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Bp Wiktor Wysoczański 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna 
w Warszawie

Patriotyczne, prawnokościelne 
i doktrynalne więzi Polskiego 

Narodowego Kościoła Katolickiego 
w USA i Kanadzie z Kościołem 

Polskokatolickim w Polsce
Uwagi wstępne

Analiza genezy Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (dalej w 
skrócie: PNKK) upoważnia, czy wręcz zmusza, do wyeksponowania za
równo w tytule, jak i w treści — na pierwsze miejsce — wartości patrioty
cznych, one bowiem legły u podstaw rodowodu tegoż Kościoła. Treść 
prawnokościelna i doktrynalna PNKK została określona bliżej dopiero na 
pierwszych Synodach PNKK, a pptwierdził }ą zwłaszcza fakt nadania sakry 
biskupiej ks. Franciszkowi Hodurowi (1866—1953) w dniu 29 września
1907 r. przez biskupów starokatolickich Zjednoczonych w Unii Utrechckiej.

Przypomnijmy, że PNKK powstał najpierw na kontynencie amerykań
skim wśród wychodźstwa polskiego w 1897 r. W początkowej fazie swego 
rozwoju był wyrazem protestu przeciwko asymilacji rozumianej — jak 
podkreśla Hieronim Kubiak1 — według wzoru anglokonformizmu łub ideo
logii melting potu2. Innymi słowy, PNKK w USA wraz ze swymi instytu
cjami i organizacjami przykościelnymi hamował proces asymilacji imigran
tów polskich poprzez manifestację polskości, czyli utrzymywanie bogatej 
kultury polskiej, zwłaszcza tradycji narodowych, ojczystej mowy i wiary. 
Kościół ten — na prośbę reemigrantów polskich, którzy po odrodzeniu się 
Państwa Polskiego powrócili do Ojczyzny — rozpoczął w 1922 r. swą pracę 
duszpasterską w Polsce. Był on wtedy już, oczywiście, wspólnotą ukształto
waną i w znacznej mierze ustabilizowaną, tak pod względem ustrojowym, 
jak i  doktrynalnym.

1 H. Kubiak: Współczesne tendencje rozwojowe Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego w USA, „Przegląd Polonijny” 1980, z. 4 (18), s. 6.

2 Amerykanizacja zmierzająca do anglokonformizmu miała polegać na rezygna
cji imigrantów z „dziedziczonej kultury własnej i przyjęciu anglosaskich wzorców

„Posłannictwo” nr 3 - 4 1987
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PNKK w Polsce (zwany od 1951 r. Kościołem Polskokatolickim), 
podobnie jak PNKK w USA i Kanadzie, został zorganizowany przez bpa 
F. Hodura, którego postać otaczana jest wielkim szacunkiem i czcią w obu 
środowiskach kościelnych. Obydwa Kościoły są członkami Unii Utrechckiej 
Kościołów Starokatolickich, toteż ich prawnokościelna i doktrynalna więź 
zostanie tu skrótowo przedstawiona właśnie w świetle starokatolickich zasad 
kościelnych, których respektowanie jest konieczne dla zachowania wspól
noty.

Motywacje i wartości  patr iotyczne ,  leżące  u podstaw  
założeń programowych obu Kościołów

PNKK powstał z pobudek patriotycznych3. Istotnym czynnikiem jego 
założeń programowych stały się funkcje narodowościowe i społeczne. Orga
nizatorowi PNKK bp. F. Hodurowi w pierwszym rzędzie szło o ochronę 
interesów kulturalnych i ekonomicznych imigrantów polskich osiedlonych 
w USA. Początkowo celowi temu podporządkował on wszystkie inne swoje 
aspiracje. ■ ■' V \  ■ : ' "■■■ '

Tuż po związaniu się na stałe z antyaustowską grupą wiernych, Pola
ków w Scranton, ks. F. Hodur napisał artykuł pt. Wyznanie, który opubli
kował w pierwszym numerze założonego przez siebie czasopisma „Straż”. 
Czytamy tam: „W niedzielę, dnia 14 z.m. (i4 marca 1897 r. — uwaga 
W. W.) przed południem przybyło do mnie trzech ludzi w imieniu organizu
jącej się nowej parafii polskiej w Scranton, i przedstawiło mi prośbę kilku
set rodzin pragnących, bym został ich proboszczem, ą oni stać będą przy 
mnie (...). I poszedłem. Porzuciłem parafię w Nanticoke z żalem, bo nie
jedna nić serdeczna nawiązała się między mną ą parafianami, porzuciłem 
ciszę i spokój i pracę z dnia na dzień, a rozpoczynam nowy okres życia, 
któremu na imię będzie: walka i trud i nędza może. A jednak muszę to 
uczynić, muszę zerwać pęta wiążące mnie z biskupem, bo one są hańbą

zachowań oraz wartości”. H. Kubiak: Rodowód narodu amerykańskiego, Kraków
1975, Wydawnictwo Literackie, s. 151. Natomiast ideologia asymilacyjna melting pot 
zakładała, że przez wymieszanie biologiczne (amalganację) różnych „odmiennych 
etnicznie składników wyłoni się nową; jakość narodu'amerykańskiego, w równym , 
stopniu daleka od wzorów i wartości anglosaskich, jak i każdych innych”. Tamże, s. 
153. ' ■' . . ■ . ■ '' "v

3 Tak w odręcznym piśmie bpa F. Hodura, datowanym w Scranton, Pa. 8 paź
dziernika 1908 r., skierowanym do jednego z biskupów starokatolickich, Aartsbis- 
schoppelijk Archief Utrecht (Holandia) Noord Amerika, Fr. Hodur I (1899—1908) 
Werkering en Wijding 14/9. /
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moją i ludu polskiego i są kulą łamiącą prawidłowy rozwój narodu polskiego
;  "  ,  ■:■■■■ '■

W chowanym artykule ubolewa się nad losem półtoramilionowej rze
szy biednych ludzi. Autor wyraża przekonanie, że zerwanie więzi ź bisku
pami wrogo usposobionymi do Polaków, „stworzenie Kościoła Polskokato- 
lickiego, gdzie by wierni i pasterze byli jednym ciałem w Chrystusie 
Jezusie, to pierwszy krok do uzdrowienia (...) stosUnków i polepszenia nie
szczęsnej doli”5 imigrantów polskich.

W tym kontekście znamienna jest treść uchwały kontestującej grupy 
scrantonian, zawartej W „Księdze protokółowej parafii św. Stanisława Bisku
pa i Męczennika w Scranton, Pa. ”6, życzliwie udostępnionej mi przez bpa 
Antoniego Rysza. Wskazano w niej na Cel, w jakim wzniesiono nowy Koś
ciół polski oraz zawarto postanowienia odnoszące się do własności i zarządu 
majątkiem. Na stronach 9—10 czytamy m.in.: „Na większą cześć Boga w 
Trójcy Jedynego, ku uczczeniu Najświętszej Maryi Panny i św, Stanisława, 
patroria, zbudowaliśmy no\fry polski kościół, by w nim gromadził się lud u 
stóp Przedwiecznego, czerpał światło wiary i miłości, które są fundamentem 
żywota na tym świecie i w wieczności; by zaś ten przybytek Boży wznie
siony za grosz ciężko zapracowany nie przeszedł w obce ręce* lecz służył 
swemu celowi i pozostał jako pamiątka dla dzieci i wnuków obecnego 

'  pokolenia i był świadectwem wiary ludu polskiego w . Ameryce, postana
wiamy wszyscy którzyśmy się przyczynili do zbudowania tej świątyni, co 
następuje:

„kościół ma być inkorporowany jako Kościół Polskokatolicki pod we
zwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika na imię i własność parafii 
Św- Stanisława w Scranton, Pa.”. Opiekunami majątku mają być wybrani 
przez parafię członkowie;

— na czele parafii stoi ksiądz, mający w sprawach wiary „władzę 
niczym nie skrępowaną”; ; ;

— majątkiem parafialnym zarządza komitet (w składzie: przewodni
czący, sekretarz i skarbnik), wyłaniany przez parafię.: Komitet jest odpo
wiedzialny przed księdzem i parafią”.

W ̂ artykułach i apelach zamieszczanych na łamach „Straży” ks. F. 
Hodur, zachęcał rodaków, aby zwracali się dó niego po radę, jeśli mają kło
poty z biskupami i księżmi. Podkreślał, że właśnie kościół św. Stanisława w 
Scranton został wzniesiony jako odpowiedź na krzywdy, zadane Polakom

4 „Straż” z 17 kwietnia 1897 r.
? Tamże.
6 Fotokopia tej książki protokołowej znajduje się w moich'zbiorach prywat

nych.

5



osiedlonym w Ameryce przez biskupów i księży, przede wszystkim pocho
dzenia niemieckiego i irlandzkiego, „aby był świadectwem wiary narodu 
polskiego na wychodźstwie i budzącego się poczucia godności ludzkiej u 
roboczego ludu, już więcej nie pozwalającego deptać się nikomu”7.

