przyjmuje się, że perfekcja to proces życia 
w łasice, w zdyscyplinowanym oddaniu Bogu. Celem tych grup jest dążenie 
do ' „Wyższego życia chrześcijańskiego” bazują one na połączeniu elemen
tów idei odrodzenia, tramscendentalizmu, mistycyzmu i ascetyzmu, pietyzmu 
i pragmatyzmu; e) grupy perfekcjonistyczne typu zielonoświątkowego (pen- 
tecostal), W których perfekcję uznaje się za akt, za „dar łaski’*. Do kate
gorii tej zaliczyć można Kościoły: Assemblies of God, Churches of God, 
Church of God- in Christ oraz Church of the Nazarene.

C . f i r i in v  k u ltv c z n e

Grupy te miały charakter sekt niechrześcijańskich i można ję określić 
mianem gnostycznych, gdyż bazowały na niezbyt jasno sformułowanych 
zasadach scientyzmu. Odwoływano się w nich do uniwersalnych praw na
tury, które służyć miały wyjaśnianiu świata, przy czym wyjaśnianie to, 
w powiązaniu z fizycznym i psychicznym uzdrowieniem człowieka prowadzić' 
miało do stworzenia warunków dla doświadczania tego co ponadnaturalne. 
Przykładami tego rodzaju grup s& grupy spirytualistów, swedenborgian, 
mesmeryści, frenolodzy, homeopaći oraz grupy osób postulujących stosowa
nie się do określonych zasad diety,.

D. G rupy quasi-re lig ijne

Grupy należące do tej katęgori bazowały na ideologiach świeckich, w któ
rych postulowane zreformowanie świata, aby lepsze życie dane było czło
wiekowi jesizcze- przed śmiercią. Ruchy te jednak były relatywnie bardeo 
krótkotrwałe. Bazująca na połączeniu ideologii socjalistycznej i chrześcijań
stwa Oneida trwała tylko 30 iat, oparta ną eksperymentach Fourriera Brook 
Farm istniała już tylko 2 lata, a nawiązująca dó eksperymentów Owena 
New Harmony — jedynie 18 miesięcy.
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Przedstawiony poWyżej kryzys ustalonej religii i towarzyszące mu prze
miany w ramach amerykańskiej struktury wyznaniowej doprowadziły do 
wytworzenia się nowej religii ustalonej, będącej połączeniem dawnej religii 
ustalonej z nowo powstałymi, wierzeniami. W tej,.nowej religii. dominującą 
stałą się teologia ewangelikali-zmu i powszechnie w niej uznano nowe tech
niki nawracania oraz nowe programy działalności misyjnej; Pozostało w, niej 
jednak nadal wiele tradycyjnych elementów doktryny protestanckiej. Grupy 
regeiieratywne zajmowały się przebudowywaniem instytucji wyznaniowych 
istniejących wcześniej, przystosowując je do nowej sytuacji, w jakiej.przy
szło im funkcjonować. Pozostałe typy grup zaczęły tworzyć niezależne struk
tury . instytucjonalne, .przy czym. najczęściej na wzór Kościołów i wyznań 
isthięjąćych już poprzednio. Spośród tych grup, najbardziej trwałymi 
i o najsizerszym zakresie wpływów okazały się później Kościoły: Adwen
tystów Dnia Siódmego oraz Mormonów, a więc te, które miały genezę czys
to amerykańską.

Na_ zakończanie tego fragmentu chciałabym zaznaczyć, że kryzys religii 
ustalonej opisany powyżej dotyczył wyłącznie' protestantyzmu. Ze. względu 
jednak na pozycję tego systemu religijnego w ramach amerykańskiej struk
tury wyznaniowej trzeba było poświecić mu więcej uwagi, gdyż doprowa
dził do jeszcze głębszego zróżnicowania tej struktury pod względem doktry
nalnym.

W latach T787—1865, przynajmniej niektóre Kościoły zaczęły też już prze
jawiać tendencję do jednoczenia się i ekumenicznej kooperacji. Tendencja 
ta rozwijała się na szeroką skalę w okresie po Wojnje Domowej. Ale już 
wcześniej Kościół prezbiteriański i końgregacjónaln/ założyły wspólnie 
American Heme Mission Society, którego celem było rozwijanie działalności 
misyjnej wśród osadników w głębi kontynentu amerykańskiego. W r. 1847 
natomiast 5̂ 000 różnych Kościołów luterąńskich żjednódzyło się w tzw. 
Missouri Synod. Pogłębiające się zróżnicowanie pod względem doktrynalnym 
zaczęto więc powoli znajdować przeciwwagę W rozwijającej się tendencji 
zjednoczeniowej. Tendencja ta: miała swoją genezę, jak się wydaję, w fakcie, 
iż wzrastające zróżnicowanie prowadziło do wewnętrznego osłabienia Kościo
łów i .wyznań, szczególnie w ramach protestantyzmu., Znaczny już w tym 
okresie rbzwój Kościoła rzymskokatolickiego spowodował; że stał się On z bie
giem czasu Kościołem o większej liczbie członków niż którykolwiek z Koś
ciołów protestanckich. Jedynie więc w drodze jednoczenia się mogły one d ą -‘ 
żyć ó£> ^zapewnienia sobie w dalszym ,ciągu dominacji '■— choć nieformalnej
— w społeczeństwie amerykańskim.

Omawiany Okres był równocześnie tym, który zapoczątkował, wzrastające 
coraz bardziej z upływem czasu, zróżnicowanie etniczne Kościołów, wyznań 
i sekt w Stanach. Pełny rozwój tej tendencji .nastąpił w ostatnim z wyróżnio
nych stadiów ewolucji struktury wyznaniowej w tym kraju.
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t t t  A m erykańskiej s tru k tu ry  w yznaniow e] po roku  1865

rzyczyny dalszych przemian, amerykańskiej pluralistycznej 
su-u^iiuiy wyznaniowej ..to: 1) kolejne fale imigracji, z Europy, 2) bardzo- 
szybka urbanizacją i. industrializacja, .szczególnie stanów, które były pier
wotnie koloniami oraz 3) rozwój „amerykańskiego stylu życia”, którego je
dnym z elementów stała się formalna przynależność do kościoła, w ramach 
kształtującej się własnej kultury coraz silniej integrującego się narodu ame
rykańskiego.
' Imigraoja do Stanów była szczególnie intensywna w okresiei'1870 do pierw
szej wojny światowej, a także — choć w mniejszym już stopniu — po d ru -- 
giej wojnie światowej.. Szczytowe tempo wzrostu osiągnął proces imigracji 
w latach 1901—1910." Przybywają w tym okresie głównie osadnicy z central
nej, południowej i wschodniej Europy. W latach 1920'i 1960 nasila się rów
nież imigracja z krajów latynoamerykańskich, głównie z Meksyku, a także 
z krajów azjatyckich, m.in. z Ghin i Jarponii. Proces imigracyjny po Wojnie 
Domowej wprowadził na terytorium Stanów znaczne grupy katolików euro
pejskich (w tym także, zi Polski), których masowy napływ rozpoczęli już 
Irlandczycy w latach 1840-tych, jak również zasadniczy trzon ludności ży
dowskiej. Stało się to główną przyczyną zmiany dotychczasowych, proporoji 
między wyznawcami protestantyzmu, katolicyzmu i judaizmu. Fakt, iż za
sadnicze masy katolików i żydów nie uezestniozyły w tworzeniu, ale mu
siały się włączyć, w zastane już struktury organizacyjne społeczeństwa ame
rykańskiego, stał się przyezyną wielu antagonizmów i konfliktów pomiędzy 
członkami, a przede Wszystkim instytucjami i organizacjami, tych trzech 
podstawowych systemów religijnych w Stanach. .
. Imigranci, z tęgo okresu przejawiali generalnie tendencję do osiedlania 

się na terytoriach stanów uformowanych ż dawnych kolonii. Po roku 1890 
nie-było już. bowiem ~w Stanach zapasów ziemi nie obsadzonej i nowe .fale 
imigrantów'mogły sizukać zatrudnienia jedynie w przemyśle. Nastąpił więc 
bardzo szybki proces urbanizacji i industrializacji terenów dawnych ko
lonii, gdzie zatrzymywała się większość „nowych” imigrantów. Towarzyszące 
tym procesom warunki społeczno-ekonomiczne szerokich mas „nowej imi
gracji” z jednej strony wpływały na zmianę stosunku imigrantów dó reli
gii,. szczególnie w jej instytucjonalnej! postaci, z drugiej zaś — okazały się 
„reiigiogenne”. Wyrażając niezadowolenie z dawnych form religii instytucjo
nalnej imigranci dążyli do tworzenia form nowych — religii odiristytucjona- 
lizowanej, „po to, by wskazać ludziom drogę do nieba bez pytania ich
o nazwę ,hotelu’, w którym się zatrzymali.1’5.

W związku z tym, co zasygnalizowałam powyżej, z początku XX wieku 
na podatny grunt w Stanach trafiły następujące idee o genezie europei

' 1 E. s. Gaustad, Hlstorical Atlas, op. citi, s. 14.
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skiej: a): ięlee głoszone przez niemieckich teologów i [krytyków Biblii, b) eler 
menty teorii Darwina, Spencera i : Coleridge’aj c) koncepcją religijności nie- 
teologicanej Thomasa, Arnolda oraz d) „New Theology” Campbella, który pos
tulował przeartyk-ułowamie fundamentalnych zasad wiary chrześcijańskiej 
w kategoriach immanencji Boga, podkreślając ludzki charakter Boga i bos
ki charakter człowieka i głosząc w swojej „soeial gospel” konieczność zain
teresowania sprawami'społecznymi; i popierania organizacji działających na 
rzecz polepszenia bytu człowieka.-

W oparciu o te .wpływy rozwijały się w Stanach nie tylko ruchy religijne, 
które zostały zapoęzątko^ane przed Wojną Domową, ale powstały także, no
we grupy religijne, spośród których wymienić trzeba Christian Science (od 
r. 1879) i New Thought, które zyskały popularność wśród protestantów.- Za
znaczyć też trzeba, iż na przełomie XIX i XX wieku- zrodził się nowy ruch 
religijny w ramach Kościoła rzymskokatolickiego w Stanach, który przerodził 
się w formę zinstytucjonalizowaną i w r. 1907 doprowadził do formalnego 
powstania Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiegp w -USA.

W latach po drugiej wojnie światowej społeczeństwo amerykańskie zaczęło 
ewoluować w kierunku społeczeństwa post-industrialńego. Związane z tym 
procesem przemiany demograficzne, restrukturalizacja hierachii zawodów 
oraz powstańie nowych wzorców mobilności geograficznej, jak również 
stwierdzenie, ze pełna instytucjonalizacja życia amerykańskiego nie dopro
wadziła do osiągnięci*' ideałów, które społeczeństwu amerykańskiemu przy
świecały, spowodowały przemiany w zakresie świadomości w kierunku roz
woju krytycyzmu. Krytyce zaczęto.poddawać wszystkie aspekty 'życia amery
kańskiego: politykę, religię, środki masowego przekazu, system wykształcenia, 
business, przemysł, rodzinę, itp. i na tej ł>azie rozwinęły się takie ruchy, . jak 
rych praw człowieka, ruch przeciw wojnie wietnamskiej, przeciw używaniu 
narkotyków, czy ruch wyzwolenia kobiet. Ponieważ w tym okresie społeczeń
stwo amerykańskie myśli już o sobie w kategoriach społeczeństwa pluralis^ 
tycznego, rozwijająoa się ideologia kontrkultury nie zawiera jednak żadnej 
idei całościowej, ale prowadzi do eksperymentowania wielu możliwych alter
natyw. W związku z tym częściej postuluje się zmianę/jednostki ludzkiej niż 
zmianę społeczeństwa jako całości. Wszystkie te procesy, znalazły też odzwier
ciedleni® w. sferze świadomości religijnej i w latach 1950-tyeh i,1960~tych 
nastąpił kolejny kryzys religii ustalonej, który w literaturze amerykańskiej 
okŁ eśląny jest mianem Third Great Awakening.

III.l. Lata 1950 i 1960, Third Great Awakening

Trzecie Wielkie Przebudzenie nie. doprowadziło do wykształcenia się żad
nej nowej teologii, tak jak to było w przypadku Drugiego Przebudzenia, nie
mniej jednak znalazło odzwierciedlenie w powstawaniu nowych grup religij
nych. Generalnie,, były to ruchy jednoczące ludzi młodych, wykształconych,
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bardziej zainteresowanych ogólnymi przemianami kulturowymi i społeczny
mi, charakteryzujących się Wyższym stopniem mobilności przestrzennej 
i większą aktywnością polityczną. Posługując się poprzednio już-wprowa
dzoną typologią, grupy te podzielić można na: regeneratywne, schizmatyczne, 
kul tyczne i ąuasi-religijńe.

A. Ruchy regeneratyw ne.

Ruchy te dążą do zreformowania istniejących Kościołów od wewnątrz, przy 
czym jest rzeczą interesującą, że' np. w przypadku Kościoła prezbiteriańskie- 
go, od którego oddzielił się National Pr^sbiterian Church (1973) dąży się do 
nawrotu do historycznej doktryny prezbiteriańskiej i dawnej konstytucji Koś
cioła. Jest to więc odłam konserwatywny, który można określić jako nawiązu
jący do istniejącej kiedyś „Old School” w tym Kościele. Innymi przykładami 
tego rodzaju ruchów mogą być: Seminex, który powstał w r. 197B w ramach 
Southern Missouri Synod, który był z kolei ruchem przeciwstawiaj ącyrS^ się • 
teologii konserwatyzmu i polityce autorytarnej;' Jews of Jesus i Hasidism, 
postulujący mistyczny typ pobożności.

■B. Ruchy schizm atyczne

W ramach tego typu ruchów rozwinął się przede wseystkim tzw-. ruch Je
zusa (Jezus movsment), bazujący na Nowym Testamencie, oraz głoszący po
nowne nadejście Jezusa, poprzez którego jedynie można ponownie odkryć 
życie, radość,; pewność siebie, czystość, czy młodość. Przykładem grupy, 
która powstała w ramach tego ruch-u, może być Christian World Liberation  

' Front, założona w połowie lat 1960-tych.
W łonie amerykańskiego Kościoła rzymskokatolickiego zrodził się natomiast 

tzw. ruch Cathólic Charismatic Renewal, bazujący na przeświadczeniu, że 
Duch Sw., działa w społeczeństwie i poprzez społeczeństwo i postulujący od
bywanie sesji modlitewnych-, których celem jest, poprzez odwoływanie się 
właśnie do Ducha Sw. uzyskiwanie daru charyzmy.

Kolejnym przykładeifn grupy powstałej na bazie opozycji wobec trady
cyjnych poglądów religijnych może być Church of Satan, mieszczący się w ka
tegorii rućhóW zwanych „magie reneWal”. W Kościele tym propaguje się he- 
donizm i dąży się do manipulowania szatanem,, uznawanym za symbol pożądań 
ziemskich^ w taki sposób, by człowiek był w stanie wszystkie te pożądania 
zaspokoić.

C. G rupy kultyczne

Grupy należące do tej kategorii są najbardziej interesujące, ponieważ po 
raz pierwszy w historii ewolucji amerykańskiej struktury wyznaniowej na
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stępuje w nich bezpośrednie nawiązanie do religijnych tradycji azjatyckich. 
Jest sprawą oczywistą, że tradycje te znane były w Stanach już dużo wcześ
niej, niemniej jednak dopiero w okresie Third Great Awakening  powstały 
warunki szczególnie sprzyjające ich rozwojowi. Wzrost zainteresowania tymi 
tradycjami daje się przede_ wszystkim wyjaśnić dążeniem' do nowej inten
sywności. przeżyć religijnych oraz rozwojem tendencji do akceptowania ta
kich tradycji religijnych, w których nie dokonuje się tak ostrego rozdzielenia 
między Absolutem i człowiekiem, jak to ma miejsce w chrześcijaństwie, ą ra
czej postuluje się imiftanentyzm Boga, jedność Boga i człowieka. Celem owych 
intensywnych przeżyć religijnych jfest właśnie osiąganie poczucia tej jedności.: 
Wszystkie, grupy kultyczne z omawianego okresu, choć nawiązują do tradycji 
azjatyckich, mają jednakże genezę czysto amerykańską, gdyż zrodziły się na 
bazie warunków, jakie rozwinęły się w Stanach. , , .

Za przykład grupy tego typu może posłużyć Healthy, Happy, Holy Organiza- 
tion, nawiązująca do tradycji Sikh, krytykująca destruktywny charakter kul
tury amerykańskiej i poszukująca kultury nowej, która dawałaby gwarancję 
osiągnięcia zdrowia fizycznego, nowych sposóbów życia, wolności, prawdy 
i Boga. Celem tej organizacji \jest przygotowywanie ludzi do nadejścia nowej 
ery w historii ludzkości. Kolejny przykład stanowi Hare Krishna, ruch, w któ
rym dąży się do transformacji świadomości w (kierunku zajmowania się wy
łącznie prawdami wieczmymi i absolutnymi. Głosi się w nim ideologię’ apo
kaliptyczną, oo prowadzi do zupełnego niezajmowania się sprawami tego 
świafa, oraz rytuały uczestnictwa, a' więc takie, których nie jest się widzem, 
ale w których wspólnie z innymi uczestniczy się w, doświadczaniu transcen
dencji. Podobny charakter ma ruch Transcendentni M editation  nawiązują
cy do buddyzmu i hinduizmu. Z kolei Divine Light Mission  to grupa wyznaw
ców Maharaj Ji, uznawanego za kolejnego w historii ludzkości po Buddzie, 
Mohamedzie, Mojżeszu, Jezusie i Kpshnie, Boga-Człowie-ka. Celem tego ru-j 
chu jest poszukiwanie wiedzy, a przez to szczęścia.

D. R uchy ąuasi-re lig ijnć

Chodzi tu przede wszystkim o takie ruchy jak Humań Potential est Scjento- 
logy, ktąfe dążą do zbadania mocy ludzkiego umysłu poprzez nawiązywanie 
dô  najnowszych odkryć naukowych.

Badacze amerykańskiego życia religijnego nie są.Jeszcze w stanie jednozna
cznie stwierdzić, jaki będzie kierunek przemian w wyniku Third Great A w a- 
kęnirig. Przypuszczają jednak, że albo dojdzie do sekularyzacji społeczeństwa 
amerykańsk'-ego, i ta koncepcja ma coraz więcej zwolenników, albo też do 
wytworzenia się raz jeszcze nowej religii ustalonej.-Na wnioski ostateczne jest 
jednak jeszcze za wcześnie, przede wszystkim dlatego, że jak wykazują ba
dania Gąllupa, w r. 1971 wśród osób posiadających w ogóle , jakieś preferen
cje religijne (a stanowią one około połowę społeczeństwa amerykańskiego),
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65% opowiedziało się za protestantyzmem, 26% za Kościołem rzymskokatolic
kim, 3% za judaizmem, a jedynie 2% za innymi religiaini czy systemami reli
gijnymi 6. Świadczy tó chyba b tym, że Trzecie Wielkie Przebudzenie ńie 
odegrało w historii amerykańskiego życia religijnęgo takiej roli, jak Drugie.

Omawiany tu okres ód Wojny Domowej, a szczególnie od drugiej wojny 
światowej był równocześnie okresem coraz intensywniej podejmowanych prób 
tworzenia unii między Kościołami i wyznaniami oraz prób ekumenicznej ko
operacji. Nasilanie się tej tendencji świadczy o spadku ważności dawnych 
zróżnicowań doktrynalnych i etnicznych w miarę dopełniania się procesu 
integracji narodu amerykańskiego i krystalizowania się jego własnej kultury. 
Dzięki temu w r. 1934 doszło do unii Niemieckiego Kościoła Reformowanego 
z Luterańskim, a  w r. 1957 •— obu tych Kościołów z Kościołem kongregacjo- 
nalnym. W r. 1939 nastąpiło natomiast zjednoczenie- różnych odłamów Koś
cioła metodystycznego, a w r. 1968 — połączenie tego kościoła zEvangeUcal 
Uhited Bretihren (który powstał w r. 1946 z unii United Brethren i Evangeli- 
cal Church). W r.^1947 zjednoczyły się też Kościoły luterańskie, a w r. 1960
— luterański Kościół niemiecki i norweski utworzyły American Lutheran 
Church.

Proces współczesnych przemian ameryKansmej struktury wyznaniowej ma 
więc charakter dialektyczny w tym sensie, iż prowadzi do powstania nowej 
całości ooraz bardziej wewnętrznie zróżnicowanej. Współwystępowanie obu 
tych przeciwstawnych tendencji — w kierunku ujednolicania i różnicowania
— prowadzi jednak zdecydowanie do wytworzenia Się tylko jednej,1 specyficz
nej kultury religijnej narodu amerykańskiego.

Jatk w całym okresie dziejów, tak i współcześnie najsilniejszym systemem 
religijnym* W Stanach jest protestantyzm. W ramach tego systemu pierwsze 
miejsce. »pod względem liczebności członków zajmuje obecnie Kościół bap- 
tystyczny, następnym w kolejności jest Kościół metodystów. Kościół rzymsko
katolicki był więc i pozostał Kościołem reprezentowanym przez mniejszą 
część społeczeństwa amerykańskiego, niż Kościoły protestanckie. Jeszcze 
mniej licznie reprezentowany jest w Stanach judaizm. Większość Kościołów 
funkcjonujących w Stanach ma charafcter regionalny, tzn. nie są one re
prezentowane we-wszystkich Stanach z tym samym natężeniem. I tak, bap
tyści koncentrują się w . stanach południowych i południowo-zachodnich, 
mormoni w stanie Ultah, katolicy — w New Bngland, New Mexico, Massa
chusetts, Connecticut, Louisiana i Texas, Luteranie w stanach środkowego 
zachodu, a Żydzi przede wszystkim w Nowym Yorku. Charakter narodowy ma 
natomiast Kościół metodystów, kongregacjonalny, prezbiteriansh i episko- 
palny.

Na zakończenie dodać trzeba, iż już od XVII w. Kościoły protestanckie, 
a później także Kościół katolicki, rozwijały działalność misyjną wśród Indian

« E. S. Gaustad, op. cit.

118



zamieszkujących kontynent amerykański. Już w r. 1642, w wyniku tej dzia: 
talności powstał Indiański Kościół Kongregacjonalny. Ze względu jednak n; 
trudności, jakie napotykano w trakcie realizacji działalności misyjnej — 
istnienie bardzo wielii dialektów plemiennych, dużą mobilność przestrzenns 
tiidian, brak wzajemnego zaufania, niezrozumiałe dla Indian zróżnicowanif 
doktrynalne chrześcijaństwa oraz niekorzystna polityka władz amerykańskie! 
(prawa obywatelskie nadano Indianom dopiero w r. 1924) —.można po-wie
dzieć, że do tej poryi funkcjonują wśród Indian ich dawne wierzenia plemien
ne. Jeśli zaś chodzi o Murzynów amerykańskich, to od początku XIX wiekt 
sacżęli oiii tworzyć swoje ■\yłasne Kościoły i tą drogą utworzyli własną struk
turę wyznaniową, zwłaszcza w ramach baptyzmń i metodyzmu. Według da
nych z r. 19657, ponad 60% Murzynów amerykańskich należało do Kościołe 
bąptystycznego, ponad' 20% — do metodystycznego, a jedynie 6% do Koś
cioła rzymskokatolickiego. W • latach 1960, w środowiksu Murzynów ame
rykańskich zaczęły się też, odradzać dawne ich wierzenia o genezie afrykań
skiej;, Proces ten nie objął jednak swym zasięgiem bardziej znaczących grui 
w ramach tej populacji.
, Poziom zróżnicowania osiągnięty przez amerykańską strukturę wyznanio
wą nie przeczy jednak stwierdzeniu, iż w przypadku Stanów Zjednoczonycl 
narny do czynienia z .jedną strukturąj wyznaniową oraz kulturą religijną pow
stałą ;w oparciu o pluralizm Kościołów, wyznań, sekt i grup religijnych, i ityir 
samym charakterystyczną tylko dla narodu amerykańskiego. Relacja pomię
dzy tą strukturą, pomiędzy procesem jej kształtowania się i przemian a ame
rykańskim procesem nąrodotwórczym jest relacją dwustronną. Amerykań
ski proces na/rodotwórczy był i jest bowiem procesem1, w ramach któreg< 
Kształtował się i zmieniał pluralistyczny system wyznaniowy Stanów, ą z. drii- 
?ipj strony — system ten odegrał niebagatelną rolę jako czynnik asymilującj 
poszczególne, grupy etniczne w procesie konstytuowania przez nie narodi 
amerykańskiego.



Tadeusz W yszom irski

ŹRÓDŁA LITURGII BIZANTYJSKIEJ

Judaizm baza liłuraii chrześcijańskiej

Cała liturgia1 chrześcijańska, łącznie z jej odmianą bizantyjską, rozwinęła 
się' na kariwie obrzędowości judaizmu. Dotyczy to nie tylkó poszczególnych 
rytów; których genezę znaleźć można w przepisach Tory, ale i całego kli
matu, w jakim powstały.' Związek między praktyką liturgiczną z czasów 
Starego Testamentu .ą chrześcijańską jest bardzo ścisły. Pewne Zwyczaje do 
dzisiaj zachowane w kościele Prawosławnym, jak przepis o rytualnej czys
tości i poście kapłanów, wyjaśnić można tylko na podstawie odpowiednich 
tekstów Pięcioksięgu Mojżesza. Dodać należy, !że na Wschodeip: autorytet 
tych przepisów był zawsze o wiele większy niż w Kościele Rzymskokatolic
kim. Dó dzisiaj niektóre wspólnoty chrześcijańskie, jak chociażby Kościół 
Etiopski, powstrzymują się od spożywania iz-wierząt uduszonych, idąc ściśle 
za przepisami Starego Testamentu. Wyraźnie semicki pozostał sposób' liczę- 
nJa początku dnia świątecznego od wieczoru poprzedzającego, podobnie, jak 
i hipotetyczna data stworzenia .świata (tźw. era bizantyjska) przyjęta ż do
ciekań rabinów. Na większą uwagę zasługuje fakt ścisłego związku Kościoła 
pierwotnego zarówno ze świątynią jerozolimską, w której bywali ■ pierwsi 
chrześcijanie, o czym dowiadujemy się z Dziejów Apostolskich, jak i z; na
bożeństwami synagogił.

Specyficznie chrześcijańskim nabożeństwem była jedynie Eucharystia. 
I w tym przypadku napotykamy ścisły związek ze Starym Testamentem,
— Ostatnia Wieczerza była- celebrowana w ramach uozty paschalnej. Jezus 
dokonał wszystkiego, czego wymagały przepisy. (Wj 12,1—12) i'tradycja ży
dowska. Dopiero pod koniec wieczerzy dokonał przemiany chleba: i wina 
w swoje Ciało i Krew, i dał spożywać uczniom. Ewangelie synoptyczne 
i św. Paweł, co prawda nie notują szczegółów obrzędu paschalnego, były 
one zbyt znane w całym Izraelu, uwypuklają natomiast momenty nowe — 
to, co Jezus dodał od siebie.

1 W tym kontekście mówi się o judeo-chrześcijaństwie, które przybierało niekiedy 
charakteę heterodoksyjny (ebionici, a potem sekty judaizantes).
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W drodze do Emaus, uczniowie poznali Go po łamaniu chleba. Przypusz
czalnie po sposobie odmawiania specjalnych, modlitw własnego układu. 
Istnieje kontrowersja co do tego, czy tylko Ostatnia Wieczerza dała' początek 
ucztom eucharystycznym. U Żydów każdorazowy posiłek miał sens sakralny, 
a nabożeństwa łamania chleba znali Esseńczycy ze wspólnoty monastycznej 
w Qumran.

Niektórzy autorzy przeprowadzają interesujący podział. Według nich, 
na przełomie I i II wieku były dwa sposoby pnzeżywania Eucharystii. Typ 
Pawłowy przedstawiony dokładnie w  jego listach, nawiązywał do ofiary 
Knzyża i Ostatniej Wieczerzy. Natomiast drugi typ, zwany apostolskim, wy
wodzi się bezpośrednio od wspólnych posiłków Chrystusa z uczniami, już po; 
Zmartwychwstaniu podczas chrystofanii. Ten ostatni rodzaj przeżycia eu
charystycznego, rozumianego jako radosne przebywanie z Painean w chwale,, 
pozostał właściwością wszystkich liturgii wschodnich2. Pawłowy typ, ze 
wspomnieniem śmierci krzyżowej, będzie bardziej widoczny w liturgii rzym
skiej, ą później da o sobie znać niezwykle mocno w Reformacji, świadomie 
nawiązującej do. teologii św. Pawła.

Pierwsi chrześcijanie zdawali sobie sprawę, że „czyniąc pamiątkę Pana” 
nie muszą powtarzać całego rytu Uczty paschalnej,?. (W najwcześniejszym 
okresie, Eucharystia sprawowana była wieczorem w ‘połączeniu z agapą. Mó
wi 6 tym św. Paweł w liście do Koryntian. To znaczy, że był wspólny posi- 
iłek zakończony Wieczerzą Pańską. Wskutek nadużyć, jakie pnzy tym- pow
stawały, a jakich*św, Paweł bynajmniej nie ukrywał, agapy już we wczesnym 
okresie oddzielone zostały od Eucharystii). Zachowała się prawie dokładnie 
cała struktura żydowskiej uczty4. Z elementów istotnych pozostało: błogo-

» Klinger J., Geneza sporu o epiklezę. Eschatologiczny a memorialny aspekt Eu
charystii w kanonie pierwszych wieków. Warszawa 1969. -

* Drozd J., Ostatnia Wieczerzą. Nową Pascha. Katowice 1977, s. 100—114.
‘ Z Żydowskiej uczty paschalnej pozostały w Eucharystii bardziej charakterystycz

ne elementy, podporządkowane nowym treściom.' Interesujące zestawienie obrzędów 
synagogalnych i liturgii bizantyjskiej w F. J. Moreau, Les Liturgies eucharistigues." 
Bruxellesv 1924 r., s. 247 (cytat za pracą • w maszynopisie H. Paprockiego. Formy 
sprawowania Eucharystii Kościoła Prawosławnego i ich rozwój historyczny, s. 108.

Obrzędy Synagogi

,a. Schacharit z umywaniem rąk
b. Ąmidah lub 18 błogosławieństw
c. ijSerakat attora Parascha — wielkie 

' oddawanie czci
d. Haphtara, czytania Proroków
e. pouczenie
f. druga Amidah
g. czytania z fo ry  wraz z pouczeniami
o przygotowaniu ofiar
h. błogosławieństwo i modlitwa o pokój

Liturgia bizantyjska
umycie rąk  przed liturgią 
ąntyfony — 8 błogosławieństw

Czytania ze Starego Testamentu 
odpowiada Ewangelii 
homilia kapłana
modlitwy i ektenie po czytaniach 
przygotowanie darów ofiarnych 
przed Wielkim Wejściem 
pocałunek pokoju
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sławieństwo (barakaj nad-chlebem i winem5. W pewnym sensie haggadę zas
tąpiła homilia, ale część ta należy do liturgii- słowa. Ważną czyninośćią w 
uczcie paschalnej było umycie rąk oraz łamanie chleba, od, czego brał nazwę 
cały chrześcijański obrzęd. Uczestnicy Wieczerzy paschalnej pilisz jednego-kie
licha, oo zachowano także przy Komunii. Dokonywano -małego podniesienia 
chleba. Śpiew Wielkiego Hallelu6 zastąpiły modlitwy eucharystyczne, wy
sławiające Boga przynoszącego zbawienie, a zachowujące dziękczynny charak
ter tamtej pierwotnej modlitwy.

Anafoca Konstytucji Apostolskich ma schemat przypominający izraelską 
modlitwę przy stole — Birkat-ha Mazon — modły wysławiające Boga za 
dzieło stworzenia, zwłaszcza za pokarm, dziękczynienie za historię zbawienia, 
ujawnianą w dziejach narodu wybranego, z prośbą o opiekę nad ludem 
obietnicy.

W niesprecyzowanym bliżej momencie, do zasadniczego obrzędu Eucharys
tii dołączona została część wstępna, czyli liturgia słowa (msza katechume
nów, słow. liturgija ogłaszennyeh). Całkowicie przyjęto w niej strukturę na
bożeństwa synagogalnego. Wychowani w semickiej tradycji chrześcijanie 7 za
chowali czytanie z Proroctw i Tory, przeplatane śpiewami psalmów — tej 
syntezy Biblii, wzbogacone o czytania Ewangelii i listów apostolskich.

Do semickich zwyczajów utrzymanych przez pierwsze pokolenia chrześ
cijan, należy noszenie brody przez duchownych oraz nakrywanie głowy pod
czas nabożeństwa. Ortodoksyjni Żydzi do dzisiaj chodzą zawszfe z przykrytą 
głową. We wschodnim chrześcijaństwie kapłan przez znaczną część akcji, li
turgicznej ma głowę nakrytą kamilawkionem , a zakonnik kłobukiem,8. Podob
nie'''jak w judaizmie, przykrycie główy jest wyrazem szacunku.

Nie trzeba przypominać, że. do liturgii wszystkich Kościołów chrześcijań
skich przeszły hebrajskie słowa amen  i hossanna. Zanim w liturgii bizantyj
skiej wprowadzono wstępną doksologię trynitalną, wczesna liturgia roźpoczy- 
nała się od wezwania, jakim i dzisiaj kapłan prawosławny zaczyna odprawia
nie wieczerni (nieszporów) 1 mniejszych ^odziin kanonicznych: „Błogosławiony 
Bóg nasz”. Jest to także święta inwokacja judaizmu, stosowana w liturgii 
synagogalnej (Baruch Adonai).

i. błogosławieństwo benedykcja przed ańaforą
j. druga część wielkiego Hallelu
— opowiada o znaczeniu nocy paschalnej modlitwa dziękczynna (prefacja)

5 Została nieomal w czysto hebrajskiej wersji przywrócona w odnowionej liturgii 
rzymskiej, jako modlitwa podczas ofiarowania.

> Wielki Hallel (ps. 113—118), sławiący wyswobodzenie z Egiptu i triumf uwolnio
nych. Bartnicki R., Pascha ■żydowska a chrześcijańska ofiara eucharystyczna.' Studia 
Theologice Varsaviensis 18(1980) n. 1, s. 97—121.

7 Bliski związek z tradycjami hebrajskimi zachowała liturgia syryjska, znacznie 
starsza od bizantyjskiej.

8. U Maronitów biskup przez całą liturgię nie zdejnluje z głowy czarnego zakon
nego kaptura.
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, Zwiedzając bizantyjskie cerkwie, łatwo zauważyć znajdujący sią za ołta
rzem siedmioramienny świecznik, jeszcze jedna reminiscencja związków 
wczesnych praktyk liturgii chrześcijańskiej z obrzędowością żydowską. War
to przy okazji dodać, że nieszpory swoją genezę.wywodzą z dziękczynnych 
modlitw, żydowskich; odmawianych przy zapalaniu światła w piątkowy 
wieczór, na początek obchodu szabatu. Chrześcijanie dodali do nich jedynie 
nowe motywy, wysławiające Chrystusa Pana-jako światłość świata. Jest to 
jeden z licznych przykładów, w jaki sposób bazą wyjściową dla liturgii bi
zantyjskiej była liturgiczna praktyka żydowska.

M isteria  helleńskie a litu rg ia  b izan ty jska

W tradycji prawosławnej sakramenty określane są słowem „misteriów,” — 
misterium, tajemnica (słow. tajństw o, tajnodiejstw ije). Przypomina to o isr 
tnieniu związków pomiędzy misteryjnymi religiami starożytności a rodzącym 
się chrześcijaństwem. Po prostu sakramenty miały odtąd zastąpić pogańskie 
misteria, które traktowano jako przygotowanie do przyjęcia Ewangelii, skoro 
w greckim oficjum  używa się określenia „niepłodny Kościół pogański”. A św. 
Paweł w swoich listach wielokrotnie wspomina o misłeriaęh wiary.

Zwrócono uwagę, że już w Ewangelii św .1 Jana (12,20—24) Jezus zwraca
jąc się do hellenistów, mówi do nich językiem wtajemniczeń w misteria: 
„Jeżeli ziarnino nie obumrze” 9. Symbolika ziarna w kontekście ezoterycznym 
nabierała dla Greków szczególnego wyrazu. Należy pamiętać, że świat helle
nistyczny był kulturą poszukującą uniwersalistycznej religii, w jaką mogłyby' 
wcielić się jej ideały i oczekiwania. System dotychczasowych pojęć uległ de
waluacji i nie wystarczał. Religia pogańska sprowadzona została do poetyc- 
ćii i  ~kiej mitologii. Inspiracji dla rozwoju duchowego szukano wyłącznie w płyną
cych ze Wschodu misteriach. Należały do nich bardzo różne kulty, jedne spo
kojne jak Izydy, łączące wątki egipskie z greckimi, inne wręcz przeciwnie — 
órgiastyczne, jak fenicki rytuał Wielkiej Matki Kybele, czy pochodzące z Tra- 
cji misteria dionizyjskie. Ogromnym powodzeniem cieszył się mitraiem — 
perski prąd religijny o charakterze kultu solarnego. Najbardziej bliskie Gre
kom były jednak misteria eleuzyjskie i orfickie. Zachowało się bardzo nie
wiele wiadomości o przebiega tych żebrań, z matury swojej, otoczonych mgłą 
tajemnicy.

Można przypuszczać, że znaczna część katechumenów w pierwszych wiekach 
została wcześniej wtajemniczona w misteria. W ten sposób pewne elementy

'  „Treść misteryjną zawiera nie tylko idea ziarna, ale i użyty w tym kontekście 
czasownik widzieć”. Klinger J., Zarys mariologii prawosławnej (praca w maszyno
pisie). „Słowa misterion, jako pierwszy odnośnie do sakramentów, ułożył św. Klemens 
Aleksandryjski, potem podobnie uczynił Orygenes, wyznaczając w. ten sposób dal
szą drogę rozwoju sakramentologii, zawierającej koncepcję wtajemniczenia”.
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obrzędowe mogły przedostać się do liturgicznej praktyki chrześcijan 11. Prze
konuje nas o tym jeden z fresków odnalezionych w Pompej.i Przedstawiony 
na nim główny liturg trzyma naczynie w dłoni, stojąc w otoczeniu usługują
cych, ;przepasanych szar|ami podobnymi do diakońskich. Na środku znajduje 
się ofiarny ołtarz (porównaj grecki tetrapod  ,na środku cerkwi). Wierni po
dzieleni na dwa chóry, a wśród. hierofantów znajdowały się' kobiety (czyżby 
prototyp diakonis). Całość nasuwa analogię z ceremoniałem Wielkiego 
Wejścia.

Celem misteriów było zdobycie oświecenia, nowej świadomości, często w po
wiązaniu ’ z przeżyciem < śmierci n . Odpowiadały temu w chrześcijaństwie, 
Udzielane razem, trzy sakramenty inicjacji: chrzest, bierzmowanie i Kostriu- 
nia św. Wiele mówiący Wydaje się fakt, że chrzest po gredku nosi naizwę 
fotismos — oświecenie. Katechumeni, podobnie jak w obrzędach misteryj- 
nych, ubierani byli w białe szaty'i trzymali w rękach zapalone świece. Dawa
no im też do spożycia specj kipy napój z mleka i miodu. . -

Warto, zwrócić uwagę na misteryjny charakter obrzędu bizantyjskiego jako 
ycałości. Liturg, a zwłaszcza biskup, Istaje się podczas nabożeństwa hierofau
tem  (nosicielem świętości) i mistagogiem  — wprowadzającym w treść miste
rium.

P. Eyidokimpw zwraca ponadto uwagę na istnienie wyraźnych powiązań 
pomiędzy liturgią chrześcijańską w wersji bizantyjskiej a tragedią grecką. 
Używa on określenia dramat liturgiczny. Liturgia w swej całości jest jakby 
scenicznym przedstawieniem wydarzeń biblijnych i historycznego istnienia 
Chrystusa (teatr sakralny). Prezbiterium staje się sakralną sceną. ~

Prawie cała bizantyjska muzyka wzięła początek z teatru antycznego* gdzie 
używano 8 podstawowych melodii, zaadoptowanych następnie do potrzeb na
bożeństwa. Uważa się, i że- akfcja liturgii świętej i oficjum oparta jest w ca
łości na zasadach wyznaczonych przez antyczny helleński dram at12. Między 
dwoma chórami a heroldem — zapowiadaczem (jego rolę pełni diakon), ma 
miejsce ciągły dialog — wyjaśniający treść akcji przedstawionej symbolicz- 

i nie. W rycie bizantyjskim nastąpiło niezwykle silne udramatyzowanie akcji 
liturgicznej, czego przykładem jest chociażby misteryj-ny pogrzeb Chrystusa 
w Wielki Piątek. Analogie między liturgią bizantyjską a  dramatem antycz
nym, wynikają ze wspólnego źródła, jakim są dla nich religijne misteria sta
rożytności.