Nieziszczenie się nadziei, które wiązano z memoriałem8 złożonym w 
Rzymie na początku 1898 r., klątwy rzuconej na ks. F. Hodura w dniu 29 
września 1898 r. przez bpa M.J. Hobana z upoważnienia i autorytetu bpa 
W. 0 ’Hary i fiaska pertraktacji w sprawie pojednania ks. F. Hodura oraz 
skupionych wokół niego wiernych z biskupem rzymskokatolickim, zmusiło 
scrantonian do obrania nowej drogi. Zdecydowali się oni na przekształcenie 
niezależnego ruchu religijnego w autonomiczny Kościół. Formalna uchwała 
w tej sprawie (duchowieństwa i laikatu — delegatów poszczególnych para
fii) zapadła dopiero na I Synodzie PNKK w dniach 6—8 września 1904 r. 
w Scranton.

W przedsynodalnej odezwie z 1904 r., zamieszczonej na łamach lipco
wego numeru „Straży”, a zatytułowanej: „Do wszystkich Kościołów Polsko- 
-Narodowych, patriotycznych towarzystw i ludzi dobrej woli, którzy nie 
zwątpili w przyszłość Polskiego Narodu na wychodźstwie”, ks. F. Hodur wraz 
ze współpracującymi z nim księżmi i wiernymi nawołują Polaków do jed
ności. „Wobec (...) lekceważenia naszego narodu w ogóle — czytamy w 
odezwie — a tutejszego ludu w szczególności ze strony papieża i rzymskich 
biskupów — stajemy my, narodowi księża i jego wybrani przedstawiciele, i 
odzywamy się do współbraci naszych: czas najwyższy, żebyśmy pozbyli się 
zależności od Ajryszów (Irlandczyków — uwaga W.W.) i Niemców, czas, 
byśmy sprawy Kościoła naszego wzięli we własne ręce, czas zorganizowania 
(...) Polsko-Narodowego Kościoła Katolickiego w Ameryce”9.

Autorzy odezwy informują i apelują: „(...) by mieć sposobność do 
gruntownego zastanowienia się nad naszym położeniem, nad stosunkami 
kościelnymi i społeczno-narodowymi, by przejrzeć dotychczasowy program 
narodowo-religijnego ruchu, usunąć co było w naszej organizacji nieodpo
wiedniego i nieużytecznego i nakreślić sobie na przyszłość program jasny i 
prosty narodowo-religijnej pracy w Ameryce — w tym celu zwołujemy

7 „Straż” z 24 kwietnia 1897 r. Zob. też kolejne numery tego czasopisma, w 
których ks. F. Hodur powtarza swe apele.

8 Tekst w „Straży” z 2 lipca 1898 r.
9 „Straż” z 9 lipca 1904 r. Odezwę podpisali ks. F. Hodur, 10 księży oraz 10 

osób świeckich, przewodniczących komitetów parafialnych. Tekst odezwy przedru
kował ks. W. Kruszka: Siedem siedmioleci, czyli pół wieku życia, Pamiętnik i przy
czynek do historii polskiej w Ameryce, 2 tomy, Poznań — Milwaukee 1924, Nakła
dem autora, Drukarnia św. Wojciecha w Poznaniu, 1. 1. '

6



pierwszy Synod Polsko-Narodowego Katolickiego Kościoła w Stanach Zjed
noczonych do Scranton (...). Wszyscy poniewierani i wyklęci przez ajry- 
skich biskupów, wszyscy skrzywdzeni i pohańbieni przez księży polskich, 
zaprzedanych wrogom własnego narodu, wszyscy, którzy wierzą w zapano
wanie sprawiedliwości Bożej na świecie i cierpią, patrząc się, jak depczą po 
niej ci, co się mienią następcami i uczniami Chrystusa Pana — wszyscy my 
zejdźmy się razem, zapomnijmy sobie urazy i błędy popełnione w prze
szłości, a owiani jedną wielką myślą Bożą i narodowej służby, radźmy, jakby 
zgotować ludowi wiernemu lepszą, jaśniejszą przyszłość”10.

W dwa lata po I Synodzie zaistniała potrzeba zwołania Synodu Nad
zwyczajnego, który odbył się w Scranton w dniach 21—23 sierpnia 1906 r. 
Powody zwołania tego Synodu znajdujemy w odezwie publicznej z czerwca 
1906 r., nazwanej Pierwszym listem synodalnym (1906)11, w której ks. F. 
Hodur, już jako biskup elekt, przypomina duchowieństwu i wiernym 
postanowienia I Synodu oraz odpiera ataki i zarzuty, kierowane przez 
rzymskokatolików pod adresem PNKK. Zauważa i przekonuje, że PNKK 
nie zerwał z jednym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościołem, 
który ustanowił Jezus Chrystus, „ugruntowali apostołowie, a uświetnili 
życiem i śmiercią męczennicy i wyznawcy pierwszych trzech sttileci po 
Chrystusie (...). My się nie odłączamy od Jezusowego Kościoła, od tego 
społeczeństwa, którego głową jest Chrystus sam, a kierownikiem wewnętrz
nym Duch Święty”12. Elekt F. Hodur widzi potrzebę wystąpienia przed 
ludem polskim z programem PNKK, przedstawienia mu duchowych, 
moralnych, materialnych, społecznych i politycznych korzyści, „wypływają
cych z wolnego Kościoła, niezawisłego przede wszystkim od biskupów 
irlandzkich i niemieckich”13.

Spośród licznych uchwał synodalnych, zasługujących na uwagę, szcze
gólne miejsce zajmuje rezolucja, w której określono stosunek duchowień
stwa i wiernych PNKk  do Starego Kraju. Uczestnicy Synodu opowiadają 
się w niej za polityką tych mężów, którzy ^pragnęli widzieć Polskę szczęś
liwą i od nikogo zależną”. Przypominają oni zarazem, że PNKK powstał 
„wskutek łez i krzywd polskiego ludu na wychodźstwie, jako potężny pro
test przeciwko ajryskim i niemieckim biskupom”, pragnącym go „ograbiać 
z mienia i wolności”, a potem „zamienić go w powolne narzędzie swej poli
tyki”. W końcowym fragmencie rezolucji znajdujemy wzruszającą deklara
cję uczestników Synodu Nadzwyczajnego. „Ojczyźnie naszej — czytamy w

10 „Straż” z 9 lipca 1904 r.
11 „S traż” z 16 czerw ca 1906 r.
12 Tamże.
13 Tamże.
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dokumencie — składamy cześć powinną, ślubujemy miłość i wdzięczność 
niewygasłą. Nie zapomnimy jej nigdy. Choć tu mamy wolność większą i byt 
znośniejszy i wielką sposobność do zdobycia majątku i znaczenia, to jednak 
nasze oczy i serca zwracają się często za oceany ku tobie, Polsko, rodzinpa 
ziemio nasza! W tej strasznej i tytanicznej walce, jaka się toczy ustawicznie 
między ciemiężcami i naszym narodem, a zwłaszcza pod zaborem rosyjskim 
i niemieckim, my chcemy brać czynny udział przez składki na czynną 
obronę, przez popieranie polskiego przemysłu, polskiej szkoły, polskiej lite
ratury, przez zachowanie języka, zwyczajów i obyczajów narodowych. Jeśli 
zaś zajdzie potrzeba, gdy się objawi wola naszego narodu i powoła swych 
synów na krwawe pola czynu, to my się stawimy dó apelu, staniemy w 
szeregu z naszymi braćmi znad Wisły, Warty, Niemna i Bugu i dług spła
cimy Ojczyźnie”14.

Zawarty w tym dokumencie program, mający na celu rozwiązywanie 
problemów, ż jakimi imigranci polscy zetknęli się w USA oraz niesienie 
pomocy Polsce był konsekwentnie, z wielkim zaangażowaniem, realizo
wany. Zaangażowanie tamtejszego środowiska na rzecz Polski przejawiało 
się m.in. w niesieniu pomocy duchowej i materialnej rodakom w Polsce. W 
1913 r. PNKK, wraz z organizacjami przykościelnymi, włączył się aktywnie 
do działań Komitetu Obrony Narodowej, aby u jego boku walczyć na rzecz 
wolności politycznej i narodowej niepodległości Polski15. Z cenną inicjatywą 
wystąpiła Polsko-Narodowa „Spójnia”. Na III Sejmie tejże organizacji w 
Plymouth, Pa. (1913) podjęto uchwałę o utworzeniu Funduszu Narodo
wego. Członkowie „Spójni” opodatkowali się w celu sjtworzenia „specjal
nego funduszu dla niesienia pomocy rodakom w Polsce”16. Uchwała ta zna
lazła poparcie ze strony PNKK. III Synod Generalny, odbyty w Chicago w 
dniach 1—3 grudnia 1914 r., zachęcił wiernych PNKK do „płacenia stałego 
podatku na rzecz niesienia pomocy Ojczyźnie”17. Fundusz ten okazał się 
bardzo potrzebny, zwłaszcza po wybuchu wojny. W dniu 11 lutego 1916 r. 
„Spójnia” Wysłała — w ramach pomocy finansowej Polsce — pokaźną 
kwotę dolarów, z tego połowę ńa ręce Henryka Sienkiewicza, przebywają
cego podówczas w Szwajcarii, drugą połowę zaś bezpośrednio do Naczel
nego Komitetu Ratunkowego w Krakowie.