Mówiąc na, ten temat, prof. Jerzy Nowosielski powiedział o prawosławnym 
doświadczeniu liturgicznym: „jakże inaczej można określić takie nabożeń-

f  Liturgia stanowi w pojęciu wschodnich chrześcijan mistagogię — wtajemniczenie 
w teologię.

"  Zwracają uwagę podobieństwa pomiędzy. misteriami antyku a rytami inicja
cyjnymi u ludów plemiennych, w obu wypadkach chodziło o przeżycie własnej 
śmierci i odrodzenia, co dawało głębsze poczucie sensu istnienia jednostkowego. 

n Eydokimow P., Prawosławie. Warszawa 1964, s. 871—272.
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stWo, jeżeli nie. jako zbiorowe wtajemniczenie?” Istotnie są to misteria. Ana
logii do takich liturgicznych wtajemniczeń próżno by szukać w Kościołach 
zachodnich. Charakter tych misteriów liturgicznych związany jest prawdopo
dobnie z antyczną, helleńską, a na pewno hellenistyczną, orientalną tradycją 
obrzędów mis tery jnych. Z długą i starodawną praktyką organizowania tych 
obrzędów i z całym pochodzącym z tej praktyki doświadczenieim i zespołem 
intuicji. Po prostu, chrześcijaństwo wyrosło i rozwinęło się na gruncie już 
uformowanych i silnych religii antycznych, przyjęło z tych religii mocne struk
tury liturgiczne, obrzędowe/ magiczne i miśteryjne. Czegoś podobnego nie 
obcserwujemy na Zachodzie13. Wynika z tego, że wschodnie ręligie starożyt
ności, głównie misteria helleńskie, wywarły zasadniczy wpływ na całokształt 
prawosławnego kultu.

Daty obchodzonych świąt kościelnych, jak Epifania Czy Boże Narodzenie, 
wchodziły na miejsce odpowiednich stosowanych wcześniej obchodów mis- 
teryjnych, ja£ Dzień Słońca Niezwyciężonego (25 grudnia). Przy caym po
służono się nadal tym samym alegorycznym językiem dla zobrazowania no
wych chrześcijańskich, treści. Teksty liturgiczne mówią o Chrystusie — Słoń
cu Prawdy.

Miśteryjne-kulty związane były ściśle z astrologią, na jej reminisceficję na
trafiamy w greckim hymnie' Akathystos, skierowanym do Matki Bożej, au
torstwa Romanosa Melodosa. Dzieli się on na 12 ikosów, czyli domów, *0 0  od
powiada technicznym pojęciom właściwym astrologii i znakom zodiaku 14.

Sam proces misteryzacji prawosławnych nabożeństw liturgicznych będzie 
stale postępował w ciągu wieków. Pozostanie ciągle zauważalną tendencją, 
nawet wtedy, gdy z antycznego pogaństwa nie zostanie ani śladu. Go sprawi, 
w konsekwencji, że nabożeństwa te śą tak niezwykłe dla współczesnego od
biorcy, wychowanego w świecie zupełnie odmiennych zsekularyzowanych 
pojęć.

Genezę misteryjną mają również całonocne czuwania, czyli tak zwane wi
gilie. W duchu misteryzacji, dążono nie tylko do maksymalnego''podwyższe
nia ikonostasu, ale dodatkowo przesłonięcia' Królewskiej Bramy kotarą, ce
lem zasłonięcia ołtarza przed wzrokiem uczestników. Czynności święte 
zostały dzięki temu wyizolowane od wiernych. Dialogi prezbitera 
i diakona stały się ciche. Zaprowadzono czytanie modlitw liturgicznych 
przez kapłana pp cichu, Czyli według greckiego określenia — mistikoń. 
Proces, ten uwidacznia się dobrze na przykładzie proskpmidii. Do IV wieku 
.miała ona miejsce przy bocznym ołtarzu, ale nie oddzielonym od ludzi ikono
stasem. Następnie zmieniona została w misterium, pełne symbolicznych; zna
czeń) dramatyczne przedstawienie śmierci Baranka i  modlitewnego wśta-

■ 1 / _
11 Nowosielski J., Inność Prawosławia. Znak 31 (1979) 295—6, s. 51. Autor, w za

leżności liturgii wschodniej od misteriów, widzi ńie orientalizację chrześcijaństwa, 
a przeciwnie — chrystianizację Orientu.

"  Klinger J., Zarys mariologii prawosławnej./  ■' '
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wiennictwa świętych. Nie tylko względy praktyczne, ale i postępująca miste- 
ryzacja nabożeństw, sprawiły, że Sw. Dary chleba i wina zaczęto okrywać 
welonem.

Dobrze znamy jest znaezny wpływ na kształtowanie się liturgii wschodniej 
dzieła Pseudo-Dionizego Areopagity. Przy czym, jest to postać mocno dysku
syjna. Najczęściej uważa się go za neoplatonika, żyjącego w IV wieku. Cał
kowicie odmienną tezę wysunął prof, Jerzy Nowosielski, podpisując się za au
tentycznością postaci Dionizego, jjako współczesnego św. Pawłowi. Wniosek 
swój wyprowadza z faktu, że 'w e wspomnianym tekście .nie napotykamy 
ani jednego określenia episkopoi lub prezbiteroi. Brak takiej terminologii w IV 
wieku, kiedy była ona przecież powszechna, zmusza do zastanowienia. Uży
wane są na to miejsce misteryjne słowa hlerofant i liturg. Dionizy podał pe
wien idealny obraz, liturgii, wzór, według jakiego była ona później kształto
wana. Analiza.tekstu wskazuje, że sam Areopagita był kapłanem misteryjne- 
go kultń.

Z innych źródeł wiemy, że nawrócenie kapłanów pogańskich nie należało 
do rzadkości, a św. Grzegorz Łusaworycz apostoł Armenii wyświęcał jńa 
chrześcijańskich prezbiterów dotychczasowych kapłanów Mitry, a ich synowie 
zostawali często biskupami. Zachował też pewną kastowość stanu kapłańskie
go, co na Wschodzie było częstym zjawiskiem.15

Postępująca misteryzacja stała- śię najbardziej rżucajątym się w  oczy wy
różnikiem liturgii bizantyjskiej w porównaniu z pozostałymi.

W pływ cerem onii dw oru basilęuŚE

, Jedną z cech obrządku bizantyjskiego stanowi jego wyraźny związek z ce
remoniałem panującym na dworze basileusa w Konstantynopolu. Wiele z ce
remonii dworskich wzorowano; nie tylko na zwyczajach wschodnich satrapów, 
ale kształtowano na sposób liturgiczny. Ażeby to zrozumieć, należy przypom
nieć sakralne znaczenie'osoby króla. Dzięki.przyjęciu chrześcijaństwa, cesarz 
rzymski (bo był nim przecież basilens wschodnio-rzymskiego cesarstwa) nie 
tracił nip że swego tytułu divus-boski. Przeciwnie, w oczach chrześcijańskich 
współwyznawców zyskiwał jeszcze na prestiżu* jako Pomazaniec Boży i naj
wyższy opiekun ortodoksji. Ceremonia koronacji nowęgo cesarza była prawie 
sakramentem, jakby^ rodzajem święceń, skoro, basileusa nazywano diakonem 

; ekumenicznym. Do jego, podstawowych zadań -należała obrona Kościoła wo
bec wszelkich zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń.; Praktycznie arola ta 
sprowadzona została później do narzucania wszędzie, nawet przy użyciu siły

a W Rosji carskie] kapłani pochodzili przeważnie z rodzin duchownych, podobnie 
byio w Grecji u  syryjskich chrześcijan w Korali, w Armenii, wśród unitów w Ga
licji i Bcsarabii.
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wojskowej* ortodoksyjnego wyznania wiary, ustalonego na Soborze Chalce- 
dońskim, a podniesionego do rangi oficjalnej ideologii państwowej

Związek władzy monarszej z Kościołem, przez historyków nazywany ceza- 
ropaipizmem, Grecy określali jako symfonię dwu władz: patriarszej i cesars
kiej J7. W gruncie rzeczy, ustrój państwa bizantyjskiego — to swoiście pojęta 
teokracja w wykonaniu cesarza, opiekuna Kościoła. Analogicznie i później, 
po upadku Konstantynopola, irtiperatar rosyjski nigdy nie był, przynajmniej 
prawnie, głową Kościoła w takim sensie, jąto miało to miejsce w Anglii, gdzie 
supremacja monarchy została wyraźnie ogłoszoną przez parlament. Geuarz 
pozostawał tylko pierwszym w śród. wiernych. Jedynie podczas koronacji, 
wspaniałego rytuału liturgicznego, basileuś, a potem car, wchodził przez 
Królewską Bramę i sam przyjmował Komunię św., nie z ołtarza jednak, ale 
ze specjalnie dostawionego stolika.

W. jsgó tytule .diakona ekumenicznego (powszechnego), krył się zasadniczy 
sakralny sens władzy basileusac W ten sposób normalne było, że sobory pow
szechne w, spornych kwestiach doktryny, zagrażające w równym stopniu 
jedności Kościoła jak i .chrześcijańskiego państwa, zwoływane były nie przez 
jednego z patriarchów, lecz właśnie przez samego imperatora.

Z tych. względów, w-przebogatym i skomplikowanym ceremoniale, jakim 
otaczano osobę cesarza, wiele było treści liturgicznych. Równocześnie do li
turgii trafiały elementy z ceremonii dworskich, skoro na uroczystych nabo
żeństwach patriarszych z reguły obecny był również cesarz18. .

Istnieje hipoteza, jaką warto przytoczyć na marginesie, że przez pewien czas 
po przeniesieniu stolicy z Rzymu do Bizancjum, zwanego Nowym Rzymem, 
na dworze cesarskim utrzymywał się przeniesiony z'e starej stolicy ryt rzymski. 
Trwało to stosunkowo krótko, ze względu na potężny wpływ liturgii syryj- 

sskiej.
Autor upatruje jednak zasadnicźy wpływ dworu — nie tyle w samych ce

remoniach, co w rozwinięciu specyficznej dla kręgów Konstantynopola teo
logii, w myśl której cały proces liturgii świętej pojmowany był jako adora
cja, Chrystusa w Majestacie 19. Wprawdzie pewne i to nawet liczne przesłanki 
takiej teologii znajdowały się już w Piśmie św., zwłaszcza w psalmach-, ale 
tutaj ijad BosforenT znalazły odpowiedni grunt dla rozwoju. Nabożeństwa za
częto., pojmować jako służbę dla Boga (bogosłużenije), włączenie się w aniel

» W czasach panowania cesarza Justyniana miały miejsce krwawe prześlado
wania monofizytów Egiptu i Syrii, ćo przyczyniło się później do witania wojsk be- 
duiuskicli przeż miejscową ludność jako wyzwolicieli. Tępieni zarówno przez Greków 
jak i. Arabów Maronici, szukali w konsekwencji sprzymierzeńców u krzyżowców. 
(A. Attiya., Historia Kościołów Wschodnich. Warszawa 1978, s. 168).

17 S. Runcinann, ostatni renesans bizantyjski. Warszawa 1973.
« S. Kirylowicz, Prawosławie (w) Zarys dziejów Religii. Warszawa 1976, s. 865.
u W czym była, oczywiście w podtekście, apoteozy ziemskiego władcy jako poma

zańca bożego.
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skie chóry. (Ich odpowiednikiem w ceremoniale dworskim byli usługujący eu
nuchowie w białych szatach, otaczający cesarza).

Pod wpływem dworskiego ceremoniału, liturgia bizaintyjska wzbogaciła się
0 wiele nowych i złożonych rytuałów, procesji, wyjść i powitań20. Podlegała 
tym procesom głównie liturgia pontyfikalna (arohijerejiska). Powitanie prawo
sławnego biskupa na progu katedry i jego ingres (szestwije so słowoj), jest 
skróoonym powtórzeniem pysznego rytu wejścia basileusa do świątyni Hagia 
Sofia w Konstantynopolu, uważanej przez współczesnych za jeden z cudów 
świata.

Władca wkraczał przez specjalnie dla niego zarezerwowane główne wrota, 
witany na progu przez episkopat, prezbiterów i diakonów. Patriarcha wpro
wadzał go pod rękę do sanktuarium. Do dzisiaj na prawosławnej liturgii póń- 
tyfikalnej 'usłyszeć można te same śpiewy, jakie wówczas stosowano: „Ton 
Dsspoten ke Archierea ki efiłota, is polla eti Despota”. Witano władcę 1 bis- 

ykupa. Wszystkie liturgiczne śpiewy: tfls polla e ti Despota’’ (na długie lata 
Władca), stosowane obecnie .wobec celebrującego biskupa, skierowane były 
oczywiście do cesarza i dlatego prawdopodobnie śpiewano je po łacinie. Po
nieważ wkładał on uroczyście szaty w kolejnych salach' pałacu w Rumunii
1 Bułgarii, patriarchowie stosując bardziej precyzyjne bizantyjskie wzory, 
zakładają szaty liturgiczne w pfetnarchii i dopiero wtedy rudają się do soboru 
na liturgię,'

Najwcześniej biskup ubierał się przed liturgią, stojąc na swojej katedrze 
za ołtarzem, jak ma to'miejsce do dzisiaj w obrządku syryjskim i ormiań
skim. Dopieró pod 'wpływem dworskiej ceremonii, biskup zaczął wkładać 
szaty pośrodku cerkwi.
' ; Pokłon, czyli wielka proskyneza, składany był początkowo tylko iprzea ce
sarzem. Raz w, roku, na początku postu,- liturgiczne pokłony wymieniali wża- 
j^miriie cesarz i patriarcha. Dopiero po upfedku Konstantynopola, proskyneza  
przynależy także biskupom. Dodatkowym elementem, zaczerpniętym z cere
moniału dworskiego, są chorągwie,kościelne; Wzięło się to ze zwyczaju wno
szenia przedł nabożeństwem do świątyni Hagia Sofia wojskowych znaków 
i chorągwi.

Atrybuty cesarskiego stroju przechodziły powoli najpierw, ńa patriarchę, 
a potem na cały ortodoksyjny episkopat. Dzisiaj wschodni biskupi są ubra
ni nieomal jak basileus. Miecz parzy boku cesarskim zastępuje szata zwana 
epigonatii, symbolizującą, oręż duchowy/. Mitra prawosławnego biskupa, to 
nic inriego jak karoca cesarska. Wcześniej biskupa od pozostałych prezbiterów 
vyyęóżniał tylko om ofotion  (paliusz), praż pastorał (słow. żezł, posdch), wywo
dzący się z łaski pasterskiej, a mający przypominać, że służba biskupa polega 
na sprawowaniu opieki nad wiernymi. Cały episkopat używał takich samych, 
co, i prezbiterzy ornatów (gr. phelonion, słow. feloń). Stosowane dzisiaj spe-

“ Szmieman A., W wiedienije~w liturgiczeskóje bogoslowije. Paris 1961.
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cjalrje dalmatyki biskupie tzw. sakchosy, były niegdyś szatą cesarską. Prawo 
stosowania sakchosu nadął basileus p&jpierw patriarsze Konstantynopola. 
Z czasem uprawnienie to przeszło na metropolitów i egzarchów, potem na 
pozostałych biskupów. (Jeszcze w XVIII wieku prawo noszenia sakchosu,na  
Ukrainie miał tylko sam metropolita kijowski). Patriarchowie dla wyróżnie
nia zacźęli nosić specjalne sakchosy — polistauriony z  wieloma krzyżami 
(słów. m nogokrestnyje).
^Świeczniki biskupie, jeden ż bardziej rzucających się w oczy cech obrząd

ku1 bizantyjskiego, także nie były używane przez episkopat W cesarstwie 
wschodnio-rzymskim. Świece trzymał cesarz, adorując ikony oraz kiedy do
konywał okadzenia ołtarza na początku liturgii świętej po Intronizacji Ewan
gelii. Do ceremoniału patriarszego dostały się one dopiero po upadki! Kons
tantynopola, kiedy eała władza świeeka cesarzy przeszła na sułtana, jako su- 
werena, ale jego funkcje liturgiczne dziedziczył patriarcha. Od tej pory, be- 
nedykcji podczas liturgii, pontyfikalnymi świecznikami zaczął udzielać naj
pierw patriarcha, potem także cały episkopat. Zwyczaju tego nie ma w żad
nym innym obrządku wschodnim. Dopiero pq upadku Bizancjum, pontyfikalna 
liturgia przybrała swój ostateczny kształt.
. Z procwsji imperialnych zwycięskiego cesarza-triumfatora, wywodzi się 

idea samego Wielkiego Wejścia, czyli procesji' "przeniesienia Darów ofiarnych 
(Megale 1 ssodos, W ięlikij Wchód). Znalazło to odzwierciedlenie w treści sa
mego hymnu Cherubinów (ćherubikon, chieruwinskaja pieśń), mówiącej
o zwycięskim pochodzie Chrystusa, w chwale, otoczonego wojskami aniel
skimi w nawiązaniu do eschatologii.

Warto dodać, że rytuał cesarski z Bizancjum bardzo silnie wpłynął na pon- 
jyfijtalne nabożeństwa papieskie. Dawniej stosowane niesienie papieży na 
gedia gestatoria, wyraźnie nawiązywało do triumfalnych pochodów basileusa. 
Na osobę papieża w Kościele Rzymskokatólickim przeszły ostatecznie cesar
skie uprawnienia. do zwoływania soborów powszechnych, a także tytuł- Pon- 
tifex  Maxvnius.

Rola m onasterów  w  procesie kształtow ania się litu rg ii b izan ty jsk iej

Ostatecznie Obrządek bizantyjski ukszitałtował się w monasteracłi, kt 
zawsze były potężnymi centrami życia religijnego, gdzie wypracowane zostały 

. formuły liturgiczne ostatecznie' w taki sposób, aby nabożeństwo 
zorało podniesione do poziomu dzieła sztuki i działania artystycznego 

, o ogromnej sile oddziaływania na uczetetników. Zarysowały sie dwa rodzafe 
nabożeństw: katedralne oraz monastyczne.

Na terenach rozległego państwa bizantyjskiego zróżnicowanie pod wzglę
dem liturgicznym było ogromne. W katedrach biskupich wszędzie sprawowa
no nabożeństwa według wzorów Wielkiego Kościoła (Megale Ecclesia) z Kon-
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stantynoptila, podczas kiedy w parafiach stosowano często obrządek'syryjski1, 
bądź, koptyjski.

Stąd bizantyjscy Grecy otrzymali przydomek m elchitów  — ludzi królew
skich. Z całą otwartością należy wyjaśnić, że w planach dws>ru cesarskiego 
obrządek bizantyjski miał spełniać'doniosłą rolę integracyjną wśród‘wier
nych. Aby przyczynić się rzeczywiście do konsolidacji państwa winien on wy
rugować obrządki starsze. W rezultacie przyniosło to opowiedzenie się lud-, 
ności koptyjskiej i syryjskiej ż monofizytywizmem.

Nabożeństwa w katedrach z udziałem biskupa i dużej ilości prezbiterów 
oraz przyrnajmniej siedmiu diakonów odznaczały się wspaniałością. Wspólne 
modlitwy w mpnasterach cechowała raczej szlachetna prostota. W początkach 
ruchu monastycznego, kiedy wspólnoty zakonne złożone były z braci laików,- 
tylko w. Wielkie święta celebrowali kapłani. Z tego powodu, w eremach i mo- 
nasterach bardzo wcześnie mógł wytworzyć się obrzęd przypominający litur
gię (izobrazitielnaja). Odprawiane) je zamiast liturgii eucharystycznej, kiedy 
•nie było'kapłana.

Przypuszczać należy, że w wielu pustynnych monśsterach, niedzielna agapa 
mogła niekiedy zastępować Eucharystię, gdyż tylko w klasztorach bizantyj

skich zachowały się reminiscencje starochrześcijańskich, agap,: Wszelkim 
modlitwom mnichów w kościele przewodniczył z urzędu iguribpn. W ciągu 
doby były trzy zasadnicze nabożeństwa: wieczorem, zaczynając dzień litur
giczny nieszpory (wieczernia), o północy (półnoszcznica) oraz > nad ranem 
(chwalitny). Przed niedzielą, nabożeństwa wigilijne, .czyli czuwania, trwały 
zazwyczaj przez całą noc. Trzeba zaznaczyć, że ich struktura była bardzo pro
sta, składały się nań: recytacje psalmów i tropari-onów oraz czytania. Wielu 
mnichów znało cały psałterz na pamięć. Pozwalało to na rozwijanie ducho
wości, moono zakorzenionej w Biblii. Okadzenia i śpiewy nie były początkowo 
stosowane, jako coś zbyt zewnętrznego i nie pasującego do powołania mni
cha. Ale taki stan rzeczy utrzymał się tylko w pierwszej fąizie rozwoju mo- 
nachizmu. W'miarę upływu czasu, coraz' liczniejsze i bogatsze klasztory, przy
ciągające licznych pielgrzymów, zaczynały mieć coraz bardziej okazałe nabo
żeństwa, odchodząc powoli od surowej tradycji Ojców pustyni. Sprzyjał te
mu kult ikon,: którego mnisi byli propagatorarpi. Stan monastyczny, jak 
twierdżi P. Evdokimow, jest dążeniem do przebóstwienia (theosis), jaki uka
zują symbolicznym językiem barw ikony. Obrazoburstwo uderzało przede 
wszystkim w mnichów, negując zasadność ich istnienia. Klasztorne1 nabożeń
stwa rozwijały się w kierunku - coraz większego wysławiania świętych, , za
konnicy ubogacali je nową^ hymnologią pisaną przeważnie anonimowo.

Wiodącą rolę w rozwoju form liturgicznych odegrały dwa potężne 
efentra monastyczne, klasztory św. Saby w Palestynie i Studios w Konstanty
nopolu. W obu podjętp pierwsze próby pełnej kodyfikacji zwyczajów litur
gicznych, przynajmniej na terenie najbliższej prowincji kościelnej. ' Czyniono
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■to wbrew powszechnej we wczesno-chrześcijańakim okresie różnorodności 
obrządkowej, pozwalającej nawfet na pewną improwizację w liturgii. K$ięgą 
przepisówj liturgicznych, opracowana w Bizancjum — Typikon Studionu (Stu- 
dyjsk ij Ustaw) oddziałała żywo ma życie liturgiczne św. Góry Athos, a  za 
pośrednictwem Ł aw ry Pieczerskiej w Kijowie na prawosławnych Słowian.21

O b rząd ek  b iz a n ty jsk i w  typ o lo g ii ry tó w

Pierwotne Chrześcijaństwo nie rozwijało się jednokierunkowo, Apostoł Na
rodów, św. Paweł,' głosił Dohrą Nowinę o zbawieniu całemu światu kultury 
hellenistycznej. W tym momencie'chrześcijaństwo stało się religią uniwersa- 
listycaną. Symbolem tych przemian było wielokulturowe miasto Antiochia, 
gdzie po raz pierwszy użyto nazwy chrześcijanie na oznaczenie wyznawępw 
Chrystusa, a zebrania liturgiczne odbywały się w języku greckim koine.

Nie był to jedyny kierunek eksparisji nowej religii.. Rozwijały się gminy 
chrześcijańskie także wśród semickiej ludności aramejsłdej, używającej w li
turgii języka-syryjskiego. Kultura syryjska, pomimo niesprżyjających warun
ków' ze względu na brak własnej państwowości, rozwijała się nadal bardzo 
dynamicznie, sięgając po Eufrat i Tygrys, a swoje apogeum miała przeżyć do
piero w przyszłości. Chrześcijaństwo w tych gminach szybko wzrastało licz
bowo i w odróżnieniu ód Greków określało siebie nazwą Nazarejczycy22.
• Wcześnie dokonano przekładu Biblii na język syryjski, wersja P eśzitta  

stała się podstawą tłumaczenia na język ormiański. Semicki charakter 
Kościoła syryjskiego jest bardzo wyraźny. Gmina jerozolimska po roku 70 nie. 
mogła odgrywać większej roli i z czasem przeważyły tam ostateczne wpływy 
syryjskie.

W-pewnym okresie wczesnej historii Kościoła, syryjskie wzory liturgiczne 
rozpowszechniły się nieomal na całym jego obszarze, obok starej, liturgii 
aleksandryjskiej i rzymskiej. Na Zachodżie każdy lokalny Kościół stosował 
własny ryt, jednak wiele z nich związanych było genetycznie z syryjskim. 
Syryjski Wschód w, starożytności traktowano jako kolebkę chrześcijaństwa,

! Jako kupcy, Syryjczycy (potomkowie Fenicjan) docierali do wielu krajów' 
dalel® od swojej ojczyłny, co wiązali z pracą misyjną.

Do narodowych obrządków na Zachodzie należał: galijski, mozarabski, am- 
broz^ański, celtycki. Podstawowy dla nich wszystkich był ryt galijski, którego 
związek ze źródłami syryjskimi nie ulegał wątpliwości. .

.. Liturgia syryjska potrafiła oddziaływać również na rzymską. Modlitwy 
z Wielkiego Piątku, W obrządku łacińskim, przypominają swioją strukturą 
syryjską modlitwę po anaforze (tzw.\ szri karuzyjta  — sześć modlitw). Są to

. “ O. Narbntt, Historia i typologia ksiąg liturgicznych bizantyjsko-slowiańskich. 
Warszawa 1979, s. 11.
: “■ W. Witkowski, Geneza chrześcijańskiej kultury syryjskiej. Studia Theologlce Var- 
saviensis 16 (1978) 1, s. 125—154.
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wezwania, będące prototypem ektenii (modlitwy 'wiernych), rozwiniętej naj
bardziej w obrządku bizantyjskim. Posiadamy świadectwa o wpływie sy
ryjskiej liturgii śwj Jakuba ńa terenie Armenii, Gruzji i południowej Italii.

Obecnie liturgiści wyróżniają wschodnią i zachodnią odmianę liturgii sy
ryjskiej/ Do zachodniej należą obrządki: syryjski (jakobicki), malabarski, 
maronicki. Z zachodnią formą liturgii syryjskiej wiążą' się genetycznie ob
rządki: bizantyjski, ormiański i gruziński, w swej daWnej formie. Do grupy 
rytów wschódnio-syryjskiej 'należy obrządek assyryjski,. czyli chaldejski.

‘Związek pomiędzy liturgią syryjską a bizantyjską jest następujący: Uwa
ża się, że św. Bazyli Wieiki, pisząc swoją anaforę, reformował używaną do
tąd liturgię'.św. Jakuba apostoła. Natomiast św. Jan Chryzostom, wbrew 
dawnemu mniemaniu, nie dokonał skrócenia liturgii Bazylego, tylko przy
wiózł do Konstantynopola z, Antiochii, gdzie był niegdyś prezbiterem, staro
żytną liturgię Dwunastu Apostołów23. Anafora ta przeszła do historii pod je
go imieniem. '

"  Klinger J., Pochodzenie liturgii św. Jana Chryzostoma. Bocznik Teologiczny 
CHAT 5 (1963), S, 89—106.



ks. Rościsław Kozłowski

Z HISTORII ROSYJSKIEJ 
EKLEZJOLOGII PRAWOSŁAWNEJ 

Arcybiskup Hilarion (Włodzimierz Troicki)

Jednym z pozytywnych oddziaływań eklezjologii A. Chomiakowa na te
ologię rosyjską był m.in. zwrot eklezjologii z głęboko zakorzenionych w tym 
ozasie pozycji tradycyjno-szkolnych ku nurtowi eklezjologii patrystyczno- 
-historycznej. Ostatni nurt był powszechnie przyjęty w Kościele wczesno
chrześcijańskim, potem jednak znajdował się bardzo długo w cieniu za
pomnienia, i był niedoceniany.

Impulsy, płynące z eklezjologii Chomiakowa, okazały się skuteczne. Na 
praktyczne efekty nie trzeba było długo czekać. Oto w drugiej połowie XIX 
wieku ukazało się kilka prac z dziedziny eklezjologii patrystycznej. Należą 
do nich m.in. prace archimandryty (potem biskupa i rektora Kijowskiej 
Akademii Duchownej) Sylwestra (Malśwańskiego) na temat nauki o Kościele 
w-pierwszych trzech wiekach' chrześcijaństwa-1 oraz próba, dogmatyki' pra
wosławnej z-historyoenym wykładem dogmatów2. Równocześnie ukazała się 
praca D. F. Kasicyna ńa. temat schizm w pierwszych wiekach chrześcijań
stwa (montanizm, nowacjanstwo, donatyzm) i ich wpływu na rozwój nauki
o Kościele 3.

W powyższych pracach dogmatyka została przedstawiona przy pomocy 
metody historycznej. Były to próby historycznęgo wykładu dogmatów, na
rodziny, można powiedzieć, nowoczesnej historii doktryn dogmatycznych.

. W związku z intensywnym rozwojem .teologii rosyjskiej w XIX wieku, 
wymienione prace szybko się „zestarzały”. I oto na początku naszego stulecia 
ukazała się praca docenta Moskiewskiej Akademii Duchownej Włodzimierza 
Troickiego (DO.tem arcybiskupa Hilariona, + 1928) pt. „Zarysy z historii dog

i Jepiskop Silwiestr: Uczenije o Cerkwi w pierwyje tri wieka christijanstwa, Kijew 
1872, s. 360. .>■ . . ,

1 Tenże: Opyt prawoslawnogo dogmaticzeskogo bogoslowija (s istoriczeskim izlo- 
żenijem dogmatow), Kijew 1889, t. IV, s. 319. ; -

* D. F. \ Kasicyn:. Raskoly pierwych wieków christijanstwa. Montaiiizm, nowacjan
stwo, donatizm i wiijanije ich na raskrytije uczenija o Cerkwi, Moskwa 1889, psss.
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m atu  o K ościele4, która, według oceny oficjalnego recenzenta pracy prof. 
M. D. M uretowa, „nie tylko uzupełnia, lecz całkowicie przewyższa prace 
jego rosyjskich poprzedników ” 5.

P raca W. Troickiego .była nap isana na wysokim  poziomie, odpow iadają
cym poziomowi prac naukowych w  teologii zachodniej. W istocie jest pracą 
w pełni praw osław ną. W yróżnia się skrupulatnością i pełnym, opracowaniem  
m ateria łu  krytycznego, ścisłą logiką i konsekw encją. W edług oceny arcy 
biskupa W łodzim ierza (Sabodana), praca W. Troickiego zajm uje poczesne 
m iejsce w śród innych prac rosyjskich eklezjologów, jest „jedną z arcydzieł 
rosyjskiej k lasyki teologicznej” 6. Może służyć ona w prost jako encyklopedia 
z niektórych dziedzin w czesnochrześcijańskiej historii kościelnej, kanoniki 
i egzegezy P ism a Świętego i jest w ielkim  osiągnięciem  w eklezjologii ro sy j
skiej 7.

P raca W. Troickiego przedstaw ia historię rozw oju samoświadom ości Koś
cioła w  ofcresie pierwszych pięciu wieków jego istn ienia w związku z fa ł
szywymi poglądam i na Kościół, k tóre istn iały  w  tym  okresie. Zapoznajm y 
się więc iz głównym i tezam i tej znakom itej pracy.

Głównymi negatyw nym i zjaw iskam i w  starożytnym  świecie chrześcijań
skim  były antykościelne ruchy: judeo-chrystianizm , gnostycyzm, m ontanizm , 
now acjanstw o i donatyzm,; które przyczyniły się do w yjaśn ien ia autentycznej 
nauki o Kościele. W alkę z tym i poglądam i rozpoczęli jeszcze apostołowie, 
a następnie kontynuow ali ją ojcowie i nauczyciele Kościoła oraz w ybitni 
hierarchow ie Kościoła. Bazą literack iej w alki z herezjam i była eklezjologia, 
zaw arta  przede w szystkim  w Ew angeliach i pism ach św. Apostołów.

W edług W. Troickiego, istota Kościoła zaw arta jest w  słowach arcyka- 
p łańskiej m odlitw y C hrystusa o jedność (Jn 17, 11, 20, 23). Kościół jest to 
nadprzyrodzona społeczność odrodzonych w łasce przez Bogoczłowieka 
C hrystusa ludzi w  n ierozerw alnym  związku m iło śc is.

Ziem ski Kościół jest un iw ersalny  w  sensie swego przeznaczenia dla 
wszystkich ludzi na świecie 9. Chrześcijaństw o nigdy nie istniało bez Koś
cioła. Już w dniu Pięćdziesiątnicy pgw stała w spólna rodzina, społeczność 
w Chrystusie, k tó ra  otrzym ała nazwę Kościoła.

W S tarym  Testam encie „kahal Jah v e” był jeden, rów nież w Nowym Tes- 
tam entcie „eklezja” jest jedna. S tarotestam entalna podstaw a term inu „ekle

' W. T roick ij: Oczerki iz istorii dogm ata o Cerkwi, Sergijew  Posad 1912, s. 559.
5 M. M uretow: K ritiko-bibliograficzeskaja zam ietka o knigie W. Troickiego, w : Bo- 

goslow skij W iestnik, 1913, m -c mart, s. 684.
8 Władimir, archijepiskop Draitrowski: E kkleziołogija w ruskom  bogoslowii w  sw ia- 

zi s ekum eniczeskim  dw iżenijem , w : BogosJowskije trucly, sbornik 21, M oskwa 1980, 
s. ICC.

’ Tamże, s. 1CG—1C7.
8 W. T roickij: Oczerki iz istorii dogmata o Cerkwi, dz. cyt. s . G.
’ Tamże, s. 10—11.
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zja” daje Kościołowi uniw ersalne znaczenie: eklezja oznacza cały, jedyny, 
w idzialny Kościół ziemski, a-dopiero później nazwę tę zaczęto używać w  sto
sunku do odrębnej społeczności kościelnej 10.

Rówinież now otestam entalna nazw a chrześcijan ^święci” odpowiada he
brajskiem u term inow i „kadosh” (por. 1 P. 2,9), co oznacza, że Kościół jest 
jedynym  Bożym „ludem nabytym ” n .

N ajbardziej szczegółowo o Kościele nauczał ap. Paw eł, nazyw ając go n a j
częściej Ciałem Chrystusa. Z tego określenia w ynikają dwie główne cechy 
Kościoła: organiczność (nierozerw alny związek jego członków) i duchowość. 
Ciało jest organizm em , którego ożywia duch. W Kościele, podobnie jak  w 
ciele, m nóstwo jest członków. Wszyscy oni stanow ią jedność w Chrystusie 
(Gal. 3,28; 1 Kor. 12,13). W szystkie dary  pochodzą w  Kościele od Ducha Ś w ię
tego i wszystkie one służą na pożytek całego Kościoła. W odniesieniu do 
Kościoła dary  te są służbam i (1 Kor. 12, 7. 12—13)12.

Główną zasadą życia chrześcijańskiego jest m iłość (Gal. 5,22; Kol. 1,18). 
W początkowej fazie istn ienia Kościoła powszechnego jego s tru k tu ra  zew
nętrzna była m ało zauw ażalna. Kościołowi brakow ało w yraźnie zarysow a
nego elem entu jurydycznego. Nie było w  tym  zresztą sp e c ja ln e j. potrzeby. 
Na pierw szym  planie w ystępow ała w tedy w ew nętrzna m oralna jedność 
wszystkich Kościołów lokalnych. W stosunkach między n im i przejaw iała się 
duchowa zasada miłości i w zajem nej służby. Jest to wyższa form a jedności, 
k tóra potem  zam ieniona została na form y jedności często form alnej, ju ry 
dycznej, niekiedy w prost bezdusznej. -

W w arunkach  prześladow ań Kościoła w początkowym okresie jego istn ie
nia dogm at o Kościele nie mógł być szczegółowo opracowany. N atom iast 
istn iała  idea Kościoła jako realnego fak tu  w życiu chrześcijan 13. Kościół 
napotkał judaizm , k tóry  charak teryzow ał się w ąskim  relig ijnym  nacjonaliz
mem i ślepym  przyw iązaniem  do obrzędów praw a Mojżeszowego. Niektórzy 
z chrześcijan-konw erty tów  z judaizm u nadal kurczowo się trzym ali swych 
starych  poglądów. Z adanie Kościoła w idzieli nie w przem ienieniu całej ludz
kości w nowe stw orzenia, lecz w tym, by za pośrednictw em  Kościoła (drogą 
prozelityzm u) naw rócić na judaizm  w szystkie narody. W ten  sposób odrzu
cali oni Kościół w ogóle, nie w idząc w chrześcijaństw ie nic nowego w  po
rów naniu  z judaizm em . W końcu II w ieku zw olennicy tego poglądu o trzy
m ali nazwę ebionitów.

W polemice przeciwko ebionitom  Kościół odrzucił judaizm  z jego obrzę
dami, ofiaram i, obrzezaniem , szabatem  itp., lecz przy ją ł s ta ro testam en ta l
ny kodeks Pism a Świętego, gdyż w  nim  są zaw arte p roroctw a i typy Nowego

"  Tam że, s. 15.
11 Tam że, s. 18.
12 Tam że, s. 28.

13 Tam że, s. 60.
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Testamentu. Kościół odrzucił również judaistyczną naukę o szczególnym 
przywileju żydowskiego narodu wybranego.,

Nowy, prawdziwy, wybrany Izraeli obecnie — to Kościółka pośrednictwem 
którego Bóg zawarł uniwersalne przymierze z całą ludzkością, a nie tylko 
z -jednym•narodem Izraelskim.

W polemice przeciwko ebionitóm ojcowie i nauczyciele" Kościoła (św. św. 
Klemęns Rzymski, Ignacy Antiocheński, Justyn filozpf, Ireneusz Lioński, 
i inni) nauczali o Kościele jako o Ciele Chrystusowym,; które posłuszne jest 
swfej Głowie. Ojcowie Kościoła nauczali o nowym'człowieku, podniesionym 
da pierwotnego stanu swego istnienia, żyjącego według prawa miłości 
i osiągającego prizy, pomocy Ducha Świętego stan ubóstwienia14.

Widzimy tu wywody autora, współbrzmiące ze współczesną nauką o Koś
ciele jako o Nowym Izraelu, rządzącym się prawem miłości i dążącym do 
deifikacji człowieka.

Począwszy od II wieku .Kościół prowadził wytężoną walkę również z gnos- 
tycyzmem, który polegał na eklektyzmie chrześcijaństwa z filozofią helle
nistyczną i z poglądami mitologicznymi, zapożyczonymi ze ^Wschodnich kul
tów i misterii. Gnostycystyezne systemy pojawiały, się .w tym okresie jak 
„grzyby po deszczu” 15.

Gnostycyzm usiłował pozbawić Kościół świadomości jego wyjątkowej ro
li, Boskiej, godności i^przedstawić go jako zwykłe zjawisko w historii. Wy
bitni pisarze antygnostyczni (Tertulian, św. Ireneusz Lioński i inni) kwestio
nowali przede- wszystkim prawo heretyków na posiadanie Pisma Świętego 16. 
Pismo Święte w jego nieskażonej formie, prawdziwa egzegeza Pisma Swię- 
tęgo oiijaz prawdziwa wiara dane są' nie poszczególnym jednostkom, lecż 
całej pełni Kościoła, która żyje wspólnym życiem z Chrystusem i z Duchem 
Świętym.

Pojęcie o Kośćielte jako Skarbcu prawdy nierozerwalnie związane jest 
z myślą o apostolskiej starożytności jego nauki, niezmienność której uwa
runkowana jęst sukcesywnym charakterem jego hierarchicznej struktury. 
Pod tym względem Kościół chronologicznie wyprzedza pojawienie się he
rezji. Herezje mają późniejszą genezę i są skażeniem poprzednio''istniejącej 
prawdy. Prawda Kościoła, nieprzerwanym potokiem płynie od Chrystusa 
i apostołów i zachowuje swą treść w nieskażonej formie dzięki sukcesji: bf- 
skupiej. Kośpioły Są założone nie tylko przez apostołów. W nich zachowuje 
się nieprzerwana ’ sukces ja apostolska. Heretycy zaś nie mogą udowodnić 
apostolskiego pochodzenia swych Kościołów, w których brak sukcesji a.pos- ' 
tolsk-iej 17.

» Tamże, s. 81—83.
u W. Troickij, Gnosticyzm i Cerkow w otnoszenii k Novomn Zavietu, Sergijev PoT 

sad 1911, s^2.
u Tamże, s. 16—17.
a Tertnlian: De praeser., cap. 20; p. W. Troickij: Oczerki iz istorii dogmata o Cer- 

■ kvi, dz. cyt., s. 148.
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Prawda sama w sobie, w swej istocie jest odbiciem życia Kościoła yj Du
chu Świętym. Sw. Ireneusz Lioński! rflówi; „Gdzie jest Kościół, tam jest 
Diich Boży, a gdzie, jest Duch Boży, tam jest Kościół i wszelka łaska, bowiem 
Duch — to Prawda.18.