14 Tekst rezolucji opublikowano w „Trybunie — wydaniu jubileuszowym w 
dziesiątą rocznicę powstania Polsko-Narodowego Kościoła w Ameryce”, Scranton, 
Pa., marzec 1907 r. " ' .

15 Prace i pisma księdza biskupa Franciszka Hodura, 1.1, Scranton, Pa. 1939, 
Druk „Straży”, s. 73—74.

16 J. Nastalski: Ku pamięci. Wydała Polsko-Narodowa Spójnia w 42 rocznicę 
powstania, Scranton, Pa., b.r. w. (1950), Druk „Straży”, s. 18 i 39.
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Organizator PNKK, w imię służby Ojczyźnie, deklarował też pełną 
współpracę z Kościołem Rzymskokatolickim pod warunkiem, że Kościół 
ten będzie pomagał Polsce.
■ Bardziej konkretne formy pomocy rodakom w Polsce (duchowej i 

materialnej) przyjęto w 1919 r. Mianowicie pod koniec tegoż roku przybył 
do Polski ks. Bronisław Krupski (1881—1936), który rozpoczął — dzięki 
ofiarności wiernych PNKK i Polsko-Narodowej „Spójni” — akcję charyta
tywną i ideową w Ojczyźnie. W latach 1920—1922 „Spójnia” wydała na 
cele tej akcji ponad 37 000 dolarów18.

Większy wysiłek w zakresie niesienia pomocy Polsce został podjęty 
przez PNKK i „Spójnię” dopiero podczas drugiej wojny światowej i bez
pośrednio po jej zakończeniu. Początkowo przeprowadzano zbiórkę samo
dzielnie, na podstawie uzyskanego przez Komitet Polsko-Narodowy w 
Scranton we wrześniu 1939 r, pozwolenia Departamentu Stanu. Od zjazdu 
Rady Polonii Amerykańskiej, odbytego w Pittsburghu w dniach 30—31 
marca 1940 r. podejmowano wspólne działania z Radą, w której odtąd sku
piła się cała akcja pomocy Polsce. Równocześnie podczas wojny powołano z 
inicjatywy bpa Leona Grochowskiego (1886—1969), ówczesnego ordyna
riusza Diecezji Zachodniej PNKK, organizację charytatywną pn. Plutony 
Dobrego Samarytanina, która niosła pomoc polskim jeńcom wojennym 
w Niemczech19. Po wojnie zaś, z inicjatywy bpa F. Hodura, Rada PNKK 
utworzyła Komitet Doraźnej Pomocy z siedzibą w Scranton, który niósł 
pomoc najbardziej potrzebującym rodakom w kraju, niezależnie od ich 
przynależności wyznaniowej.

Według informacji, zamieszczonych w sprawozdaniu finansowym, 
przedstawionym na Sejmie Polsko-Narodowej „Spójni” odbytym w Chi
cago w 1947 r., wierni PNKK i członkowie „Spójni” w okresie od wybuchu 
drugiej wojny światowej do zwołania Sejmu wysłali do Polski dary w go
tówce, artykułach żywnościowych i odzieżowych o łącznej wartości 816 756 
dolarów20.

17 Trzeci Synod Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Ameryce, 
który odbył się w dniach 1, 2 i 3 grudnia 1914 r. w Chicago, III. (Sprawozdanie, szkic 
historyczny i uwagi, Scranton, Pa. 1921, s. 38.)

18 Żob. ks. S. Włodarski: Akcja charytatywna, „Rodzina” z 12 kwietnia 1966, nr 
15(510), s. 4.

Podaję wg informacji zawartych w Księdze pamiątkowej z okazji uroczy
stości złotego jubileuszu kapłaństwa ks. bpa Leona Grochowskiego, Pierwszego 
Biskupa PNKK, 1910—1960, Scranton, Pa. 1960, s. 8 (niepaginowana). Por. też S. 
Ciesielski: Polonia amerykańska dla kraju pod okupacją hitlerowską, „Mówią wieki”
1976, nr 1(217), s. 24—27 oraz artykuł pod tym samym tytułem bpa M. Rodego w 
„Rodzinie” z 16 maja 1976, nr 20(821), s .3 —4. '

20 J. Nastalski: Ku pamięci..., s. 40.



Pomoc ta nie ustawała także w latach następnych. I tak, z inicjatywy 
PNKK i „Spójni” powołano do życia dwie instytucje: Polish National Cat- 
holic Church Relief and Resettlement Center (sierpień 1956) oraz Ameri
can Polish National Relief for Poland Inc. (październik 1957)21. Pierwsza 
z wymienionych instytucji, która faktycznie rozpoczęła swą działalność 
dopiero w czercu 1957 r.22, pomagała emigrantom polskim z Europy w 
osiedlaniu się i znalezieniu pracy na terenie USA. Z pomocy tej skorzystało 
ponad 1000 osób. Druga organizacja (zwana potocznie pomostem), podjęła 
się pomocy rodakom w Polsce. W wyniku jej starań w Departamencie 
Stanu dopuszczono PNKK do federalnych nadwyżek żywnościowych, tzw. 
„U.S. Surplus”. Rząd federalny zwolnił towary wysyłane do Polski od 
podatku pod warunkiem, że 15—30% tych towarów pochodzić będzie ze 
zbiórek PNKK oraz zapewnił bezpłatny transport oceaniczny. Akcję zbió
rek zakończono w czerwcu 1961 r,23. Dzięki działalnbści tej organizacji wy
słano do Polski żywność wartości 3 800 000 dolarów24.

Dodajmy, że do akcji charytatywnej, podjętej pirzez PNKK i „Spój
nię”, przyłączyło się następnie szereg organizacji polonijnych, Krajowa 
Rada Kościołów oraz osoby prywatne. Znalazła ona też poparcie prasy 
polonijnej oraz polskich programów radiowych25.

Patriotyzm PNKK przejawiał się m.in. w sakralizacji języka polskiego 
(przez wprowadzenie go do liturgii) oraz innych elementów kultury naro
dowej (jak np. eksponowanie literatury polskiej w życiu Kościoła, wpro
wadzenie niektórych świąt narodbwych do kalendarza liturgicznego), a 
także w utrwalaniu szacunku i czci dla polskich symboli narodowych: wize
runku orła białego i barw biało-czerwonych. Te symbole narodowe ekspo
nowane są w kościołach i innych obiektach życia publicznego PNKK. We 
wszystkich świątyniach PNKK przed głównym ołtarzem, obok sztandaru 
USA, ustawiony jest sztandar biało-czerwony. Wielką czcią otaczany jest 
także hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”.

Wprowadzając w 1901 r. język polski do liturgii26 bp F. Hodur nazwał 
go skarbem, najpiękniejszym językiem w całej Słowiańszczyźnie27. Ten głę

21 Zob. protokoł z X Powszechnego Synodu PNK Kościoła odbytego w Chicago, 
ID. od l>ego do 4-ego lipca 1958 (maszynopis powielany), s. 7—10.

22 „Rolą Boża” z 29 czerwca 1957, nr 26, s. 4.
23 Zob. protokoł z XVII Sejmu Polsko-Narodowej „Spójni” odbytego w dniach 

23,24,25 i 26 września 1963 r. w Cleveland, Ohio (b.m. i r.w.), s. 13 oraz 43—45.
24 Protokoł XI Powszechnego Synodu Polsko-Narodowego Katolickiego Koś

cioła, Scranton, Pa. 14,15,16,17 maja 1963, (maszynopis powielany), s. 14—15.
25 Bliżej zob. Protokoł z X Powszechnego Synodu..., s. 9—10.
26 W PNKK utrwaliło się przekonanie, że bp F. Hodur miał odprawić pierwszą 

Mszę św. w języku polskim w uroczystość Bożego Narodzenia 24 grudnia 1900 r. w
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boki szacunek dla języka polskiego znalazł swe odbicie także w Konstytucji 
PNKK oraz w programowym dokumencie — Jedenastu Wielkich Zasadach
— co miało wówczas znaczenie prestiżowe, podnosiło bowiem wartość 
języka wśród emigrantów. „Wszakżeśmy dzisiaj — pisał bp F. Hodur — 
najbiedniejsi z pomiędzy ludów, i tylko język zdobi nas przed światem i 
łączy Wszystkich synów Polski w jeden żywy naród, niechże więc lud podź- 
wignie ten skarb drogi i pozwoli, że my go wyniesiem na tron królewski i 
zagrzmi jego dźwiękami modlitwa Ofiary Świętej, pieśń bólu i smutku, ale 
też i nadziei i triumfu zarazem. Nieprzyjaciele nasi chcą wydrzeć nam 
mówę ojczystą, więc my umiłowawszy ją — tembardziej, że wzgardzona i 
prześladowana — uczynimy ją pośrednikiem między narodem i Bogiem”28.