Prawda należy do całej Plerópiy Kościoła dzięki żyjącemu w nim Ducho
wi Świętemu. Episkopat zaś jako organ Ducha Świętego na mocy swej po
zycji w Kościele posiada charyzmat zachowywania prawdy. Biskupi jako 
następcy apostołów są nauczycielami i stróżami czystości chrześcijańskiej 
wiary.

Tak w waice z gnostycyzmem ustanowiona zostaia zasaaa apostoisKiej Tra
dycji, nieprzerwanie zachowywanej w Kościele' za pośrednictwem sukce
sywnej służby episkopatu i potwierdzony został autorytet Kościoła jako jedy
nego Skarbca pełni Chrystusowej prawdy.

Następnym etapem .w historii, rozwoju eklezjologii "był okres walki z mon- 
tanizmem. Wyjaśniono przede wszystkim1 naukę o świętości Kościoła. Kościół 
zawsze był uważany za święty, ale to wcale nie oznacza, że wszyscy jego 
członkowie są bezgrzeszni. Tylko heretycy i oddzieleni od Kościoła sekcia- 
rze (w tym mbntaniści) uważali siebie za bezgrzesznych świętych,

W pierwotnym Kościele zaistniały dwa poglądy, dotyczące idei świętości 
Kościoła: rygorystyczny i ikonomiczny (liberalny). Dla pierwszych Kościół 
był surowym sędzią i egzekutorem praw, dla drugich ' — Igczącą, Sprawie
dliwą i łaskawą matką.

Zgodnie z tymi, kierunkami ustalały się struktury dyscypliny kościelnej. 
Zagadnienia dyscyplinarne jwkrótce przerodziły się w zagadnienia dogma
tyczne, pojawił się problem, świętości Kościoła. Należy tu stwierdzić, że pro
blem dyscyplinarny nie był jednolicie rozumiany w Kościele.! Tertulian w 
Wtfokresie swych montanistycznych zapatrywań uważał, że mogą być od
puszczone .tylko grzechy lżejsze, nie śmientełne; natomiast w wypadku grze
chów śmiertelnych należy nieść pokutę do końca życia. Zmyć te grzechy mo* 
że tylko „chrzest krwi” (męczeństwo). Tertulian doszedł do fałszywych wnios
ków: eklezjologicznych: Kościół składa się z ludzi świętych, przynajmniej 
zaś ż tych, którzy, nie zgrzeszyli śmiertelnie. Prawo zaś odpuszczania grze
chów* śmiertelnych posiada tylko Bóg, a nie Kościół!
. Pbtwięfdzenia swych poglądów montaniści szukali w rzekomych nowych 
objawieniach Parakleta, jakoby uzupełniających uprzednio dane Objawie
nie.

• Kościół w sposób stanowczy odrzucił montanizm jako przejaw sekciar
stwa,7 pozostając na straży Objawienia Bożego, przekazanego Kościołowi 
przez Chrystusa i apostołów19.

18 Sw. Ireneusz Lioński: Contra haeres., III, 24; p. W. Troickij: Oczerki iz istorii 
dffgraata o Cerkwi, dz. cyt., s. 153.

M Tamże, s. 307.
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Zagadnienie odpuszczenia grzechów ciężkich posiadało jeszcze jeden as
pekt, a mianowicie związane było z zagadnieniem, dotyczącym zakresu wła
dzy biskupa odnośnie do „związywania” i „rozwiązywania” grzechów. Mon- 
taniści twierdzili, że biskupi nie mają prawa odpuszczenia grzechów śmier
telnych. Władzą tę, ich zdaniem, posiadają charyzmatycy,

Jednakże Kościół ustalił, że pełnię władzy „kluozy” posiadają następcy 
apostołów — biskupi, a nie charyzmatycy,, którzy byli przejawem chociaż 
zjawiska niezwykłega, lecz sporadycznego w Kościele.

Problem ten rozwiązano na Zachodzie w duchu jurydyzmu; na Wschodzie 
żaś — w'innej płaszczyźnie,, mianowicie greech uznano za namiętność, cho
robę duchową, którą należy leczyć sposobami, ascezy i oczyszczania serca. 
Dla jednych i drugich jednak Kościół był rozumiany jako lecznica dla mo- 

. ralnie chorego człowieka20.
Tak więc w walce z móritaniżmem Kościół "na początku III wieku potwier

dził naukę o sobie jako o spółeczności ludzi, stale doskonalących się przy 
pomocy łaski Bożej. Kościół otwor-zył szeroko drzwi pokuty i jako organ, 
który nią rozporządza, wskazał na episkopat Kościoła.

Podsumowaniem całej wczesnochrześcijańskiej myśli eklezjologicznej, jej 
dalszym rozwinięciem oraz początkiem systematyzacji była eklezjologia św. 
Cypriana z Kartaginy.

W czasach św.'5Cypriana pojawiły Się w Kościele groźne rozłamy Nowata. 
i Nowacjana. Sw; Cyprian musiał potwierdzić wysoki autorytet hierarchii 
jako ustanowipnego porządku w, Kościele! i konieczność ścisłego zespolenia 
się społeczności kościelnej z biskupem dla zachowania jedności i. pokoju 
w Kościele. Sw. Cyprian twierdził:1 „Biskup — w Kościele i Kościół —w bis
kupie; kto nie. jest z biskupem, ten nie jest w Kościele” 21.

Jedność Kościoła wynika z jedności Osób Trójcy Świętej (por. J  17,21; 10, 
30; 10, 16). Znane jest powiedzenie św. Cypriana: „Komu Kościół nie jest 
matką, temu Bóg nie może być Ojcem” 22. Konkretnie jedność członków 
Kościoła wyraża się w jednomyślności wiary, w jedności ich wyznania 
i zwłaszcza w jedności miłości chrześcijańskiej. Zewnętrzna zaś jedność Koś
cioła wyraża się głó'wnie w jedności jej episkopatu. Biskupi jednoczą się 
na soborach. Sobór biskupów jest głównym organem jedności Kościoła. So- 
borowiość jest główną formą i odbiciem, jedności kościelnej. Wszyscy biskupi 
są 'sobie równi. Nie mń episcopą, episcoporum w rodzaju biskupa rzymskie
go. Wyższą instancją kościelną jest więc sobór, braci biskupów23.

u Tamże, s. 351.
u Sw. Cyprian z Kartaginy: Epist. 71—61 ad Pompejum, cap. 10, 1; p. W. Troickij: 

Oczerki..., dz. cyt., s. 369.
,a Sw. Sypriąn z Kartaginy: De unitate ecci., cap. 6,2; pj W. Troickij: Oczerki..., 

dz. cyt., s 385—386.
11 Tamże, s. 407.
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Epicentrum całej eklezjologii św. Cypriana jest nauka o świętości Koś
cioła. Nowaćjanie, podobnie zresztą jak montaniści, fałszywie uczyli o świę
tości Kościoła. Nie chcieli oni ponownie, przyjmować do społeczności kościel
nej tych, którzy wyrzekli się Chrystusa w okresie prześladowań.

W przeciwieństwie do nich św. Cyprian twierdził, że Kpściół jest święty 
że względu nai świętość Boga. Kościół z  racji swego przeznaczenia powinien 
leczyć swych chorych'członków, jeżeli Oni tego chcą, bowiem „salus e'xtra 
ecclesiam non est” M. Człowiek pozbawiony łączności z Kościołem nie może 
osiągnąć zbawienia. Formalna jednak przynależność do Kościoła nie prze
sądza ó: jego zbawieniu25.

Ktiściół nie tylko ma prawo odpuszczenia grzechów, lecz daje siły do mo-' 
ralnego odrodzenia się człowieka za pośrednictwem świętych sakramentów. 
Według św. Cypriana, sakramenty są możliwe tylko w Kościele, w którym 
przebywa łaska Ducha Świętego. „Kto nie przebywa w Kościele, ten jest 

-duchowo martwym”, stwierdza św. -Cyprian26. Sw: Cyprian uważa więc, że 
poza Kościołem nie ma łaski Ducha' Świętego i nie ma też sakramentów. 
Dlatego też chrzest gnostyków i montanistów uważano za nieważny.

Dalszy rozwój eklezjologii nastąpił na Zachodzie po epoce św: Cypriana. 
Podczas prześladowań chrześcijaństwa przez Dioklecjana wielu ludzi wy
rzekło się wiary. W Afryce powstał ostry problem o apostazji. Zastanawia
no się* czy uznawać ważnymi sakramenty, dokonane przez hierarcnów-tra- 
dytbróiw. Na jędrnym z soborów* kartagińskich część biskupów wypowiedzia
ła się negatyWnie na ten temat. Powstał rozłam, który otrzymał nazwę, do- 
nątyzmu. Donatyści uważali, że Kościół przyjmując odstępców jawnych 
grzeszników, sam się kala i przestaje być świętym. Osobista niegodność bis- 
kupa-tradytorą pozbawia łaski cały Kościół, ćp było zresztą częściowo zgod
ne z natiką św. Cypriana. Niektóre sobory IV wieku postanowiły uznać Waż
ność sakranjeratów u schizmatyków. I Sobór powszechny postanowił przyj
mować do Kościoła duchownych — nowacjan in status quo. U podstaw tych 
•decyzji leżał odmienny pogląd na schizmę,’ a mianowicie, że schizmatycy nie 
całkiem- są obcy- Kościołowi, a także inny pogląd na relacje między Kościo
łem a sakramentami, Kościołem a chrześcijaństwem w ogóle. Wyraziciela
mi tych poglądów byli: opat Milewijsiki i błogosławiony Augustyn. Swoją 
poleniikę przeciwko donatystom Opat opierał głównie na dwóch przesłan- 
.kach: .>1) Kościół prawdziwy jest Kościołem powszechnym o zasięgu świato
wym (Kościół jest wszędzie, ą nie tylko w jednym zakątku Afryki, u dona- 
tyst^wj; 2) Kpściół pochodzi ód apostołów. Sakramenty są święte ze względu

f  ■ . • -
"  Sw. Cyprian z Kartaginy: Epist. 73—60 ad Fubajan., cap. 21,1; p. W. Troickij: 

Oczerki..., dz. cyt., s. 128.
“ Tamże, s. 432.
» Sw. Cyprian z Kartaginy: Epist. 71—58 ad Quint., cap. 1,1; p. W. Troickij: Oczer

ki..., dz. cyt., s. 449.
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na świętość Boga. Posiadający sakramenty Kościół jest świętym ze względu 
na świętość Boga, a nie ze względu na świętość członków Kościoła.

Czy są wEjżne sakramenty poza Kościołem, ozy w ogóle zbawienie jest mo
żliwe poza Kościołem? Ńad rozwiązaniem tych zagadnień wiele potrudżił 
się błogosławiony, Augustyn^ Chrystus przyrównał Kościół ziemski do sieci 
rybackiej, w której znajdują się różne ryby. Podobnie w Kościele ziemskim 
są sprawiedliwi i grzesznicy. Kościół w pełni święty, to Kościół przyszłego 
wieku.

Sprawiedliwość sprawiedliwych powinna pobudzać ich do nieodtrącamia pd 
Kościoła, grzesznych ludzi. Tylko zarozumiały i zaślepiony swą rzekomą 
świętością może porzucić Kościół, w którym znajdują się różni ludzie. Tak 
póstępowali .donatyści, dlatego Kościół ich osądził.

Sakramenty święte nie zależą ,od osobistej godności dokonujących je. Są 
órie skarbem całego Kościoła, a nie poszczególnych jednostek27. Z faktu 
uznania niezależności sakramentów od osobistej godności osób je sprawu
jących, w sposób logiczny wypływała możliwość uznania ważności sakra
mentów poza Kościołem. Błog. Augustyn uznał więc ważność chrztu u do- 
natystów praż ważność kapłaństwa u schizmatyków. Schizmatycy mają sa
kramenty, lecz są one jakby „ukradzione” Kościołowi, nie przynoszą one 
jednak im żadnej korzyści, lecz odwrotnie, przynoszą im szkodę, potępienie 
i wieczną zgubę. „Złoto pozostaje i u łotrów, lecz służy ono złym celom” 28.

Sakrament (działający w sensie opus operatum) ściąga na schizmatyków 
potępienie, gdyż ńie posiadają oni miłości, o czym świadczy fakt oderwania 
się ich od Kościoła. Tak wi§c sakramenty, według bł, Augustyna, nie przy
noszą korzyści ludziom, pozostającym poza obrębem Kościoła. Chrzest poza 
Kościołem odradza człowieka,#lęcz serce jego, znajdujące się pod wpływem 
zła, nie pozwala na otrzymanie odpuszczenia grzechów. Łaska chrzty świę
tego, która odpuszcza grzechy, jakby paraliżuje 'się w ten sposób, że grzechy 
ochrzczonego zatrzymują się i nie mogą być odpuszczone. Jeżeli zaś czło
wiek, który otrzymał chrzest u schizmatyków, wstąpi do prawdziwego Koś
cioła, wówczas przeszkoda ta odpada i odpuszczenie grzechów następują bez 
konieczności powtórnego przyjęcia chrztu. Musi tylko'istnieć miłość w jed
ności. „Tylko, miłość jedności wiąże członków ciała Chrystusowego między 
sobą i z Ghrystusem, Głową, Ćiała Kościoła i tylko posiadając jedność^ mi
łości można otrzymywać1 dary Ducha Świętego, który ożywia ciało Kościoła... 
Poza Kościołem nie,można osiągnąć zbawienia” 28.

Tak według osobistego poglądu błog. Augustyna, przynależność do Koś

n BI. Augustyn: Contra Cresconium II, 27,33; U, 28,35; p. W. Troickij: Oczerki..., 
dz. cyt., s. 525—527.

18 BI. Augustyn: Contra Cresconium I, 22,27; p. W. Troickij: Oczerki..., dz. cyt. 
s. 532—531. 1

!* BI., Augustyn: De unit. ecęl. II, 2; Epist. 185, 10, 4ff; p. W. Troickij: Oczerki..., 
dz. cyt., s. 511.
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cioła'nie gwarantuje zbawienia, lecz pomaga go osiągnąć. Oderwanie się Od 
Kościoła prowadzi zaś do zguby, — tym stwierdzeniem kończy się obszerna 
praca W. Troickiego30. Autor kończj i swą pracą rozpatrzeniem polemiki 
błog. Augustyna z donatystami, ostatnim antykościelnym scMzmatyckim 
ruchem w starożytnym Kościele31. Tak więc prof. W. Troicki rozpatrzył 
naukę o Kościele i jego cechach w okresie pierwszych pięciu wieków chrześ
cijaństwa, 'obejmującym ckły „złoty” okres literatury kościelnej.

Nie zważając na pewne niedociągnięcia tej pracy (np. niewyjaśnienia w 
pełni dogmatycznej zasady i mistycznej istoty Kościoła, jego powszechności 
i innych cech Kościoła), „takie prace, jak praca W. Troickiego” — stwierdza 
inny recenzent dyssertacji prof. S. Głagolew, — nie często pojawiają się 
ńa Rusi. Pojawienie się ich jest świętem nauki teologicznej” 32.

Zwrócenie uwagi na historyczny proces rozwoju eklezjologii miało pozy
tywny wpływ na przypomnienie i pogłębienie apostolsko-patrystycznej nauki
0 Kościele jako o organizmie — Ciele Chrystusa, ożywionym przez Ducha 
Świętego. W utworach św. ojców i nauczycieli starożytnego. Kościoła 
w związku z rodzącymi się różnymi problemami natury kanoniczno-dogma- 
tycznej krystalizowała się nauka o Kościele, jego istbcie i najważniejszych 
cechach.

Badania eklezjologii patrystycznej można wzbogacić pod wieloma wzglę
dami również współczesną eklezjologię nie tylko prawosławną, lecz także
1 heterodoksyjną.

“ Tamże, s. 544.
"  Prpf. M. Muretow, cyt. art., s. 373—375.

Zumaly sobranij Soyieta Moskovskoj Duchovnoj Akademii za 1912 g., Sergijew 
Epsad 1913, s. 584.



KRONIKA POLONIJNA
V III KRAJOW Y ZJAZD 

SPOŁECZNEGO TOWARZYSTW A 
POLSKICH  KATOLIKÓW  

OBRADOWAŁ W WARSZAWIE

W dniach .6—t7 grudnia 1980 r. ob
radował . w Warszawie, w gmachu 
hotelu MDM, VIII Krajowy Zjazd 
Społecznego Towarzystwa Polskich 
Katolików (skrót: STPK). Krajowy 
Zjazd jest najwyższą władzą Stowa
rzyszenia. Zwoływany jest on co 4 
lata.

Zgodnie z § 17 obowiązującego 
. Statutu STPK, do kompetencji K ra
jowego Zjazdu należy:
— podejmowąnie uchwał określają
cych kierunki działalności Stowarzy
szenia, : zgodnie z obowiązującymi 
przepisami państwowymi:
— rozpatrywanie i przyjmowanie 
sprawozdań Zarządu Głównego oraz 
Głównej Komisji Rewizyjnej i udzie
lanie absolutorium Zarządowi Głów
nemu na wniosek Głównej Komisji 
Rewizyjnej;
— wybór Zarządu Głównego i Głów
nej Komisji Rewizyjnej;
— uchwalenie wysokości składek 
członkowskich;
— podejmowanie uchwały' o zmianie 
Statutu;
— podejmowanie uchwały w spra
wie rozwiązania, się Stowarzyszenia 
i przeznaczenia jego majątku.
, W Zjeździe uczestniczyło 4Q dele
gatów wybranych ńa walnych zebra

niach człónków Oddziałów (warszaw
skiego, częstochowskiego i wrocław
skiego). ' Przybyli także zaproszsni 
goście: dyrektor Urzędu, do. Spraw 
Wyznań mgr Tadeusz Dusik, zwie
rzchnik Kościoła Polskokatolickiego 
bp Tadeusz R. Majewski, bp prof. 
dr Maksymilian Rode oraz dyrektor 
naćzelny ZPU „Polkąt” mgr Zygmunt. 
Matuszak.

Obrady zagaił dotychczasowy pre
zes Zarządu Głównego Społeoznego 
Towarzystwa Polskich Katolików 
(skrót: ZG STPK) — dr Jan Mału- 
szyński, proponując na przewodni
czącego obrad ks. Wiktora Wyso- 
czańskiego.

Po objęciu przewodnictwa, ks. Wi
ktor- Wysoćzański zaprosił do stołu 
prezydialnego wieloletniego prezesa 
ZG STPK dr Jana Małuęzyńśkiego, 
przedstawiciela władz państwowych 
dyrektora Tadeusza Dusika, księży 
biskupów: Tadeusza R. Majewskiego 
i Maksymiliana Rodego, dyrektora 
Naczelnego ZPU „Pokat” Zygmunta 
Matuszaka oraz zasłużonego seniora 
i działacza STPK pana Konstantego 
Fiodorowskiego.

Przewodniczący obrad przypomniał 
ńa wstępie" postanowienia Statutu 
STPK, odnoszące się do Krajowego 
Zjazdu (roizdz. IV, §§ 13—19). Następ
nie zaproponował wybór Sekretaria
tu  Zjazdu oraz Komisji Wyborczej 
i Komisji Wnioskowej.
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Porządek obrad obejm ow ał n as tę 
pujące punkty:
1. Przem ów ienie zaproszonych gości.
2. O dczytanie i przy jęcie , protokołu 
z VII K rajow ego Zjazdu.
3. R eferat spraw ozdaw czo-program o- 
wy ZG $TPK  za okres ubiegłej ka- 
dęncji.
4. D yskusja nad wygłoszonym re fe 
ra tem  i zgłaszanie wniosków progra
mowych:
5., W ystąpienie G łównej K om isji R e
w izyjnej w  spraw ie udzielenia abso
lu torium  dotychczasow ym  w id zo m .
6. W ybór w ładz Stow arzyszenia (Wy
stąpienie K om isji W yborczej).
7. P rzerw a na odbycie pierwszego 
posiedzeniai Zarządu Głównego STPK  
i G łów nej K om isji Rew izyjnej, celem 
ukonstytuow ania się, zgodnie z pos-

' tanow ieniam i S ta tu tu .
8. P rezen tac ja nowych władz. .
9. P rzyjęcie wniosków program o
wych.
10. Zakończenie obrad.

Spośród przybyłych gości udzielo
no głosu bp. Tadeuszow i R. M ajew 
skiemu, pozostali zaś goście w yrazili 
chęć przem ów ienia po w ysłuchaniu 
re fe ra tu  soraw ozdawczio-program o- 
wego.