Z czasem PNKK stanął jednakże wobec poważnego problemu. Stara 
generacja Polaków, żyjących na obczyźnie, wymiera. Kolejne generacje: 
dzieci, wnuki i prawnuki dawnych emigrantów polskich wnoszą do Koś
cioła zmiany poprzez język, którym mówią, a także aspiracje i wzory kul
tury, co odnosi się zarówno do wiernych, jak i duchowieństwa. W wyniku 
tych nieuchronnych procesów asymilacyjnych X Synod Generalny w Chi
cago (1—4 lipca 1958) zdecydował się na wprowadzenie „do Kościoła 
języka angielskiego, jako języka pomocniczego” dla osób nie znających 
mowy polskiej. Część uczestników Synodu widziała konieczność dokonania 
przekładu na język angielski niektórych pożycji wydawniczych niezbędnych 
w życiu Kościoła. Synod zarazem postanowił, by na pierwszym miejscu 
pozostał język polski, zgodnie z wolą bpa F. Hodura, wyrażoną na VII 
Synodzie Generalnym w Scranton (15—18 października 1946): „Jak długo 
będzie istniał PNKK, tak długo w nim będzie język polski”29.

_ Wobec postępującego procesu asymilacji środowiska polonijnego, od 
1961 r. — z konieczności — przyjęła się w całym PNKK praktyka odpra
wiania Mszy św. w obu językach. Dokonano też przekładu na język angiel
ski ksiąg liturgicznych oraz niektórych publikacji bpa F. Hodura, by w ten

Scranton. Tymczasem w „Straży” z 24 grudnia 1901, nr 52 (w odezwie: „Do Pol
skiego Ludu w Stanach Zjednoczonych”) czytamy: „W uroczystość Bożego Naro
dzenia odprawię w Kościele św. Stanisława w Scranton, Pa., o godz. (...) pół do jede
nastej, Mszę św. w języku polskim. Uczynię to z dwu powodów: najpierw z powodów 
religijnej natury, a po drugie ze względów narodowych”. Tekst odezwy przedruko
wano w: Prace i pisma księdza biskupa Franciszka Hodura..., s. 55—59.

27, ((Cs. F. Hodur) W. Waręga (pseud.): Nowe drogi. Kartka z historyi wolnego 
Kościoła polskiego w Stanach Zjedn. Półn. Ameryki, ze szczególnym uwzględnień 
niem powstania i rozwoju Kościoła św. Stanisława B. i M. w Scranton, Pa., Scranton 
1901, (nowe wyd. 1972), wydano drukiem „Straży” s. 34—35. ■

28 Ks. F. Hodur: D® Polskiego Ludu w Stanach Zjednoczonych, „Straż” z 21 
grudnia 1901, nr 52.

29 Protokoł z X Powszechnego Synodu..., s. 25.
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sposób dotrzeć do dziatwy i młodzieży, która słabo zna język polski, albo 
wcale go nie rozumie. Nadto część parafii PNKK zaczęła się zmieniać w 
wieloetniczne. PNKK w coraz większym stopniu staje się wspólnotą reli
gijną o charakterze uniwersalnym, obejmującą wszystkich ludzi3®. Toteż od 
XII Synodu Generalnego PNKK, odbytego w Manchester (24—27 paź
dziernika 1967) rozważana nawet jest kwestia zmiany nazwy Kościoła31, 
gdyż wobec należenia do PNKK, oprócz Polaków, także Amerykanów, 
Litwinów, Słowaków, Kanadyjczyków i in., przymiotnik „polski” przestaje 
być adekwatny, „Jeśli Zostanie zachowany — dowodzi Barbara Leś — to 
tylko po to, by wskazać na genezę Kościoła, na fakt, iż założony on został 
przez emigrantów polskich”32. Nie oznacza to, oczywiście, by stopniowa 
eliminacja języka polskiego z PNKK nie spotykała się z oporem części 
wiernych, głównie starszej generacji, która słusznie domaga się popularyza
cji tego języka wśród młodej generacji33.

Głównie pod wpływem właśnie starszej generacji XII Synod Gene
ralny PNKK (październik 1967) zwrócił uwagę na celowość bliskiej i pla
nowej współpracy środowiska skupionego wokół PNKK i „Spójni” ze śro
dowiskiem polskokatolickim. Synod ten — w obecności przedstawicieli z 
Polski — uchwalił wspólny program współpracy, mającej na celu podnie
sienie rangi polskości wśród osób pochodzenia polskiego, pozostających na 
obczyźnie34. Odtąd mają miejsce częste, wzajemne kontakty osobiste; udział 
przedstawicieli PNKK i „Spójni” w Synodach Kościoła Polskokatolickiego 
i Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików w Synodach PNKK, Sej
mach „Spójni” i in. spotkaniach. Intensyfikacja tych kontaktów zaznaczyła 
się głównie w organizowaniu w USA i Kanadzie corocznych grup wyciecz
kowych do Polski. Ze strony polskiej wspólnym staraniem Społecznego 
Towarzystwa Polskich Katolików i Kościoła, przy współpracy Towarzystwa

30 B. Leś: The Dynamics o f the Character and Funćtions o f the Parish of the 
Polish National Catholić Chiirch in the United States: A Study o f  AU Saints Ca
thedra! Parish in Chicago, „PNCC Studies”, Scranton, Pa., 1980, Druk „Straży”, 
s. 38"“-39.\ , 1 ■ . ' - i , V ■ ■ '■ ■. ■' '■ ' ■

51 W swym sprawozdaniu przedstawionym XII Synodowi Generalnemu Pier
wszy Biskup PNKK L. Grochowski wymienił nazwę American National Catholic 
Church — jako możliwą dó przyjęcia przez Kościół w przyszłości. Zób. Minutes 12th 
General Synod Polish National Catholic Church, Manchester,1 New Hampshire, 
October 24—27 th, 1967 (maszynopis powielany), s. 108. ;

32 B. Leś: The Dynamics..., s. 39. ... ■■ \
M Proceedings o f  the XDH General Synod o f the Polish National Catholic 

Church, Toronto, Ont. October 5,6, 7,81971, Drak „Straży”, s. 43 i 114. Zagadnienie 
to omawia bliżej H. Kubiak: Współczesne tendencje rozwojowe PNKK w USA..., 
s. 17—22. . ; : ' ■■■ ; \  . :v- ./■

31 Tekst programu, w: Minutes 12th General Synod..., s< 119—120.
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Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, zapewniana jest atrakcyjność 
pobytu naszych Rodaków w Starym Kraju: koncerty polskiej muzyki i 
pieśni ludowej oraz inne spotkania typu folklorystycznego, zwiedzanie 
miejsc pamięci narodowej, a także miejsc związanych z martyrologią narodu 
polskiego. v - . ■ ■■

Podtrzymywaniu polskości w środowisku polonijnym w poważnej mie
rze służą periodyki, wysyłane do wszystkich parafii PNKK: „Rodzina” 
i „Posłannictwo ■£— Kwartalnik Teologiczno-Filozoficzny”, a także „Ka
lendarz Katolicki” i książki, wydawane przez Instytut Wydawniczy im. An
drzeja Frycza Modrzewskiego. Wydawnictwa te — jak twierdzą duchowni 
PNKK r -  przyczyniają się do pogłębiania wiedzy teologicznej i ugrunto
wywania znajomości języka polskiego.

Z myślą o pogłębieniu więzi Polonii z Macierzą, Społeczne Towarzy
stwo Polskich Katolików zakupuje dla części parafii PNKK i „Spójni” pol
skie stroje ludowe, wyroby cepeliowskie, książki i płyty oraz ułatwia zdoby
cie filmów i slajdów. W ten właśnie sposób środowisko polskokatolickie 
partycypuje w upowszechnianiu polskiej kultury i tradycji w środowisku 
polonijnym.

Więzi prawnokoście lne  i doktrynalne

We wrześniu 1907 r. nastąpiło włączenie się PNKK w europejski nurt 
śtarokatolićyzmu. Wiązało się to z faktem nadania sakry biskupiej elektowi 
F. Hodurowi przez biskupów starokatolickich Unii Utrechckiej. Przed 
decyzją Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich (dalej: 
MKBS) o nadaniu sakry, elekt F. Hodur przystąpił do Umowy Biskupów 
Starokatolickich zjednoczonych w Unii Utrechckiej z Września 1889 r.35 i 
przyjął w imieniu PNKK i własnym zasady zawarte w Deklaracji Utrech
ckiej z tegoż roku36. Przypomnijmy, że artykuły 1 i 2 wymienionej Umowy 
postanawiają, iż Kościoły kierowane i reprezentowane przez biskupów 
zjednoczonych w Unii Utrechckiej pozostają ze sobą w pełnej wspólnocie 
kościelnej. Podstawą zaś wspólnoty biskupów i ich Kościołów jest wspólne

35 T«kst tej Umowy i Regulaminu MKBS znowelizowano na sesji MKBS w 
Morschach (Szwajcaria) d n ia 12 września 1974 r.; opublikowany on został w IKZ 
1974, z .4, s. 244—250. ' , ' ■■ ' . . : ' .• / :
' 3lV Tekst autentyczny w: „AmtlichesKirchenblatt” (Bonn) 7.0ktober 1889s nr 2, 

s. l l —13. Tamie na s. 9—10 pierwotny tekst Umowy i Regulaminu. Tekst Deklaracji 
Utrechckiej zamieścił m.in. U. Kttry: Die Altkatholische Kirche. Ihre Geschichte, 
ihre Lehre, ihr Anliegen = Die Kirchen der Welt, Bd.3, ErgUnztc und mit einen 
Nachtrag versehende 2. Auflage hrsg. von Christian Oeyen, Stuttgart l978, Evan- 
gelischesYerlagswerk, s. 452—453. ' : ,
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opowiedzenie się za Utrechcką Deklaracją Wiary z 24 września 1889 r. 
i wspólna im katolickość urzędu i kultu. Przyjęcie zasad, wyrażonych 
zwłaszcza w Deklaracji Utrechckiej, miało poważne następstwa o charakte
rze prawnokościelnym i doktrynalnym. PNKK dzieli odtąd z Kościołem 
Rzymskokatolickim nie tylko odrzucenie dogmatu o uniwersalnej jurysdyk
cji biskupa rzymskiego (papieża) i jego nieomylności w sprawach wiary 
i moralności, co nastąpiło na I Synodzie PNKK (1904), ale także dogmat
o Niepokalanym Poczęciu Maryi, ogłoszony przez Piusa IX (1854), a od
rzucony przez starokatolików jako sprzeczny z nauką starego Kościoła oraz 
dekrety dogmatyczne, wydane w ostatnich stuleciach przez biskupa rzym
skiego, jak bulla Unigenitus, Auctorem fidei, Syllabus z 1864 r. itp. Koś
cioły starokatolickie, w tym także PNKK w USA i Kanadzie oraz Kościół 
Polskokatolicki w Polsce, odrzucają te dekrety ó tyle, o ile są one sprzeczne 
z nauką starego Kościoła. Starokatolicy po prostu nie uznają miarodajności 
wymienionych dekretów. Nadanie więc sakry elektowi F. Hodurowi i włą
czenie się PNKK w europejski nurt starokatolicyzmu przyniosło pewne 
konsekwencje natury prawnokościelnej i doktrynalnej.

Dążeniem bpa F. Hodura było przekazanie wiernym depozytu wiary 
w sposób odpowiadający ich czasom, w języku możliwie prostym i zrozu
miałym. Miał, oczywiście, własne poglądy teologiczne. Pod jego właśnie 
wpływem II Synod Generalny w Chicago (25—27 września 1909) przyjął, 
że „głoszenie i słuchanie Słowa Bożego” jest sakramentem, który dodano do 
liczby siedmiu sakramentów — jako ósmy. IV Synod Generalny w Sctąn- 
ton (7—10 czerwca 1921) stwierdził, że jest to siódmy sakrament, gdyż 
Chrzest i Bierzmowanie są jednym sakramentem, podwójnym w formie. 
II Synod Generalny zanegował też istnienie wieczystości piekła, przyjmując 
możliwość doskonalenia się duszy ludzkiej w świecie pozagrobowym, aż 
osiągnie cel swego życia w zjednoczeniu z Bogiem37. Ponadto PNKK 
odrzucił tradycyjną naukę o grzechu pierworodnym i jego następstwach, 
którą bp F. Hodur nazwał w Apokalipsie (1930) teorią sprzeciwiającą się 
naszemu pojęciu o Bogu, Jego istocie Świętej i Sprawiedliwości, a także 
godności ludzkiej38. Na podstawie uchwały IV Synodu Generalnego 
PNKK wprowadził obok -spowiedzi usznej — spowiedź ogólną, pow
szechną oraz zniósł celibat duchowieństwa.

Wymienione opinie teologiczne i rozstrzygnięcia o charakterze dyscy- 
plinarno-administracyjnym obowiązywały — jako zasady — także PNKK

37 Zob. „Polska Odrodzona” 1928, nr 16, s. 8.
38 Bp F. Hodur, Apokalipsa, czyli objawienie XX wieku. Składa się z dwu 

części: historyczno-obyczajowej i ewangeliczno-proroczej. Scranton, Pa. 1930, Druk 
„Straży”, s. 29. Przekład angielski ukazał się w Scranton w 1977, wyd. PNKK.
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w Polsce do 1951 r., czyli dó czasu autokefalizacji Kościoła Pólskokatolic- 
kiego. Gwoli ścisłości należy zauważyć, że PNKK w Polsce do 1951 r. uwa
żany był przez władze zwierzchnie PNKK w USA za diecezję misyjną 
tegoż Kościoła, formalnie erygowaną w 1924 r.39. Nic zatem dziwnego, że 
władze zwierzchnie PNKK w USA nie mogły pogodzić śię z autokefalizacją 
Kościoła w Polsce. »

Przypomnijmy pokrótce sam proces usamodzielniania się Kościoła w 
Polsce. Otóż w styczniu 1951 r. ster rządów w Kościele objęło Tymczasowe 
Kolegium Rządzące, które zwołało do Warszawy ną 15 lutego \egoż roku 
Ogólnopolski Zjazd Duchowieństwa. Zjazd podjął uchwałę o zerwaniu wię
zów organizacyjnych z PNKK w USA i autokefalizacji Kościoła w Polsce40. 
W uchwale tej czytamy: „Święty nasz Kościół, zachowując jedność wiary, 
dogmatu i tradycji z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim za gra
nicą, jest-niezależny od jakiejkolwiek zagranicznej hierarchii duchownej lub 
władzy świeckiej i równy w prawach wszystkim innym narodowym Kościo
łom Katolickim”41. Zjazd postanowił także zwołać na początku czerwca 
1951 r. Synod do stolicy42, który odbył się jednak w terminie późniejszym, 
tj. w dniach 8—11'grudnia 1952 r. Na poszerzonej Konferencji Kolegium 
Rządzącego, która odbyła się w Warszawie w dniu 25. maja 1951 r., Tym
czasowe Kolegium zostało przekształcone w Radę Kościoła. W jej skład 
weszli wszyscy uczestnicy konferencji w liczbie 13 osób. Powołano również 
Kurię Biskupią ze stałą siedzibą w Warszawie. Zgodnie z postanowieniem 
konferencji, w skład Kurii weszli: „wikariusz generalny z prerogatywami 
biskupa ordynariusza oraz dwóch sekretarzy — kanclerzy dla wspólnego 
kolegialnego zarządu (...) Kościołem”43. Kuria Biskupia przejęła preroga
tywy. Tymczasowego Kolegium Rządzącego. Miała ona za zadanie dopro
wadzenie do dalszej stabilizacji życia kościelnego, „niedopuszczenia do 
jakichkolwiek zmian ideologicznych” w Kościele, opracowanie prawa koś

39 Erygowanie nastąpiło ha podstawie uchwały V Synodu Generalnego w Scran
ton, 13—16 lipca 1924 r. Wiązało się to z podziałem obszaru działalności duszpaster
sko-misyjnej. W ten sposób powstały:Diecezja Środkowo-Zachodnia z siedzibą w 
Scranton, obejmująca 49 parafii (w tym dwie w: Winnipegu, Manitoba i Kanadzie), 
Diecezją Wschodnia ż siedzibą w Chicopee, obejmująca 25 parafii oraz Diecezja w 
Polsce z ęiedzibą w Krakowie, obejmująca 5 parafii. Diecezja Litewskiego Narodo
wego Kościoła Katolickiego z siedzibą w Scranton obejmowała dwie parafie (scran- 
tońską i pittsburską).

40 Stenogram ze zjazdu księży PNKK..., s. 51—53.
41 „Posłannictwo...” 1951, nr 1, s. 4.
42 Stenogram ze zjazdu księży PNKK..., s. 138.
43 Dlaczego konieczną byłą zmiana, „Posłannictwo...” 1951, nr 2—4, :s. 15; por. 

tamże (s. 17) rezolucję uchwaloną przez uczestników konferencji.
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cielnego (statutu) oraz „przygotowanie i przeprowadzenie na stosunkowo 
wysokim poziomie Synodu”44.

Dalszym ważnym etapem na drodze do stabilizacji wewnętrznej Koś
cioła było zwołanie do Warszawy na 13—14 września 1951 r. poszerzonej 
sesji Rady Kościoła. Na posiedzeniu Rady główną uwagę poświęcono omó
wieniu projektu Prawa Kanonicznego45. Prawo to przyjęto jako obowiązu
jące odtąd cały Kościół do czasu zwołania Synodu i uchwalenia na nim 
ostatecznej wersji46. Jednocześnie uchwalono Zmianę dotychczasowej nazwy 
Kościoła na „Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej”47. Po 
przydaniu przez Sejm Ustawodawczy (przy uchwalaniu Konstytucji PRL z 
22 lipca 1952 r.) tradycyjnej nazwie „Rzeczpospolita Polska” przymiotnika 
„Ludowa”, także Kościół wprowadził ów przymiotnik do swej nazwy. 
Odtąd pełna nazwa brzmi „Kościół Polskokatolicki w Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej”. Uchwałę Rady z września 1951 r. przyjął do wiadomości 
Urząd do Spraw Wyznań pismem z dnia 29 listopada 1951 r.48.