Bp Tadeusz R. M ajew ski naw iązał 
m.in. w swym  w ystąpieniu  do po
czątków  organizacyjnych STPK — 
ja k o / b ra tn ie j o rganizacji Kościoła. 
PolskOkatolickiego, dzięki k tó rej 
Kqściół znacznie zw iększył stan  swo
jego posiadahia: w ybudow ano szereg 
kościołów i p lebanii, w iele zaś koś
ciołów odrem ontowano. Co tydzień 
wychodzi tygodnik „Rodzina”, chęt
nie czytany nie ty lko przez licznych 
czytelników  w  k ra ju , ale i przez n a 

szych Rodaków  w  USA i K anadzie. 
Mówiąc o działalności' społeczno- 
-re iig ijnej ł polonijnej STPK  bp Ta- 
deusż R. M ajew ski opowiedział się 
za dalszym  je j wzm ocnieniem . K oń
cząc swe w ystąpienie złożył życzenia 
uczestnikom  obrad i wręczył im  zna
czek z popiersiem  bp. F ranciszka 
Hodura. Pddkreślił także, że władze 
Kościoła Polskokatolickiego liczą na 
dalszą w spółpracę w ładz STPK  
z Kościołem.,

Protokół z poprzedniego, VII K ra 
jowego Z jazdu STPK, k tóry  odbył się 
w  dniu  18 grudn ia 1976 r. w W arsza
wie, odczytał ks. dziekan Tomasz 
W ojtowicz. P rotokół został jedno
głośnie przyjęty.

R eferat spraw ozdaw czo-progrąm o- 
w y STPK  za okres, kadencji od 18 
grudnia 1976 r: do 6 grudnia 1980 r. 
wygłosił dotychczasowy prezes Jan  
M ałuszyński, T ytu ł re fe ra tu  brzm iał: 
„O k ierunkach  działalności Społecz
nego "PnlęlHnh TĆat.nli- 
ków ”.

Po referacie prezesa Jana M ału- 
.szyńskiego głos m.in. zabrali: dy rek
tor Urzędu do S praw  W yznań T ade
usz Dusik, bp M aksym ilian Rode 
i dyrek tor naczelny ZPU „P o lka t”  ̂
Zygm unt M atuszak.

D yrek tor Tadeusz D usik stw ierdził, 
że choć działalnością STPK zajm uje 
się już od 14 lat, to  jednak  na K ra jo 
wym  Zjezdzie tego Stow arzyszenia 
uczestniczy po raz  pierwszy. S p ra 
w am i STPK  zajm ow ał się na co dzień 
w  tzw. kon tak tach  roboczych a. k ie 
row nictw em  STPK. Podkreślił on 
trzy  główne k ierunki, jakby trzy  
sfery działania STPK, które -były 
i nadal w inny być realizowane.
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Pierwsza sfera — to służebne za
angażowanie STPK w odniesieniu do 
Kościoła Polskokatolickiego, wspo
maganie działalności tegoż Kościoła. 
To założenie STPK spełniało i speł
nia, a nawet czyni to i, coraz lepiej 
i skuteczniej.

Druga sfera — to zaangażowanie 
ekonomiczne, , gdyż w środowisku 
ekonomicznym społeczność polskoka- 
tolicka ma już swoją wysoką rangą, 
autorytet i szacunek.

Trzecia sfera , — to spełeczne za
angażowanie, ze Szczególnym uwzglę
dnieniem zaangażowania w sprawy 
zewnętrzne. Na pierwszy plan — 
podkreślił mówca — wysuwa się tu 
działalność polonijna, rozwijanie 
więzi środowisk polonijnych z kra
jem. Na tym odcinka STPK ma licz
ny osiągnięcia. W ramach sfery za
angażowania społecznego STPK — 
mówił dyrektor Dusik — należy. 
uwzględnić i zaangażowanie na rzecz 
pokoju, i rozbrojenia, zgodnifc z ra 
cjami naszego narodu i kraju. I na 
tym odcinku STPK ma swoje zasługi. 
Nie można tu pominąć i zaangażowa
nia gospodarczego. Trzeba jasno to 
stwierdzić, fże nie ma funkcji usługo
wych, służebnych Stowarzyszenia 
bez funduszy, a więc bez działalności 
gospodarczej. Należy z . uznaniem 
podkreślić, że przedsiębiorstwo gos
podarcze ZPU „Polkat” jest właści
wie prowadzone. Uwagę zwracają 
korzystne kontakty zagraniczne „Pol- 
katu”.

W zakończeniu swego wystąpienia 
dyrektor T. Dusik złożył w imieniu 
ministra Jerzego Kuberskiego, i swo
im własnym, życzenia, owocnych ob
rad.

Następnie głos zabrał bp prof. dr 
Maksymilian Rode. Wyraził on zado
wolenie z możliwości uczestnictwa to 
Zjeździe .STPK. Jego zdaniem wyni
ki prac sV'PK i ZPU „Polkat” sąjm - 
ponujące, przekraczające aspirącje 
założycieli Stowarzyszenia, wśród 
których, również był i on. Bp M. Ro
de wyraził życzenie, aby STPK po
święciło w swej działalności więcej 
czasu na szerzenie ideologii polsko- 
katolickiej, oryginalnej, własnej, bo 
polskiej i katolickiej.

Uczestnicy iVIll Krajowego Zjazdu 
STPK wysłuchali także wystąpienia 
dyrektora Zygmunta Matuszaka. Dy
rektor Matuszak zwrócił uwagę 
uczestników obrad na fakt, że ęia 
osiągnięcia ZPU „Polkat” złożyły się 
wysiłki i zaangażowanie wszystkich' 
pracowników „Polkatu”. Dzięki temu- 
nakłady te — jako nieliczne w kraju, 
a może ;i jedyne — przekroczyły pla
ny produkcyjne i wykazały się w 
tych niesprzyjających ostatnio mie
siącach ■— dynamiką wzrostu pro
dukcji. Dzięki nowym, intratnym 
kontaktom zagranicznym, „Polkat” 
będzie miał jeszcze więkpze osiągnię- 

, cia.
Dyrektor Matuszak ma nadzieję, 

że przyszły Zjazd STPK odbędzie się 
już we własnym pomieszczeniu. 
Szczególną uwagę Dyrekcja Naczelna 
ZPU „Polkat” zwraca obecnie na' ba
zę socjalną, której' do tej pory prak
tycznie nie było. Baza ta pędzie słu-

-ła nie tylko pracownikom „Polka- 
tu”, ale działaczom STPK, księżom 
polskokaźtolickim i wyznawcom Koś
cioła Polskokatolickiego..

Dyrektor Z. Matuszak wysunął 
wniosek, aby ZG STPK posiadał Dom

144



Opieki, z przeznaczeniem- dla tyah, 
którzy tej opieki istotnie potrzebują, 
Stwierdził również, że „Polkat” 
przygotuje bazę materialną- dla ta
kiego właśnie domu.

W. imieniu Głównej Komisji Rewi
zyjnej wystąpił jej dotychczasowy 
przewodniczący ksr Tomasz , Wójto- 
wicż, który złożył sprawozdanie za 
okres od 15 grudnia 1976 r. da 5 gru
dnia 1980 r.

Komisja stwierdziła prawidłowość, 
legalność,1 celowość i oszczędność w 
wykonywaniu budżetu, w dyspono
waniu funduszami, społecznymi,' jak 
również prawidłowość w działalnoś
ci statutowej i gospodarczej ZG STPK 
,i. postawiła wniosek o udzielenie ZG 
STPK przez VIII Krajowy Zjazd 
STPK, absolutorium za okr.es jego mi
nionej kadęhcji.

Po udzieleniu absolutorium przez 
VIII Krajowy Zjazd, przystąpiono 
do wyborów nowych władz Stowa
rzyszenia', pod nadzorem Komisji 
Mandatowo-Wyborczej Zjazdu. W 

,o] "'Tciu o zgłoszone 3 listy kandyda- 
, tów oraz szereg propozycji indywidu
alnych, Komisja ustaliła listę kandy
datów do Zarządu Głównego, która 
została przez Zjażd jednogłośnie 
przyjęta i zaakceptowana.

Podczas-przerwy odbyło się pierw
sze posadzenie-ZG STPK i Głównej 
Komisji Rewizyjnej, na którym — 
zgodnie1 z postanowieniem Statutu — 
Prezydium ZG STPK ukonstytuowa-

■ ło śię następująco:
dr Małtiszyński Jan — prezes 
ks. Wysoczański Wiktor — wice

prezes
dr Krężałek Ireneusz — sekretarz 
mgr Gawińska Elżbietą—  skarbnik

dr Goszkowska Stanisława — czło
nek Prezydium.

Komiśja Rewizyjna izaś: 
ks. dziekan Wójtowicz Tomasz — 

przewodniczący 
Toroniewicz Rafał — członek 
Kochanowska Anna — członek 
Golis Kazimierz — zastępca 
Po pręzentacji nowych władz Sto

warzyszenia, przyjęto i uchwalono 
wnioski programowe i teksty, tele
gramów do:

— Kierownika Urzędu do Spraw 
Wyznań ministra prof. dir Jerzego 
Kuberskiego,

— Sekretarza Generalnego Towa
rzystwa Łączności z Polonią Zagra
niczną „Polonia” ambasadora Woj-, 
ciecha Jaskota,

— Pierwszego Biskupa Polskiego 
Narodowego Kościoła 'Katolickiego 
w USA i Kanadzie Franciszka Ro
wińskiego, oraz

— Preżesa Polsko-Narodowej ,;Spój- 
ni” w USA Wincentego Yuskiewicza. 
' Na zakończenie wszyscy uczestnicy 

VIII Krajowego Zjazdu STPK zapro
szeni zostali na ,wspólny posiłek. Na
stępnego dnia o, godz. 11 uczestnicy 
Zjazdu wzięli udział we Mszy św. 
odprawionej w katedrze polskoka- 
tolickiej, przy ul. Szwoleżerów 4 w 
Warszawie.

D r B illy G raham  w  P rezydium  Rady 
Synodalnej Kościoła 
Ptflskokatolickiego

W styczniu 1981 r. przebywał w 
Polsce wybitny kaznodzieją dr Billy 
Graham. W środę, 7 stycznia, odwie
dził ,on zwierzchnika Kościoła Póls-



kokatolickiego w PRL, bp. Tadeusza 
R. Majewskiego, w siedzibie Prezy
dium Rady Synodalnej Kościoła 
Polskokatólickiego w Warszawie, 
przy ul. Wilczej 31.

W spotkaniu tym uczestniczyli 
zmierzchnicy i przedstawiciele Koś
ciołów zrzeszonych w polskiej Radzie 
Ekumenicznej, • Społecznego , Towa
rzystwa Polskich' Katolików, Dyrek
cji Naczelnej ZPU'  „Polkat”, ducho
wieństwo, studenci ChAT oraz za
proszeni goście.
; Bp Tadeusiz R. Majewski w serde

cznych sławach powitał Dostojnego 
Gościa oraz przedstawił główny cel 
spotkania w Prezydium Rady Syno
dalnej, jakim miało być nadanie dr 
Billy Grahamowi Złotego Orderu im 
bp Franciszka Hodura. Następnie bp 
Tadeusz R. Majewski1' dokonał aktu 
uroczystej dekoracji i wręczył dr 
Billy Grahamowi legitymację nr 1 ’ 
z okazji przyznania mu tak zaszczyt
nego odznaczenia.

Dr Billy Graham podziękował za 
miłe przyjęcie, za wszystkie zaszczy
ty, . jakich dostąpił ina. polskiej ziemi. 
Złożył też podziękowanie wszystkim, 
którzy przyczynili się do jego obec
nego pobytu w Polsce W związku z 
otrzymaniem przez niego zaszczytne
go tytułu ' doktora honoris causa 
ChAT. Wyraził on ponadto swoje 
zadowolenie, że będąc na ziemi pols
kiej, mógł bezpośrednio poznać Koś
ciół Polskokatolicki.

W imieniu Dyrekcji Naczelnej ZPU 
„Polkat”, dyr. naczelny Zygmunt Ma
tuszak wręczył słynnemu "Ewange
liście piękny i zarazem pamiątkowy 
kryształ.

Głównym celem i zadaniem dr Bil
ly Grahama — jak sam stwierd-ził
— „jest działalność na rzecz pokoju, 
głoszenia zasad i chwały Chrystusa, 
który jest przecież Księciem Poko
ju. My, współcześni, zanietTbaliśmy 
Jego naukę... Dlatego będę' po prostu 
głosić tę Prawdę przy każdej okazji, 
zarówno publicznie, jak nawet pbd- 
czas rozmów prywatnych”.

Po wizycie w Prezydium Rady 
Synodalnej, Kościoła Polskokatolic
kiego Dostojny; Gość udał się na kon
ferencję prasową zorganizowaną na 
terenie Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie. Tego sa
mego dnia dr Billy Graham zakoń
czył swój pobyt w Polsce i udał się 
na Węgry, gdzie Akademia Teologicz
na w Debreczynie miała go także 
uhonorować tytułem doktora honoris 
causa.

K onferencja Biskupów w Scranton 
(USA)

W dniach od 24 do 27 lutego br. 
w Scrarfiton, Pa (USA) odbiła się 
Kohferencja Biskupów: Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego 
i Kościoła Polskokatolickiego; z u - , 
działem członków Naczelnej Rady 
PNKK i członków Zarządu Główne
go Polsko-Narodowej „SPOJNL”.

W imieniu Rady Synodalnej Koś
cioła Polskokatolickiego bp. Tadeusz 
R. Majewski i bp Maksymilian Rode, 
złożyli' w Mauzoleum Pierwszych 
Biskupów PNKK — wieńce przy? Sar
kofagach: bpa Franciszka Hodura 
i bpa Leona Grochowskiego'.
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/O rd er B iskupa F ranciszka H odura

Z okazji ćfO-rocznicy zorganizowa
nia Kościoła Polskokatolickiego — 
uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. Pre
zydium Rady Synodalnej nadałó 
ZŁOTY ORDER BISKUPA FRAN
CISZKA HODURA:
— Biskupowi

Leonowi GROCHOWSKIEMU 
(pośmiertnie),

— Pierwszemu Biskupowi 
-Franciszkowi ROWIŃSKIEMU,

—• Biskupowi .
Tadeuszowi R. MAJEWSKIEMU,

— Biskupowi 
Maksymilianowi RODEMU,

— Biskupowi 
Antoniemu RYSZOWI,

— Biskupowi
Józefowi NIEMIŃSKIEMU,

— Biskupowi
Józefowi ZAWISTOWSKIEMU,

— Biskupowi ' i .
Tomaszowi GNATOWI,

— Biskupowi
Janowi ŚW ANTKOWI,.

1— Adwokatowi ■
Ernestowi GAŹDZIE,

— Adwokatowi
Alfonsowi KENOWSKIEMU,

— A dw okatow i
Zygmuntowi BIAŁKOWSKIEMU,

— Prezesowi -
yjficentemu YUSKIEWICZOWIi

— Panu Janowi OSTROWSKIEMU,
Pani Marii’. GORGOL,

,— Księdzu Seniorowi
Edwardowi ABRAMSKIEMU,

— Panu
' Zygmuntowi

BIAŁOGŁOWICZOWI

SREBRNY ORDER BISKUPA Fran
ciszka CHODURA:

— Pani Marii CHRZANOWSKIEJ,
—■ Pani Annie PROŃ,
— Panu Józefowi KOCHANOWI,
— P an u

Tadeuszowi ZAWISTOWSKIEMU,
— Panu Janowi HOCZAROWI,
— Pani Reginie ORZEŁ 

Dekoracji .dokonali-w sali Forum
Narodowego, przy Katedrze w Ścran- 
tori, zwierzchnik kościoła Polskoka
tolickiego — bp Tadeusz R. MAJEW
SKI i bp Maksymilian RODE.

POSIEDZENIE RADY GŁÓW NEJ 
POLSKIEGO NARODOWEGO 
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

W U S A 'I  KANADZIE

W dniach 28—29 kwietnia 1981 r. 
od-było się \y Seranton (Pa) posie
dzenie Rady Głównej PNKK w USA 
i Kanadzie. Przewodniczący różnych 
komisji złożyli sprawozdania z dzia
łalności. Następnie omawiano aktu
alne problemy, związane z rozwojem ; 
Kościoła. I tak np. Pierwszy: Biskup 
Franciszek Rowiński złożył, sprawo
zdanie z udziału w sesji. Międzyna
rodowej Konferencji Biskupów'; Sta
rokatolickich. Pan E rnest' Gazda

■ (zmarł 14 maja 1981 r.) omówił spra
wy dotyazące Mauzoleum Biskupa 
Hodura oraz poprosił, aby wyznaczo
no po dwie osoby z. każdej diecezji 
do komisji, która ma się zająć zmia
ną nazwy Kościoła lub zatrzymaniem 
obecnej. Pan Wawrzyniec Orzeł (Lau- 
rence Orzeł) mówił o swojej podró-. 
ży do Polski i pracy, badawczej do- 1 
tyczącej działalności biskupa Fran
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ciszka Hódura w Polsce. Biskup 
Antorji Rysz przedstawił- sprawozda
nie z działalności wydawniczej," a 
biskup Jan Swantek mówił ó misjach 
Kościoła i dialogu z innymi wyzna
niami. Prócz sprawozdań podjęto 
uchwałę o zorganizowaniu konferen
cji* narodowej ''kleru, która ma się 
odbyć w październiku br. w Buifalo 
i 83 rocznicy PNKK w marcu 1882 
oraz 16 Synodzie; Generalnym 1982 r. 
w, Mount Airy (Pensylwania).

MECENAS 
ERNEST J. GAZDA nie żyje

W czwartek, dnia 14 maja 1981, r. 
w mieście Scranton, które jest koleb
ką Pqlskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego, zmarł w 'szpitalu (Mer- 
cy: Hospital) mecenas Ernest J. Gazda

Pochowano go na polskim cmenta
rzu w Scranton, w niewielkiej odle- 
głpści od Mauzoleum Biskupa Fran
ciszka Hodura — organizatora 
Kościoła Narodowego w Stanach 
Zjednoczonych, AP. Mszę św. po
grzebową celebrował to katedrze 
scrafitońskiej dnia 16 m aja, o godz.
10 biskup Antoni Rysz — Ordyna
riusz Diecezji Centralnej.

Ernest J. GAZDA był znanym 
i powszechnie szanowanym adwoka
tem miasta Scranton, piastował w 
czasie swego praicowitego życia cały

• szereg odpowiedzialnych stanowisk 
w Kościele, w Polsko-Narodowej 
„Spójni”, jak też w życiu społecz
nym miasta Scranton i okręgu Lac- 
kayanna: W Kościele, za rządów 
trzech Pierwszych Biskupów PNKK, 
sprawował funkcję radcy prawnego, 
nie czerpiąc z tej pracy żadnego Wy

nagrodzenia, należał: przez lata dó 
Komitetu Parafialnego parafii św. 
Stanisława w Scranton i do Rady 
Głównej Kościoła," wykładał historię/ 
filozofii w Seminarium Duchownym 
i Al. ■ Sawonaroli, przyczynił się . w 
znacznyrri sto-pniu do zebrania fun
duszu 300.000 dolarów n a ! budowę 
Domu Młodzieży przy pąrafii,.a także 
Domu .Starców w Waymart. ,Gdy w; 
roku 1960 Polski Narodowy Kościół 
Katolicki rozpoczął akcję pomocy dla 
Polski pn. „Pomost”, aby wysłać do 
Ojczyzny pszenicę i inne artykuły 
żywnościowe; śp. Ernest GAZDA 
brał w tej akcji bardzo, ozynny u- 
dział. Często wtedy i chętnie podró
żował do Polski, żywo interesował śię 
jej losem, cieszył się, każdym no
wym domem wzniesionym ■ w : War- ; 
szawie, odbudową miast i'w si. Ńic 
też dziwnego, że za jego sympatię, 
życzliwość i konkretną pomóc dla 
Polski, za patriotyczną i społeczną 
działalność, Władze Polski Ludowej , 
odznaczyły Go Złotą Odznaka Orderu 
Zasługi PRL.'

Pozdrow ienia d la  Kościoła 
Polskokatolickiego

Z okazji Jubileuszu 50-lecia za
warcia interkomumi między Kościo
łem Starokatolickim a Kościo
łem Anglikańskim, odbyły się uro
czystości w Londynie i w St. Albans 
k. Londynu, w których wzięli udział 
biskupi starokatoliccy, a wśród nich 
m.in. bp Tadeusz MąjewSki ' — 
■zwierzchnik Kościoła Polskokatolię- - 
kiego oraz bp Franciszek Rowiński — ' 
Pierwszy Biskup Polskiego, Narodo
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wego Kościoła Katolickiego w USA 
i Kanadzie.