Kolejnym etapem na drodze do normalizacji życia kościelnego było 
zwołanie ogólnopolskiego zjazdu duchowieństwa, który odbył się w War
szawie w dniu 24 lipca 1952 r. Zjazd potwierdził uchwałę Rady Kościoła 
z września 1951 r. odnoszącą się do Prawa Kanonicznego i zarazem uchwa
lił nowelę w sprawie „kolegialnego zarządu całym Kościołem”49. W myśl tej 
uchwały rządy w Kościele „sprawuje nie jednostka dożywotnio, lecz Kuria 
Biskupia, złożona z trzech biskupów ordynariuszy — z jednakową władzą 
jurysdykcyjną nad całym Kościołem na okres od Synodu do Synodu”50. 
Zjazd powołał nowy skład osobowy Rady Kościoła, potwierdził kierunek 
nadany Kościołowi przez dotychczasowe władze kościelne tak w zakresie 
wewnątrzkościelnym, jak i zewnętrznym. Dokonał także wyboru dwóch

44 Tamie, s. 15. ’
45 Prawo kanoniczne Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

Warszawa 1951 (maszynopis powielany przez Wydawnictwo Kurii Biskupiej Koś
cioła Polskokatolickiego).

46 Uchwałą Rady Kościoła w sprawie Prawa Kanonicznego przyjął do wiado
mości Urząd do Spraw Wyznań pismem z dnia 7 grudnia 1951 r. (l.dz. III. 5aV17/51). 
Zob. pismo Kurii Biskupiej z 15 września 1951 r. (l.dz. 690/5ł/K .) do Urzędu do 
Spraw Wyznań oraz odpowiedź tego Urzędu z 7 grudnia, AUdSW — akta luźne, zob. 
m . 5a(17(51). ,

47 „ P o s ła n n ic tw o .. .”  1951, nr 5—7, s .  14 oraz Okólnik Kurii Biskupiej z 17 paź? 
dziemika 1951, nr 3/51.

48 Nr m .5a/17/51, AUdSW, akta luźne.
49 Artykuł odredakcyjny: II ogólnopolski zjazd duchowieństwa, „Posłannic

two...” 1952, nr 7—8, s. 109.
50 Tamże, s. 109. Tekst uchwały uwzględniono w znowelizowanym Prawie 

Kanonicznym Kościoła Polskokatolickiego, Warszawa 1952 (maszynopis powielany 
przez Wydawnictwo Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego), kanony 201—217.
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biskupów. Elektów zobowiązano do możliwie najszybszego przyjęcia sakry 
biskupiej, przy czym mieli się oni kierować „troską o przejęcie niewątpliwej 
sukcesji apostolskiej”51.

‘ Należy zwrócić uwagę, że uchwały podjęte na obu ogólnopolskich 
zjazdach duchowieństwa i sesjach Rady Kościoła w latach 1951—1952, 
zwłaszcza w sprawie autokefalizacji Kościoła, jego struktury organizacyjnej, 
ustroju wewnętrznego a po części także i ideologii kościelnej, zostały 
następnie usankcjonowane przez III Synod Ogólnopolski, który odbył się 
w Warszawie w dniach 8—11 grudnia 1952 r. Synod ten zaaprobował 
Prawo Kanoniczne (tekst znowelizowany)52, przyjmując tym samym sfor
mułowane w nim zasady organizacyjnoustrojowe oraz założenia ideologi
czne i programowe53. Odrzucono, „jako niezgodne z Tradycją Kościoła 
pierwotnego, tworzenie tzw. Sakramentu Słowa Bożego”, którą to jednak 
czynność „uznano za niewątpliwie najdonioślejszą w życiu Kościoła o cha
rakterze sakramentaliów”54. W liturgii postanowiono zachować obrządek 
Kościoła Zachodniego, przy wyłącznym używaniu języka polskiego jako 
liturgicznego, i uwzględnieniu wszystkich, uzasadnionych tradycją, zwycza
jów narodowych tegoż obrządku w Polsce. Zachowano dotychczasową 
formę obrzędową w czasie spowiedzi św. publicznej przed ołtarzem, uzu
pełniając ją jednak szczegółowym rachunkiem sumienia. Spowiedź uszną 
uznano za obowiązującą w sumieniu wszystkich do czasu ukończenia 18 
roku życia. Dopuszczalna jest ona także po osiągnięciu owej granicy wieku 
dla tych, którzy sobie tego życzą. Synód, podkreślając katolickość zasad 
Kościoła Polskokatohckiego, polecił duchowieństwu i wiernym, by podej
mowali wysiłki na rzecz „bratniego zbliżenia się wszystkich wyznań w 
Polsce na platformie ogólnochrześcijańskiej oraz patriotycznej”. Zobowią
zano duchowieństwo i wiernych, aby stanęli „w pierwszych szeregach 
budowniczych nowej (...) rzeczywistości dla szczęścia przyszłych pokoleń 

: i zaistnienia trwałego pokoju”. Na Rady Parafialne nałożono obowiązek tro
ski o swych duszpasterzy, zapewniania im „niezbędnego stałego uposażenia 
w granicach przeciętnej płacy kwalifikowanego robotnika oraz opieki socjal
nej”. Wyrażono zgodę na dodatkową, pozakościelną pracę duchownych,
o ile okażę się ona niezbędna w konkretnych warunkach danego księdza 
(kan. 136 i 137). Jednocześnie zobowiązano Rady Parafialne i proboszczów

5, II Ogólnopolski zjazd duchowieństwa..., s. 110.
52 Z wyjątkiem kan. 18, w którym niezbyt zręcznie sformułowano sprawę sto

sunku Kościoła Polskokatolickiego do „wyznań niekatolickich”.
53 Uchwały synodalne opublikowano w: „Posłannictwo...” 1952, nr 12, s. 172— 

—174.
54 Cyt. (tu i w dalszej części) tekst uchwał wg źródła przytoczonego w przyp. 

53. '
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do przekazywania co miesiąc 1/10 części dochodów parafialnych na rzecz 
Funduszu Administracyjnego Kościoła. Wreszcie Synod potwierdził uchwa
łę ogólnopolskiego zjazdu duchowieństwa z 24 lipca 1952 r. w sprawie elek-r 
cji dwóch równorzędnych biskupów ordynariuszy, jako „kierowników całe
go Kościoła”. Konsekracja obu elektów odbyła się w katedrze polskokato- 
lickiej w Warszawie w dniu 11 grudnia 1952 r., po zakończeniu obrad syno
dalnych. Konsekratorami byli dwaj biskupi z Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów, oraz bp tytularny Adam Jurgielewicz z Kościoła Polskokato- 
lickiego.

Jakkolwiek byśmy oceniali wpływ ówczesnych uwarunkowań społecziio- 
-politycznych i czynników świeckich na postawę części duchowieństwa 
i treść podjętych w latach 1951—1952 uchwał (co podnoszono często 
w publicystyce PNKK w USA), podstawowe rozstrzygnięcia organizacyjno- 
-ustrojowe i zasady (odnoszące się m.in. do autokefalizacji Kościoła), 
usankcjonowane nota bene przez III Synod Ogólnopolski (8-^11 grudnia 
1952), mają moc wiążącą. Późniejsze bowiem Synody Kościoła Polskokato- 
lickiego nie uchyliły tych uchwał, wręcz przeciwnie — potwierdziły je. 
Także Synody PNKK w USA i Kanadzie przyjęły owe uchwały przez mil
czącą aprobatę.

Kan. 10 Prawa Kanonicznego, znowelizowanego w 1952 r., postana-* 
wiał, że „Kościół Polskokatolicki opierając się na zasadzie jedności wiary 
i moralności z całym Kościołem powszechnym, stoi jednak na gruncie nie
zależności jurysdykcyjnej od jakiejkolwiek władzy zagranicznej, duchownej 
lub świeckiej”. Zasada ta została utrzymana i jest mocno akcentowana we 
wszystkich następnych nowelach, przy jednoczesnym podkreśleniu jedności 
doktrynalnej z PNKK w USA i Kanadzie.

7 III Synod Ogólnopolski był przekonany, na podstawie sprawozdania 
Kurii Biskupiej, że Kościół Polskokatolicki po autokefalizacji nadal jest 
członkiem Unii Utrechckiej. Elekci poinformowali Synod, że pozostają 
w stałym kontakcie korespondencyjnym z bpem Adolfem Kury (ówczesi 
riym zwierzchnikiem Kościoła Chrzęścijańskókatolickiego w Szwajcarii i 
sekretarzem MKBS), od którego też otrzymali zaproszenie na sesję MKBS 
do Bema w dniach 14—15 października 1952 r.55 Na sesję tę elekci jed* 
nakże nie udali się, lecz przesłali śtospwne usprawiedliwienie i zapewnienip, 
że „przyjazne stosunki” Kościoła Polskokatolićkiego z Kościołami Staroka
tolickimi połączonymi Unią Utrechcką nie tylko „nie zostaną osłabione, 
lećz będą ciągle wzmacniane i pogłębiane”56. Usprawiedliwienie to i jedno

55 „Posłannictwo...” 1952, nr 12, s. 173.
, 56 Protokoll der Sitzung der Internationalen altkatholischen Bischofskonfe- 

renz vom 14. bis 15. Oktober 1952 in Bern, AAU.  ̂  ̂ .
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stronne oświadczenie zostało przyjęte przez MKBS, z jednoczesnym zwró
ceniem uwagi uczestników sesji na genezę wydarzeń przedsynodalnych 
w Kościele Polskokatolickim oraz na wybrane kanony Prawa Kanoniczne- 
•go, przedrukowane w „Internationale Kirchliche Zeitschrift”57. Także ko
lejna sesja MKBS (3 września 1953 r. w Monachium) odbyła się bez 
udziału biskupów z Polski, których absencję usprawiedliwiono na podstawie 
otrzymanego od nich telegramu. Przyjęto tu do wiadomości, że wybór obu 
biskupów polskokatolickich został potwierdzony na III Synodzie Ogólno
polskim, oraz że w dniu 11 grudnia 1952 r. odbyła się ich konsekracja. 
Podano także nazwiska konsekratorów. Obecny na sesji MKBS bp koadiu
tor Jan Misiaszek, reprezentujący PNKK w USA i Kanadzie poinformował 
biskupów starokatolickich, że po śmierci bpa F. Hodura (16 lutego 1953 r.) 
stanowisko Pierwszego Biskupa PNKK objął bp Leon Grochowski58. Nowy 
Pierwszy Biskup PNKK w poważnym stopniu wpłynie na postawę bisku
pów starokatolickich na Zachodzie Europy wobec Kościoła Polskokatolic- 
kiego. Opowiadał się on bowiem zdecydowanie za administracyjnym pod
porządkowaniem tego Kościoła władzom zwierzchnim PNKK w USA, 
a zatem nie uznawał uchwał z lat 1951—1952. Pogląd ten prezentował 
Pierwszy Biskup PNKK także na sesjach MKBS i w publicystyce59.

Sytuacja kanoniczna Kościoła Polskokatolickiego wymagała energicz
nych i konsekwentnych działań ze strony zwierzchnich władz kościelnych. 
Podjęto je po odprężeniu międzynarodowym oraz przezwyciężeniu kryzysu 
politycznego w kraju (październik 1956). Zaistniały także warunki przy
wrócenia więzi z PNKK w USA, lecz już na zasadach odmiennych od tych, 
jakie obowiązywały przed autokefalizacją Kościoła w Polsce. Na początku 
1957 r. doszło do nawiązania listownego kontaktu między władzami 
Zwierzchnimi obu Kościołów. Uznano za celowe wzięcie udziału delegacji 
z Polski w uroczystościach 60 rocznicy zorganizowania PNKK w USA 
w drugą niedzielę marca 1957 r. Na uroczystości do USA udali się bp Ju
lian Pękala (1904—1977) i ks. Tadeusz Majewski (ówczesny kanclerz Kurii 
Biskupiej* obecnie zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w PRL). Prze
prowadzono rozmowy z Pierwszym Biskupem PNKK, który jednak nie 
zmienił s>vych poglądów na Kościół w Polsce.

Nadal uważano więc za konieczne możliwie najszybsze wyświetlenie 
sprawy? wzajemnego stosunku i unormowania współpracy między PNKK

~  ” IKZ 1952, z. 3, s. 196—198. Idzie o kan. 11—13, 16—18, 20,21,46—48 przedni- 
kowane za „Posłannictwem...” bez jakiegokolwiek komentarza. .

58 Protokoll der Sitzung der Internationalęn altkatholischen Bischofskonfe- 
renz 3. September 1953 in Miinchem, AAU. Por. też IKZ 1953, z. 1, s. 60—62.

59 Bp L. Grochowski: Idziemy z misją do Polski, „Rola Boża” 1956, nr 50,
'■ s. 2—4. ■ . : ■; ■■ '■' 'v ■' ::^rr  . ■ ■■
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i Kościołem Polskokatolickim. W tym właśnie celu przebywała w USA 
w dniach 3—29 maja 1959 r. delegacja z Polski: wikariusz generalny ks. dr 
Maksymilian Rode i ks. kanclerz Tadeusz Majewski. Podczas licznych kon
ferencji z biskupami PNKK stwierdzono, że oba Kościoły, „z wyjątkiem 
drobnych różnic”, mają „tę samą podstawę doktrynalną, są więc faktycznie 
jednym Kościołem”60, rządzonym w poszczególnych krajach przez swe 
odrębne kierownictwo, wybierane na Synodach. Wyrazem zaś jedności li
turgicznej miało być wydanie wspólnego mszału i książeczki do nabożeń
stwa. Bp Leon Grochowski przyjął zaproszenie do Polski i, udając się do 
Europy z delegacją polską, złożył wizytę arcybp. Andreasowi Rinklowi w 
Utrechcie, którego poinformowano o wspólnych ustaleniach w USA i mają
cym się odbyć w Polsce Synodzie.

Na sesji Rady Kościoła w dniu 9 czerwca 1959 r. ordynariuszem Koś
cioła w Polsce wybrano ks. dr. M. Rodego, a IV Synod Ogólnopolski 
w Warszawie (16—17 czerwca 1959) poparł, i przez głosowanie zatwierdził, 
kandydaturę elekta M. Rodego na stanowisko biskupa ordynariusza Koś
cioła Polskokatolickiego. Synod ten potwierdził też jedność Kościoła Pol
skokatolickiego z PNKK w USA i Kanadzie „w świętej wierze katolickiej 
w oparciu o Pismo Św. i Tradycję oraz w oparciu o uchwały i naukę sied
miu Soborów powszechnych z tym, że oba Kościoły, tworząc faktyczną 
jedność dogmatyczną i liturgiczną, mają własne i niezależne kierownictwo, 
wybrane przez najwyższą władzę, tj. przez swoje Synody”61. Jednocześnie 
Synod zwrócił się z prośbą do MKBS o przyjęcie nowo wybranego biskupa 
ordynariusza Kościoła w skład członków tejże Konferencji. Konsekracja 
elekta M. Rodego odbyła się w starokatolickiej katedrze pw. Św. Gertrudy 
w Utrechcie w dniu 5 lipca 1959 r. Głównym konsekratorem był Pierwszy 
Biskup PNKK bp L. Grochowski, współkonsekratorami zaś: arcybp 
Utrechtu A. Rinkel oraz bp U. Kiiry. Współudział brał także biskup Haar- 
lemu Jacobus van der Oord62.

‘ Nadanie elektowi M. Rodemu sakry biskupiej w Utrechcie przez 
wymienionych biskupów ma dla Kościoła Polskokatolickiego bardzo ważne 
znaczenie. Przez akt ten nowo konsekrowany biskup został przyjęty w po
czet członków MKBS, Kościół zaś stał się — już bezpośrednio — pełno
prawnym członkiem Unii Utrechckiej, podobnie jak PNKK w USA i Ka
nadzie. Bp M. Rode przyjął zasady sprecyzowane w Deklaracji Utrechckiej 
z 24 września 1889 r. i postanowienia Umowy Biskupów Starokatolickich

60 Bp M. Rode: Wrażenia z podróży do Ameryki, „Nasze Posłannictwo” 1959, 
nr 7—8, s. 11—13; nr 9—10, s. 15—17; nr 11, s. 5—8; nr 12, s. 9—13; cyt. nr 12, s. 9.

61 MK 1959, nr 6, s. 212.
62 MK 1959, nr 7, s. 272; IKZ 1959, z. 3, s. 191. -
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zjednoczonych w Unii Utrechckiej. Odtąd Kościół Polskokatolicki w sto
sunkach z Unią Utrechcką (w tym także z PNKK w USA i Kanadzie) 
występuje jako całkowicie samodzielny pod względem jurysdykcyjnym i 
administracyjnym.

Przedstawione uchwały i decyzje o charakterze prawnokościelnym, jak 
też doktrynalnym, zostały utrzymane w mocy także po zmianie zwierzch
nictwa kościelnego w Kościele Polskokatolickim w Polsce w październiku
1965 r. V Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego, który odbył się 
w Warszawie w dniu 5 lipca 1966 r., wybrał dwóch nowych biskupów: ks. 
inf. Tadeusza Majewskiego i ks. dziek. Franciszka Koca, którzy po otrzy
maniu sakry biskupiej w dniu 10 lipca 1966 r. z rąk bpa L. Grochowskiego
— jako głównego konsekratora — zostali członkami MKBS. Po wielu 
zabiegach także bp J. Pękala został przyjęty w poczet członków MKBS — 
w maju 1970 r.

Na V Synodzie Ogólnopolskim przedstawiono dwa referaty, zatytuło
wane: „Nasze wyznanie wiary” (odzwierciedlające starokatolickie zasady 
wiary, moralności i kultu) oraz „Nasz stosunek do narodu, państwa i 
sprawy pokoju”, których tezy wytyczyły główny kierunek ideowy Kościoła i 
sprecyzowały zakres oraz charakter jego działalności na polu kościelno- 
-wychowawczym, społeczno-kulturalnym i patriotycznym63. Synod ponow
nie potwierdził jedność doktrynalną Kościoła Polskokatolickiego z PNKK 
w USA i Kanadzie oraz przynależność Kościoła do Unii Utrechckiej, zale
cając biskupom członkostwo w MKBS64. Uchwalił też „Podstawowe Prawo 
Kościoła Polskokatolickiego w PRL”, uznane następnie decyzją Dyrektora 
Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 6 grudnia 1966 r.65, a obowiązujące — ze 
zmianami z 1975 r. — do chwili obecnej.