Oto tekst pozdrowienia, przesłany 
z Londynu dla Kościoła Polskokato- 
lickiegcf i podpisany przez 12 bisku
pów z arcybiskupem Marinusem Ko
kiem na czele.

1) Zgromadzeni w Londynie na 
uroczystościach 50 rocznicy podpisa
nia interkomunii w Bonn pomiędzy 
Kościołem Anglikańskim a Kościo
łem Starokatolickim Unii Utrechc- 
kiej — przesyłamy: Biskupom, 
K&płanom i Wiernym Kościoła Pols
kokatolickiego w Polsce oraz wszyst
kim Czytelnikom Tygodnika Katolic
kiego „RODZINA” serdeczne poz
drowienia ' w Panu naszym, Jezusie 
Chrystusie.

Zapewniamy wszystkich naszych 
Braci i Siostry w Polsce, że w mo
dlitwach pnzyczynnych prosimy/Boga 
Wszechmogącego o udzielenie łask 
i błogosławieństwo dla wszystkich 
chrześcijan i dla Polskiego Narodu, 
dla dalszego zachowania niepodle
głości, suwerenności i wolności Polski.1
Londyn, 2 lipca 1981 r.

Z. o ficjalnej w izyty w  USA naszych 
Rodaków  z Polski

W dniach 5—12 maja 1981 r. prze
bywała w USA oficjalna delegacja 
z Polski, w składzie: dr Jan Mału- 
szyński prezes Społecznego Towa
rzystwa Polskich Katolików i członek 
Rady Synodalnej Kościoła Polskoka'- 
tolickie^o oraz ks. Wiktor Wyso- 
ozański, wiceprezes STPK i sekfe- 
tąrz Raidy Synodalnej Kościoła Pol
skokatolickiego.

Podczas swego pobytu w  Scranton, 
w dniach 6—9 maja br. Goście ź Pols-

- ki przeprowadzili szereg rozmów z 
Pierwjszym Biskupem PNKK dr. 
Franciszkiem Rowińskim i bp. Anto
nim Ryszem — ordynariuszem Diece
zji Centralnej PNKK oraz Wincen
tym Juskiewiczem — prezesem Póls- 
ko-Narodówej ( „Spójni” i Józefem 
Kochanem — Sekretarzem Finanso
wym Zarządu Głównego ‘„Spójnia” 
i- mecenasem Alfonsem Kenowskim.

Omówiono m.in. wstępnie akcję 
pomocy żywnościowej dla Polski.'
KRAJ

W ICEPREM IER O ZD0W SK I 
PRZY JĄ Ł E. PISZKA

Wicepremier Rady Ministrów prof. 
Jenzy Ozdowski przyjął przemysłow
ca amerykańskiego polskiego po
chodzenia Edwarda Piszka. Przed
miotem rozmowy były przede 
wszystkim tematy związane z przewi
dywanymi dostawami żywrlóści_dla 
Polski.

W rozmowie uczestniczył znany 
.pisarz amerykański James Mitche- 
ner, interesujący się problemami 
polskiej kultury.

Ł E K I DLA PO LSK I

Do 15 lipca br.‘ Polonia Stanów 
Zjednoczonych przekazała dta Polski 
za pośrednictwem Kongresu Polonii 
Amerykańskiej, lekarstwa na sumę 
331 759 dolarów. W magazynach, cze
ka na wysyłkę dalsza partśa leków 
na sumę 496 tys. doi. (insulina, nici 
chirurgiczne, antybiotyki-). Polonia
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kanadyjska, włączając się do tej ak
cji, przekazała leki na sumę ,104 600 

iJolarów oraz środki medyczne war
tości 30 000 dolarów. W  akcji Karetki 
Pógotowią Banku Łęków wysłano 
lekarstwa wartóści 8 500 doi.

S. W ICIK GOŚCINNIE W POLSCE

W Polsce gościł na zaproszenie To
warzystwa Łączności z Polonią Za
graniczną „Polonia” znakomity tenor 
amerykański polskiego pochodzenia 
Stefan Wicik — śpiewak o Ustalonej, 
renomie na amerykańskim rynku 
muzycznym. Ma bogaty repertuar 
nie. tylko operowy. Śpiewa pięśni za
równo szesnaśtowiećzne, jaksi współ
czesne. Niedawno S. Wicik otrzymał 
od Komitetu Obchodów 200-lecia 
Stanów Zjednoczonych Kongresu 
Amerykańskiego medal z okazji rocz
nicy niepodległości Stanów Zjedno
czonych.

W Warszawie S. Wicik był m.in. 
gościem .słynnego polskiego ociemnia
łego barytona Ryszarda Gruszczyń
skiego, którego poznał w ozasie jego 
występów w USA/

WYSTAWA W MUZEUM 
NARODOWYM

Miłośnicy grafiki, malarstwa 
i rzeźby podziwiać mogli w stołecz
nym Muzeum Narodowym cenną 
kolekcję-dzieł sztuki — dar małżeń
stwa Brigitty i Wawrzyńca Węcle- 
wiczów ze’ Szwecji, przekazany w 
ciągu minionych trzech lat polskim 
galeriom'. Na szczególną uwagę zasłu
gują pralce wybitnych współczesnych 
malarzy tej miary, co Picasso, Cha

gall, Maiisse, Tobey, Leger, czy Hart- 
nu-ng. Małżeństwo Węolewiczów 
odznaczone zostało w ubiegłym roku 
medalem „Za zasługi dla PRL”.

POLSKA W OBIEKTYW IE

W Galerii „Interpress” w Wąrsza- 
szawie otwarta została ‘ wystawa za- 
chodnioriiemieckiego fotoreportera 
Uwe Ahrepsa, zatytułowana „Polską, 
miłość, tęsknota”. Autor, były rępor- ; 
ter „Quicka”,s przedstawił na około' 
300 zdjęciach Polskę, jej ludzi i pej
zaż społeczny Kraju z ostatnich mie
sięcy. Zdjęcia były robione w  War
szawie, na Śląsku, w Krakowie, 
Częstochowie i na. Białostocczyźnie. 
Część z prezentowanych zdjęć to ma
teriał do albumu a  Polsce.

WYBITNY PISARZ 
AM ERYKAŃSKI W POLSCE

W Warszawie przebywał wybitny 
pisarz amerykański Erskine Caldwell 
wraz z  małżonką. Była to już piąta 
jego wizyta w  Polsce. Tym rasem, 
choć miała ona charakter wypoczyn
ku, była. bardzo pracowita i wypeł
niona różnymi absorbującymi zaję
ciami. Autor „Poletka Pana Boga” 
spotkał się z polskimi pisarzami w Do- 
mu Literatury w Warszawie.. W 
czasie, tego spotkania wiceminister 
Kultury i Sztuki -r- Stanisław Pu
chała udekorował go odznaką „Za
służony dla kultury polskiej”, przy
znaną pisarzowi za zasługi wniesione 
w« rozwój życia kulturalnego w Pols
ce.

E. CalldWell odwiedził także dwie^
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oficyny wydawnicze: „Państwowy 
Instytut Wydawniczy” i „Czy&lnik”. 
Znalazł również czas : na spotkanie 
z czytelnikami jego książek. Więk
szość powieści i opowiadań Caltjwelr 
la.była tłumaczona na język polski, 
stąd jest on dobrze znany i ceniony 
w Polsce. Najnowszą jego publikacją 
w Kraju jest „Epizod w. Palmetto”, 
w przekładzie- Kazimierza Piotrow
skiego, książka wydana - nakładem 
Krajowej Agencji Wydawniczej. W 
Masie jednego z wywiadów, jakich 
pisarz udzielił w Polsce, powiedział 
ort m.in., że przyjechał tu, ponieważ 
interesuje go życie ludzi w Polsce.

USA
POLSKO-AM ERYKAŃSKIE 

TOW ARZYSTW O HISTORYCZNE

The Polish American Historical As- 
sociation (PAHA) —'-Towarzystwo 
.zrzeszające historyków polskiego po
chodzenia poslfenotwiło ustanowić na
grodę Oskara Haleckiego, znanego 
historyka polskiego, autora wielu 
cennych prac i wieloletniego prezesa 
Polskiego Instytutu NSukowego, któ
ry zmarł w Nowym Jorku. Nagroda 
w wysokości 500 > dolarów będzie 
przyznawana corocznie autorowi naj
lepszej książki o polsko-amerykań- 
śkiętf historii i kulturze. Celem na
grody jest m.in. zachęcenie uczonych 
dd 'pracy na polu historycznym. 
^AHA będzie również przyznawała 
nagrody im. Swastka, byłego redak
tora Polish American Studies. Na
groda w wysokości 100 dolarów 
przyznawana będzie za najlepszy ar
tykuł zamieszczony w tym piśmie 
wydawanym przez PAHA.

E. M USKIE ODZNACZONY

Redaktor Uniwersytetu Notre Da
mę w South Bend. Ind., Theodore M. 
Hesburgh podał do wiadomości, że 
wyróżnienie przyznawane przez uni
wersytet — Laetare Medal — na rok 
1981 otrzymał Edmund S. Muskie, 
który przez 22 lata był senatorem, 
pełnił urząd gubernatora stanu Mai- 
ne, w roku 1968 kandydował na urząd 
prezydenta i w ostatnim okresie 
prezydentury Jimmy Cartera był se
kretarzem stanu. Edmund S. Muskie 
jest pierwszym Amerykaninem pols
kiego pochodzenia, który otrzymał 
to zaszczytne odznaczenie.

LEGIA HONOROWA SOKOLSTWA 
DLA MAZEWSKIEGO

Prezes Związku Narodowego. Pols
kiego i Kongresu rolam i Amerykań
skiej Alojzy Mazewski otrzymał, naj
wyższe odznaozenie Sokolstwa Pol
skiego — Złoty Krzyż Legii Hono
rowej. Wcześniej otrzymało je tylko 
dwóch Polaków: Ignacy Jan Pade
rewski i generał Józef Haller. A. Ma
zewski jest pierwszym Amerykani
nem polskiego pochodzenia, który nie 
należąc do Sokolstwa, został odziia- 
cźony' Legią. Podczas uroczystego 
bankfetu wręczono również Ą. Ma- 
zewskiemu czek na 30 000 dolarów 
z przeznaczeniem na fundusz pomo
cy dla Polski — „Na ratunek”.

POLO N IJN A  KSIĘGARNIA 
W CHICAGO

Księgarnia „Polonia” w Chicago 
jest największą polską księgarnią w
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u sa ,, gazie Każdy interesujący się 
kulturą Kraju znajdzie tysiące ksią
żek' (2500 tytułów) w języku pol
skim i angielskim, polskie czasopisma, 
karty, świąteczne; płyty.. Księgarnia 
prowadzi również- własną działalność 
wydawniczą. Dociera nie tylko do 
środków polonijnych w USA i Ka
nadzie, lecz również dostarcza ksią
żek amerykańskich uniwersytetom 
i bibliotekom publicznym. Każdego 
roku organizuje kilka wystaw pols
kiej książki na zjazdach naukowych, 
np. na konwencjach amerykańskich 
slawistów oraz na zjazdach Polskich 
Klubów Artystycznych. Plonem tej 
pracy jest większe zainteresowanie 
Polską, jej kulturą, nauką i sztuką.

AUDYCJE t e l e w i z y j n e  
O POLSCE

'Na drugim kanale telewizji w De
troit emitowano cykl programów po- , 
święconych Polsce.- Opracował je 
Harry Gąllagher, który wra-z z pro
ducentem J. Morelandem, technika
mi praż' tłumaczem Michałem Kró
lewskim, spędził kilka tygodni w 
Kraju. Seria ukazała życie dzisiej
szej Polski, z uwzględnieniem zacho
dzących zmian. Audycja prezentowa
na pt. „Poland-Detroit ludzkie 
powiązania” ' zakończona została 
specjalnym raportefn „Polania i Po
lacy*’.

PLANY TURYSTYCZNE PACT

W lipcu br. zawiązała się w Nowym 
JorkĄ organizacja polonijną PACT 
(Pt)lish American Consolidated To

urs); stawiająca sobie za cel promocję 
turystyki do Polski. Założycielami 
organizacji są właściciele trzech 
polonijnych biur poclróży działają
cych od lat w okręgu nowojorskim, 
a mianowicie: Jacek M. Bąkowski 
(PAT TRAYEL), Chester J. Paradow
ski (Borawski TRAVEL), Bogdan 
Anuszewski (Twardowski TRAVEL).

Już teraz każde z biur — członków i 
PACT przygotowuje grafik różnote- 
matycznych wyjazdów na sezon 1982; 
tury kulturalno-oświatowe, uzdro
wiskowe i rekreacyjne. Będą one 
oferowane zainteresowanym zą. poś
rednictwem biur podróży, jak też 
organizacji społecznych, kościelnych, 
itp.

Detale związane z turystyką do 
Polski w roku przyszłym omawiane 
były niedawno w Warszawie przez 
członków-założycieli PACT. z przed
stawicielami" Polskich Linii Lotni
czych LOT, Sponrts-Tourist, Alma- 
tur, Polskich Uzdrowtek i innych za
interesowanych instytucji. Zapytany 
w Warszawie o perspektywy turys
tyki polonijnej przy współpracy z 
kontrahentami polskimi, prezes 
PACT B. Anuszewski powiedział:
,,Spodziewamy się, że wspólny wy
siłek naszych biur podróży w koope
racji z PLL LOT pozwoli nam 
przyczynić eię do tego, by sezon 1982 
był lepszy od ubiegłych dwu lat”.

ODZNACZENIE PRZYZNANE 
R. MOODY’EMU

Za swój znaczący wkład w rozwój 
kultury polskiej i .stosunków" pols- 
ko-amerykańskich Robert F. Moody
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z Lynn, redaktor naczelny gazety Po
lonii z Nowej Anglii — „Polish Ame
rican Diqest” odznaczony został Sre
brnym. Krzyżem Zasługi. W imieniu 
konsula generalnego Kazimierza Cia- 
sia. dekoracji dokonał Andrzej Ma- 
ronde z polskiego Konsulatu Gene
ralnego w Nowym Jorku. Podczas 
tejże uroczystości wyróżnienia książ- 
kówe otrzymali:^ Juliusz Sozanski 
oraz Joseph Turkowski, przewodni
czący-Nórth Shore of the Boston 
Polonia Society. Dr Sozanski uhono
rowany został za aktywny udział w 
przeprowadzeniu, akcji pomocy me
dycznej. dla Polski, zaś J. Turkowski 
za przyczynienie się dci umacniania 
stosunków między Polską a USA.

NOWA ENCYKLOPEDIA 
W HARVARD

Na półkach księgarskich pojawiła 
się „Harvard Encyklopedia of Ameri
can Ethnic Groups”, ważna pozycja 
traktująca m.in. o polskiej grupie 

''etnicznej w Stanach Zjednoczonych. 
Obszerną notę o, Polonii amerykań
skiej napisał, Wictor Greene, 
uwzględniając takie pojęcia z dzie
dziny socjologii, jak amerykanizacja, 
asymilacja, przewodzenie w gru-pach 
etnicznych, przetrwacie języka itp. 
~~Infpfmacje uzupełnia kilkanaście 
tablic statystycznych, ilustrujących 
rozwój polskiej emigracji do 'USA w 
poszczególnych dekadach w okresie 
1820—1975, polskiego osadnictwa w 
poszczególnych miastach, rozmiesz
czenie Polaków w poszczególnych 
stanach oraz analizę innych zjawisk 
społecznych. Dane zaczerpnięto ż ba
dań Biura Statystycznego Stanów

. Zjednoczonych oraz z dokumentów 
rządowych.

Jako bogate kompendium informa
cji naukowej o Polakach w USA w 
aspekcie historycznym, społecznym, 
ekonomicznym i politycznym „Har- 
vard Encyklopedia” jest publikacją 
niezwykle cenną.

SPOTKAŃIA z  k u l t u r ą  
p o l s k o -a m e r y k a ń s k ą

Pod hasłem spotkania z kulturą 
polsko-amerykańską” odbył się w St. 
Louis, Missouri, zjazd przedstawicie
li Rady Amerykańskiej Polskich 
Klubów Kulturalnych. Miejsce ustę
pującej ze stanowiska- prezesa Rady 
Anny Chrypińskiej zajął wybrany na 
lata 1981—1982 Stanisław Ciesielski 
(Baltimore, Maryland) — ceniony 
działacz polonijny.

W swym wystąpieniu nowy prezes 
zapowiedział kontynuowanie i rozwi
janie programu kultywowania dzie
dzictwa kultury polskiej w USA, pro
gramu przeznaczonego także dla no
wych pokoleń Polonii amerykańskiej. 
Ambicją Rady jest również zwoła
nie konferencji przywódców organi
zacji polonijnych, której zadaniem 
laędzie przygotowanie programu eks; 
ponującego uniwersalne y/alory kul
tury polskiej. Przewiduje się m.in. 
gromadzenie w ; archiwach jnateria- 
łów i opracowań dotyczących historii 
osadnictwa polskiego i przejawów 
polskości w 'Stanach Zjednoczonych.

Plany te wymagają zarówno' akty
wizacji Amerykanów polskiego po
chodzenia, i  jak i efektywniejszej 
współpracy z polskimi i amerykań
skimi instytupjami, które mogą ułat
wić realizację projektu.
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INTERW ENCJA KONGRESU 
POLONII AM ERYKAŃSKIEJ

Kongres Polonii Amerykańskiej W 
Nowym Jorku odnotował ostatnio 
sukces, w akcji obrony dobrego imie
nia Polaków. Interwencja KPA do
tyczyła popularnego serialu telewi
zyjnego „The Jeffersona”, w'którym 
wprowadzono postać człowieka o 
polskim nazwisku, występującego w ' 
charakterze ochrony osobistej boha
tera filmu. Polaka przedstawiono 
jako prymityw i osobę nierozgarriię- 
tą, co miejscowa społeczność polska, 
wrażliwa na pókutujące stereotypy 
etniczne, potraktowała jako obra- 
żliwe.
- W wyniku starań podjętych przez 
Kongres, sieć CBS-TY i producenci 
serialu — T.A.T. Communications 
Co.’ zgodzili się na wprowadzenie od
powiednich zmian. Obraźliwe sceny 
zostaną całkowicie usunięte, przed 
wznowieniem „Rodziny Jeffersonów” 
w' telewizji. CBS uznało incydent za 
„niefortunny”.

NOWE STYPENDIA

Jak podaje amerykański „Dziennik 
Związkowy”, 50 stypendiów po 500 - 
dolarów przyznał studentkom i stu
dentom należącym do Związku Naro
dowego Polskiego specjalny Komitet 
..Stypendialny mianowany przez wi
ceprezeskę: ZNP Helenę Szymanowicz 
w porozumieniu z prezesem Alojzym 
Mazewskim. Stypendia prżeznaczone 
są na bieżący rok akademicki. Głów
ne. kryteria kwalifikacyjne, jakimi 
kierowała się komisja, obejmowały 
zarówno celujące postępy w nauce,

jak i działalność w ramach Związku 
oraiz aktywność w życiu ogólnopolp- 
nijnym.
: Z okazji przyznania ,• stypendiów 

prezesa ZNP A. Mazewski wydał oś
wiadczenie, to którym stwierdzi- 
iri/n.: „Nadszedł czas, aby nasza mło
dzież polskiego pochodzenia była (za
chęcana do poszukiwania swoich du
chowych i kulturalnych powiązań w 
zakresie dziedzictwa, aby w ten spo
sób mogła wzbogacić swoje umysły 
stając się przez to ; lepszymi obywa
telami Stanów Zjednoczonych”. Pre
zes podkreślił, że przy przyznawaniu 
stypendiów brano pod uwagę zainte
resowania kandydatów polską his
torią, kulturą i tradycją oraz naukę 
języka polskiego.

KANADA 

TOWARZYSTWO 
IM. F. CHOPINA

Od 1974 roku diziała w Toronto To
warzystwo im. Fryderyka Chopin^, 
którego prezesem i założycielem'jest 
prawnik z zawodu, Andrzej' Willman. 
Działalność Towarzystwa ma dwa 
główne cele: popularyzowanie pols
kiej muzyki (głównie Chopina;) oraz 
udzielanie pomocy obiecującym' pla
nistom kanadyjskim zafascynowa
nym polskim artystą. UfunĆtowśTfo 
m.in. 2000 dolarów nagrody. dla obie
cującego pianisty Johna Hęndricso- 
na. Towarzystwo organizujte wystawy 
poświęcone Chopinowi, wydaje spe
cjalne biuletyny dla , krytyków i in
stytucji muzycznych. Staraniem To
warzystwa organizowane są również 
kameralne koncerty chopinowskie w 
prestiżowych salach Toronto.
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DELEGACJA POLO N II 
U M INISTRA

Delegacja Zarządu Głównego Kon
gresu Polonii Kanadyjskiej z preze
sem J. Kaszubą, sekretarzem gene
ralnym K. Klimaszewskim, w towa
rzystwie posła iz okręgu High Park
— Parkdale J. Flisa, została przyjęta 
przez ministra spraw zagranicznych 
Kanady M. MacGuigana. Delegacja 
■przedstawiła postulaty Kongresu Po
lonii Kanadyjskiej w sprawach 
imigracyjnych oraz akcji pomocy 
Polsce prowadzonej przez Kongres. 
W czasie rozmów zapoiznano delega
cję z krokami podjętymi przez rząd 
kanadyjski w celu przyjścia Polsce 
z pomocą.

KONKURS PAM IĘTN IK A RSKI

Ukazujący się w Toronto „Związ
kowiec” podaje informację* o ogło
szonym konkursie na pamiętnik przez 
Kanadyjsko-Polski Instytut Badaw
czy.^ Pierwszy konkurs tego typu, 
ogłoszony w 1972 r. skierowany był 
do wszystkich polskich imigrantów, 
niezależnie od okresu przebywania 
w Kanadzie, a więc i od czasu* opusz
czenia Polski. Napłynęło 50 prac kon
kursowych — wybór nagrodzonych 
i wyróżnianych pamiętników ogło
szony zoftał w trzech tomach w jęz. 
polskim,' a fragmenty opublikowano 
w .jednym tomie w języku aragiel-
skiip

Obecnie Instytut zwrócił się do 
osób przybyłych do Kanady po 1956 
r.„,a więc w okresie, kiedy polskie 
przepisy paszportowe uległy libera- 
iizącji. Organizatorzy pragną uzys

kać materiał, który pozwoli na opra
cowanie obrazu tej drugiej, powojen
nej fali emigracji polskiej, której 
skład różnił się od poprzedniej. In
stytut prosi o skoncentrowanie się na 
życiu w Kanadzie — kraju osiedle
nia, o nakreślenie wszystkich trud
ności, niepowodzeń, przejawów dys
kryminacji i przychylności otoczenia.

Pamiętniki będą własnością Kana- 
dyjsko-Polskiego Instytutu Badaw
czego i zostaną udostępnione jedynie 
badaczom dla celów naukowych.

DOM KOPERNIKA

Trwają prace : pray rozbudowie 
kompleksu mieszkaniowego Coperni- 
cus Lodąe — Domu Kopernika w To
ronto. W jego pomieszczeniach klu
bowych odbywają się już obecnie im
prezy rozrywkowe klubu mieszkań
ców pod kierownictwem inż. Lau- 
bitza. Po ukończeniu prac zostanie 
wyodrębniona część Domu, w której 
zamieszkiwać będą osoby w podesz
łym wieku, potrzebujące stałej po
mocy i opieki. W nowym budynku 
powstanie kaplica, a także osobne 
ćentrum rnedyczne i ośrodek zdrowia 
dla dzieci. Całokształt prac zarządu 
Rady Domu Kopernika omówił na 
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 
ks^Michął Smith, szczególnie podkre
ślając ogromny wkład ze strony 
członkiń Klubu Marie Curie-Skło- 
dowskiej.

W IELKA BRYTANIA 

JĘZYK PO LSK I W PLYM OUTH

Jednym z uczestników odbywają
cego się w Warszawie Spotkania Na
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uczycieli Polonijnych był Włodzi
mierz Piątkowski — założyęiel i kie

row nik  Polskiej Szkółki Sobotniej w 
Plymouth w Wielkiej Brytanii. Gdy 
w 1971 roku sizkółka powstała, uczę
szczało do niej tylko 6 osób. Po 
dwóch latach W. Piątkowski zało
żył' wspólnie z przyjaciółmi Anglo- 
-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne, 
które miało popularyzować polską 
tradycję i kulturę. Przyczyniło się to 
również do rozbudowy szkółki. Dzi
siaj ma ona już status organizacji 
edukacyjnej,, a uczęszcza do niej 
kilkadziesiąt osób w wieku od 7 do 
70 lat. Uczniami są głównie ... An
glicy. Stało się to przez utworzenie 
stowarzyszenia zespołu pieśni i tańca 
„Krakowia”. Anglików zafascyno
wał polski folklor — a przy okazji
i język.

POLSCY LEKARZE 
W EDYNBURGU

Upłynęło 40 lat od założenia Pols
kiego Wydziału! Lekarskiego w Edyn
burgu. Dla uczczenia rocznicy zos
tał zorganizowany zjazd byłych wy
chowanków i członków grona peda
gogicznego;

Ponieważ w oddziałach polskich w 
Wielkiej Brytanii znajdowała się ̂ po
kaźna grupa studentów medycyny 
oraz profesorów, docentów, wykła
dowców, Uniwersytet w Edynburgu 
zaofiarował Polakom współpracę —■ 
w celu umożliwienia dokończenia 
studiów i kontynuowania praby nau
kowo-dydaktycznej. Polski Wydział 
Lekarski stał się jedyną w swoim 
rodzaju instytucją akademicką — 
założoną przy obecnej uczelni, ale na

polskich prawach. Językiem' wykła
dowym był polski, zaś absolwenci 
uzyskiwali polskie dyplomy, honoro
wane jedynie w .Kraju. W 1947 r. dy
plomy tej ‘ uczelni zostały uznane 
przez brytyjski parlament-jako waż
ne również na terenie' tego państwa.
(Wydział lekarski ■ istniał 8 lat 

(1941—49). Przewinęła się przezeń 340 
studentów, dyplom uzyskało 227. Ok. 
10 proc. absolwentów wróciło do 
Polski, reszta rozjechała się po świę
cie, ale łączność z  uniwersytetem po
została zawsze żywa.

Ną 40-lecie przybyło blisko 100 
uczestników z Anglii} Francji, Kana
dy, USA i Polski.

Z BIULETYNU POLONII 
Z PLYMOUTH

Najnowszy numer biuletynu An- 
glo-Pplskiego Stowarzyszenia Kultu
ralnego* w Plymouth przynosi m.in. 
artykuł Barbary Czarnoty dotyczący 
polskiej kultury ludowej — pierw
szy z tematycznego cyklu zapowie
dzianego przez autorkę. Przedstawia
jąc polskie zwyczaje, zanikający ju,ż 
często folklor — pragnie ona ocalić 
czy też utrwalić wśród tutejszej spo
łeczności polonijnej świadomość et
niczną. Jej cele zatem pokrywają się 
z tymi, które' przyjęło Towarzystwo 
jako organizacja, a którym służy 
również pielęgnowanie jęz. polskiego,! 
polskich tańców i pieśrii.

Biuletyn zawiera także relację z 
pobytu w Plymouth trzyosobowej 
delagacji władz miejskich Gdyni; 
Jana Krzeczkowskiego, Andrzeja 
Płony i.Edwarda Budzińskiego. Goś
ciom zgotowano serdeczne przyjęcie
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E ;Siedzibię Stowarzyszenia oraz w 
patuszu miejskim, gdzie podpisano 
jfaofcumenty o dalszym ’ zacieśnianiu.: 
i^więzów między Plymouth a Gdynią. 
‘Program artystyczny wypełniły wys
tępy „Krakowii” — tańczącej1 i śpie
wającej młodzieży ze Stowarzyszenia.

FRANCJA 
ZMARŁ MICHEL SWISS

We Francji zmarł znany dzia
łacz polonijny Michel Sw^ss (Mie
czysław Swisłowski). Jego akcji po
mocy'na rzecz: Szpitala-Pomnika w ' 
Międzylesiu zawdzięczają wiele mło
dociani pacjenoi, którym przysłał 
aparaturę medyczną i lekarstwa. B>ł 
We Francji założycielem i wytrwa
łym organizatorem stowarzyszenia, 
które tę działalność postawiło sobie 
za cel; Jego biuro handlowe zajmo
wało się wszelką administracją zwią
zaną z działalnością stowarzyszenia, 
by jej koszty: nie obciążały zgroma-' 
dzonych funduszy i napływających 
s c&dek. Własnym sumptefń ufundo
wał też honorowe dyplomy. W sytu
acjach pilnych sam zajmował się 
''znalezieniem i wysyłką lotniczą le
karstwa czy Urządzenia medycznego.

Organizował z niemałym nakładem 
wysiłków prelekcje połączone z wy
świetlaniem filmów polskich, z któ
rych do.chód przeznaczał dla Między
lesia. Był gorącym . entuzjastą dzie
ła, któremu poświęcił kilka ostatnich 

J a t  swojego życia. A od kilku miesię
cy dołączył do te^ swojej akcji także 
doraźną pomoc dla Kraju — pod pos
tacią mleka w proszku i lekarstw.

Z Polską łączyły go trwałe więzy 
rodzinne i losy wojenne. Uczestnik

kampanii wrześniowej,. po klęsce 
Polski znalazł ^ię w ZSRR, zaś po 
wojnie osiedlił się we: Francji. Śwą 
wytężoną pracą doszedł do sytuacji 
materialnej, która pozwalała mu 
„zaokrąglić” w;ysoko w górę, z włas-' 
nej kieszeni, składki wpływające na 
dobroczynne fundusze.

Zawsze pełen pogody, zawsze chęt
ny dó pomocy bliźnim, był Michel 
Swiss tym człowiekiem, po. którym 
pamięć nie zagińie.

RFN 

SUKCESY „KRAKOW IAKA”

Ważnym wydarzeniem dla działa
jącego przy gromadzie Darmstadt 
Związku Polaków „Zgoda” koła śpie
wu „Krakowiacy” było zaproszone 
przez władze miasta do udziału w 
otwarciu Centrum Kulturalnego w 
Darmstad-Oberwaldhaus. Tuż obok 
Centrum, w diużym namiocie miesz
czącym 3 tys. osób, obok „Krakowia
ków” występowały zespoły! folklorys
tyczne z Jugosławii, Turcji, kapela 
armii amerykańskiej i wiele zespo
łów folklorystycznych RFN. Zespół 
„Zgody” występował podczas uro
czystości dwukrotnie; za każdym ra
zem zbierając zasłużone oklaski. Po 
występach wzrosła liczba zaproszeń 
dla „Krakowiaka” z wielu innych 
miast RFN.

AUSTRIA 

W IECZORNICA HARCERSKA

Wieczornica Harcerska odbyła się 
W lokalu wiedeńskiej „Strzechy” z
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okazji jubileuszu 70-lecia harcers
twa polskiego, gromadząc wielu by
łych harcerzy i sympatyków tej or
ganizacji. Powstanie i początki dzia
łalności harcerstwa przedstawił pre
zes „Strzechy” Bolesław Gaicki, któ
ry również odebrał raport harcmis
trza Leszka Piaseckiego. L. Piasec
ki przypomniał uczestnikom wieczor
nicy znaczenie i chlubną historię 
związku w czasie I i II wojny świa
towej. Do późnych godzin w siedzibie 
Związku Polaków w Austrii roz
brzmiewały piosenki harcerskie.

HOLANDIA 

PO 37 LATACH

Z okazji 37 rocznicy bitwy pod 
Arnhem, w której obok jednostek 
brytyjskich wzięła udział polska sa
modzielna brygada spadochronowa 
pod dowództwem gen. Stanisława 
Sosabowskiego, na cmentarzu w 
Oosterbeek odbyła się tradycyjna 
uroczystość. Przybyli na nią przed
stawiciele władz holenderskich oraz 
uczestnicy walk.

Podczas uroczystości ambasador 
PRL, Alojzy Bartoszak, złożył wie
niec pod pomnikiem poległych
i kwiaty na grobach 83 polskich żoł
nierzy.

AUSTRALIA 

JĘZYK POLSKI 
W AUSTRALII

Staraniem środowiska polonijnego 
język polski został uznany w Austra

lii za przedmiot maturalny. Zrodziło 
to szerokie zainteresowanie młodzie
ży polonijnej nauką języka ojczyste
go na zdecydowanie wyższym pozio
mie niż to było praktykowane do
tychczas. Z inicjatywy PoLsko-Au
stralijskiego Towarzystwa Kultural
nego z Sydney — za zgodą 
mejscowego Ministerstwa Oświaty •
— począwszy od bieżącego roku, 
maturzysta, który uzyska najlepszy 
wynik na egzaminie maturalnym 
z języka, polskiego, otrzymywać 
będzie nagrodę Konsulatu General
nego PRL w Sydney, zaś szkoła, 
w której składał maturę, specjalną 
plakietkę pamiątkową ufundowaną 
przez Towarzystwo. Jako pierwszą 
nagrodę otrzymała Cecylia Tobera 
z Sydney Technical College. W uro
czystości wręczenia wzięli udział 
Konsul Generalny PRL Jan Nowak 
oraz prezes Polsko-Australijskiego 
Towarzystwa Kulturalnego Harry 
Hefka.

ZJAZD MŁODZIEŻY

Wydział Młodzieżowy Rady Na
czelnej Polskich Organizacji w Au
stralii organizuje w grudniu br. 
Zjazd Młodzieży w Polskim Ośrod
ku Młodzieżowym „Polana” w Hea- 
lisville koło Melbourne. Dyskutowa
ne będą m.in. takie tematy, jak: so
cjologiczne uwarunkowania działal
ności młodzieży, trudności w pracy 
młodzieżowej, obraz młodego Polaka 
w Australii, organizacje młodziśżowe 
w Australii, dezyderaty młodzieżowe. 
Zjazd m ą być próbą konsolidacji 
młodzieży polonijnej w Australii.
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POLSKA KULTURA 
W ADELAJDZIE

W Adelajdzie odbył się festiwal 
sztuki i kultury polskiej. Był to dru
gi, po zorganizowanym przed pięciu 
laty w, Sydney, festiwalu polskiej 
kultury na tym kontynencie. Impre
zy poprzedzone zostały paradą jeź
dźców i amazonek wzdłuż ozdobio
nych polskimi flagami ulic miasta. 
Otwarcia festiwalu dokonał guber
nator Południowej Australii K. Sea- 
man w sali Królewskiego Towarzys
twa Sztuk Pięknych, gdizie prezento
wano wystawę polskiego malarstwa
i rzeźby, obejmującą 77 eksponatów 
30 autorów. W sali Centralnego Domu 
Polskiego, Teatr Polski w Adelajdzie 
wystawił sztukę R. Brandstaettera pt. 
„Teatr św. Franciszka”. Zaprezento
wano także komedię M. Bałuckiego 
„Teatr amatorski” w wykonaniu Te
atru Poskiego w Canberry. W biblio
tece stanowej pokazano wystawę 
„Polacy w Australii”, obejmującą 
wkład Polaków w życie kulturalne, 
społeczne i naukowe piątego konty
nentu. W ramach festiwalu zorgani
zowano także wycieczkę do Polish 
Hill Rivel w południowej Australii
— osiedla emigracji polskiej ubie
głego stulecia. Odbyło się także wiele 
koncertów folklorystycznych.

ARGENTYNA 

ZMARŁ ARGENTYŃSKI 
DZIAŁACZ POLONIJNY

W Buenos Aires zmarł w wieku 90 
lat wybitny działacz, honorowy pre
zes Związku Polaków w Argentynie,

Stanisław Pyzik, który siedemdzie
siąt lat swego życia poświęcił Polo
nii argentyńskiej. St. Pyzik, urodzony 
w Skawinie pod Krakowem, student 
Wyższej Szkoły Przemysłowej, zagro
żony aresztowaniem za udział w pa
triotycznej manifestacji, vchodzi z 
Kraju do swego wuja w Argentynie. 
Po ukończeniu tutaj studiów, zosta
je profesorem, a następnie dyrekto
rem Szkoły Przemysłowej w Moron 
pod Buenos Aires, a zainteresowania 
meteorologiczne prowadzą go do sze
regu wynalazków w tej dziedzinie. 
Równolegle wiele ozasu poświęca 
działalności społecznej w środowis
kach polskich oraz na poszukiwania 
archiwalne, mające mu posłużyć do 
opracowania dziejów Polaków w 
Ameryce Łacińskiej. Był założycie
lem kilku polskich towarzystw
i związków, współpracownikiem pol
skich pism. Z biegiem lat stał się ży
wą kroniką Polonii argentyńskiej. 
Wielokrotny delegat Związku Pola
ków w Argentynie na Zjazdy Pola
ków z Zagranicy, odbywające się 
przed wojną w Warszawie, był i w 
latach powojennych reprezentantem 
swego środowiska na zjazdach i kon
ferencjach polonijnych w Polsce.

\

RODACY NAD LA PLATA

Argentyna jest drugim po Brazylii 
krajem w Ameryce Południowej, w 
którym żyje i pracuje najliczniejsza 
Polonia. Szacuje się, że nad La Pla
ta mieszka Około 129 tys. Polaków
i Argentyńczyków polskiego pocho
dzenia. Ich główne skupiska znajdu
ją się w Buenos Aires, w Rosario, 
Cordobie, Mendozie, Santa Fe, Mar
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del Plata, Tucumania i w zagłębiu 
naftowym Comodero Rivadia. polskie 
osiedla rolnicze1 grupują sią głównie 
w prowincji Misiónes, Chaco, Entre 
Riós.

Emigranci, mimo wielkiego oddale
nia od Starego Krajuj zachowują 
polskie zwyczaje, pielęgnują mowę 
ojczystą, ku^tyw^ją; tradycje ojców,, 
którzy już . przędą !470: -'Jaty . kładli 
podwaliny- niepodległej Republiki 
Argentyny.

Mający, swąj siedzibę w Buenos 
Aires Związek Polaków w Argenty
nie zrzesza 36 organizacji i stowa
rzyszeń polonijnych. Aktywnie dzia
ła Stowarzyszenie. Inżynierów i. Tech
ników Polskich, Towarzystwo Śpie
wacze im. F. Chopina oraiz Koło Ar
tystów Plastyków.

CZECHOSŁOW ACJA

55-LECIE CHORU.
NAUCZYCIELI POLSKICH

Swoje 55-lecie obchodził Chór Na
uczycieli Polskich. Nauczyciele byil 
pionierami zorganizowanego śpiewa- 
ctwa .polskiego na Zaolziu. W 1925 r„ 
prży ówczesnym ^Towarzystwie Na
uczycieli Polskich w Czechosłowacji, 
z inicjatywy Jana Kiszy założono 
chór męski. Często występował on 
na Zaolziu i w Polsce, a do najwięk
szych jego śul^esów zaliczyć należy

reprezentowanie śpiewactwa zaoi- 
ziańskiego na Wsżechświatowym 
Zjeżdzie Śpiewaczym i udział w im- 
preząch Powszechnej Wystawy Kra
jowej w Poznaniu w 1927 roku. Pra
cę chóru przerwała\wojną, w której 
■zginęło 180 polskich ̂ nauczycieli, za-7 
olziańskich. Po wyzwoleniu wzrioT 
wił on na krótko działalność, lecz do-

' )
piero w 1955 r. utworzono Chór Na
uczycieli Polskich W obecnym 
kfztałcie,' którego dyrygentami byli: 
Karol Heczko, Emanuel Guziur
i Eugeniusz Fierla, a od 1972 roku 
Henryk Kotas. Od 1963 roku jego in
tegralną część stanowi zespół śpiewa
jących nauczycielek „Melodia”, zało
żony przez Wandę Bury. Od trzech 
lat kierowniczką artystyczną „Me
lodii” jest Wanda Miech-Raszyk.

Koncert jubileuszowy odbył się w 
Trzyftcu w obecności licznych gości, 
m.in. przedstawicieli Towarzystwa 
„spłonią”, Polskiego Związku Ćhó- 
rów i Orkiestr, Unii Czeskich Zespo
łów Śpiewaczych, Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Kulturalno- 
-Oświatowego ' i władz szkolnych. 
Oprócz ChNP „Melodia” i innych 
ześpółów PZKO, wystąpiła także ze 
śpiewem, recytacją i tańcem mło
dzież polskich szkół w Czechosłowa
cji. Z okazji Jubileuszu chór oraz je
go członkowie otrzymali wysokie od
znaczenia „Polonii”, PZĆhiO, Unii 
CZS i ZG PZKO. •
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„Trzymamy się tego, co zawsze, co wszędzie, 
co przez wszystkich było wyznawane, to jesl 
bowiem prawdziwe i rzeczywiście katolickie"

(św. Wincenty z Lerynu)