U w a g i  k o ń c o w e

Gorącym pragnieniem bpa F. Hodura było, aby zorganizowany przez 
niego Kościół na wychodźstwie i w kraju ojczystym wypełniał nakazy 
ewangeliczne. Widział on przyszłość tego Kościoła w Polsce. Zawsze kładł 
duży nacisk na potrzebę ścisłej więzi wiernych PNKK i środowiska skupio-

63 Tekst referatów opublikowano' w „Rodzinie” z 9 października 1966, nr 
41(327), s. 4—7; MK 1966, nr 2, s. 31—40.

64 Por. rezolucję synodalną, w „Rodzinie” z 9 października 1966, nr 41(327),
s. 8.

65 Nr NK-426/5/KB/87/66. Prawo to wydano drukiem w 1967 r. w Warszawie; 
zostało znowelizowane na VI Synodzie Ogólnopolskim we Wrocławiu w dniu 7 maja 
1975 r.
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nego w Polsko-Narodowej „Spójni” z Macierzą, zwłaszcza zaś z Kościołem 
w Polsce. W programie religijńo-społecznym od początku mocno ekspono
wał hasła powrotu chrześcijan do form i zasad życia Kościoła,pierwotnego, 
służby Ojczyźnie i Narodowi. Wykazywał głęboką troskę o należyte miejsce 
Polski w święcie. Walczył o sprawiedliwość, budowanie lepszego jutra,
o pokojową współpracę między narodami. Jednocześnie, zachowując niena
ruszony depozyt wiary apostolskiej, opowiadał się za tym, aby zorganizo
wany przez niego Kościół stale pogłębiał swoją tożsamość i świadomość 
religijną. Widział potrzebę uaktualniania teologii Kościoła i programu 
religijno-społecznęgo tak, aby możliwie najlepiej mógł on wypełniać swe
narodowe i religijne posłannictwo. ....

Dla podtrzymania ducha polskości na wychodźstwie i świadomości 
polskiego pochodzenia etnicznego, konieczna jest więź z Macierzą. Toteż, 
mimo nieżyczliwej postawy administracji USA, jej niechętnego stosunku 
wobec Polski, zjawisk jakie zachodzą w naszym państwie, bardziej uświa
domiona część środowiska polonijnego pragnie tej więzi z krajem ojczy
stym. Pragnie czerpać ze skarbnicy zdobyczy kulturalnych swych ojców, 
budzić poczucie przynależności duchowej do polskiego dziedzictwa kultu
rowego, przyczynić się do wzrostu prestiżu Polonii w krajach osiedlenia. 
Realizując ten Cel, PNKK wraz ze swymi organizacjami przykościelnymi 
wypełnia testament bpa F. Hodiira, który całe swe życie poświęcił walce
o zachowanie polskości wśród wychodźstwa polskiego za oceanem. Kościół 
Polskokatolicki i Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików będą wspierać 
naszych braci za oceanem, wiernych PNKK, wypełniających testament bpa 
F. Hodura, w ich szlachetnej walce, zamiarach i dążeniach-

Kościół Polskokatolicki będzie współdziałał z PNKK także na pła
szczyźnie kościelnej w ramach starokatolickiej wspólnoty kościelnej, zacho
wując starokościelną zasadę, wypowiedzianą przez św. Wincentego z Lery- 
nu w zdaniu Id teneamus, quod ubiąue, quod semper* ąUod ab omnibus ? 
creditim est; hoc est etenim vere proprieąue catholicum (Trzymamy się 
tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawanej to jest 
bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie).
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Bp Józef Memiński I- ■ " .■* '. • , ■
Ordynariusz Diecezji Kanadyjskiej PNKK „Posłannictwo” nr 3 -  4 1987 
Toronto '

Poglądy religijno-społeczne 
bpa Leona Grochowskiego

(Ręfefat wygłoszony na Sympozjum zorganizowanym przez STPK 
7. okazji 100 rocznicy urodzin bpa dra L. Grochowskiego)

Bp Leon Grochowski to wielki następca i kontynuator dzieła organiza
tora naszego świętego Kościoła — Pierwszego Biskupa Franciszka Hodura. 
Jako wielkie historyczne przesłanie odczytujemy słowa bpa L. Grochow
skiego wypowiedziane na uroczystościach żałobnych Organizatora PNKK 
w dniu 21 luteg 1953 r. Powiedział on: „Gdy patrzycie na wyniki jego 
pracy, czy nie widzicie w tym ręki opatrzności Bożej? Kościół Narodowy — 
to nie sprawa ludzka, lecz Boża. Bóg zbudował Kościół Narodowy przez 
nas. Jesteśmy budowniczymi wielkiej sprawy...”1. I to właśnie przesłanie 
stanowi motyw przewodni jego wieloletniej, sumiennej — i dodajmy tu 
jeszcze — wręcz heroicznej w swojej stanowczości i konsekwencji pracy 
pasterskiej, religijnej, społecznej i patriotycznej.

• Znajduje to wyraz w licznych wystąpieniach, artykułach i posłaniach 
bpa Leona Grochowskiego. 11 kwietnia 1953 r. skierował on list pasterski 
do „Czcigodnych Księży Biskupów, Księży Seniorów, Ks. Proboszczów, 
całego duchowieństwa, Braci i Sióstr i wszystkich wyznawców PNKK 
Kościoła”2. . : ; . ' ' ; . : ■/_ " . / ' : . ■
Czytamy w nim in.in.: „W historii ludzkości nie było jeszcze tak kryty
cznych czasów dla chrześcijaństwa, jak czasy obecne. Wiemy z przeszłości, 
że w podobnych, krytycznych momentach Bóg posyłał na tę ziemię świąto
bliwych mężów, świętym natchnieniem ich darzył, aby swoich braci budzili 
ze snu,' z martwoty duchowej i nie dali pogrzebać tego wielkiego dzieła, 
które nam pozostawił nasz Zbawiciel, a które okupił swoją męką i śmiercią 
na kłźyżu. Tę świętą misję w naszym narodzie przeznaczył nam Jezus

1 I pieśń niech zapłacze. Serdeczne wspominki o zm arłym  śp. ks. bp. F. Hodu- 
rzc, Scranton, Pa. 1961, s. 5 n.

2 Rpla B oża 1953, n r  15, s. 3.
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Chrystus. Niech nie zrażają nas przeciwności... Nie ustawajmy w pracy..., 
aby odnieść zwycięstwo, musimy iść razem w bój święty o Boże i narodowe 
ideały... Duszą i sercem oddany i do współpracy gotowy”.3

Wyrażona w tym liście troska o współczesność łączona jest z ewangeli
czną działalnością Kościoła, jego misyjnym charakterem, ale jednocześnie 
podkreślana jest jedność ideałów religijnych i narodowych. To zespolenie 
będzie przebijało w działalności społecznej bp. Leona Grochowskiego. 
Istotnym elementem, który występuje w tej działalności jest podkreślany 
stąle demokratyczny charakter Kościoła. Znajduje to wyraz m.in. w liście 
pasterskim bp. Leona Grochowskiego z 5 grudnia 1953 r. Nawiązuje on 
w nim do fundamentalnych postanowień konstytucji PNKK stwierdzając, 
że demokratyczny ustrój Kościoła apostolskiego wynika z ducha Kościoła 
i tradycji pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wyrazem tego jest kultywo
wany w PNKK wspólnotowy ustrój synodalny,

Z perspektywy czasu sformułowania i tezy bp. L. Grochowskiego oce
niać można nawet jako wizjonerskie. Formułowane w nich były pytania 
i kwestie odnoszące się dó losów współczesnego świata. Dokumentuje to 
jego artykuł opublikowany z okazji Świąt Bożego Narodzenia 1953 roku, 
zatytułowany „Pokój ludziom dobrej woli”. Czytamy w nim: „Na świecie 
nie ma pokoju, bo ludzkość nie chce słuchać nakazów i poleceń Jezusa 
Chrystusa. Pełen pychy i samolubstwa człowiek współczesny zdeptał ideały 
Boże i prawdy Boże, które Jezus ogłosił na świecie i dlatego krwawi się 
i cierpi. Tó nie Bóg, ale sam człowiek zamienił tę ziemię na padół płaczu. 
Jezus przyszedł na ten świat, aby padół płaczu zamienić w Królestwo Boże, 
królestwo miłości, pokoju i radości”4.

Wyrażone tu myśli kontynuuje w wielu swoich wystąpieniach, formu
łując — w oparciu o teologiczne przesłanki wywodzące się z Ewangelii — 
koncepcję, iż „Jezus przynosi pokój dla wszystkich, ale pokój ten otrzymują 
tylko ci, którzy mają dobrą wolę i którzy w dobrej woli przyjmują Jezusa za 
swego wodza i nauczyciela... Oddajmy Bożemu Dzieciątku serce nasze, bo 
to dar dlań najdroższy. Niech w sercach waszych zamieszka... Niech tam 
króluje... Niech włada”5. v

Ważne miejsce w wystąpieniach bp. L. Grochowskiego zajmują prob
lemy związane z egzystencją Kościoła Narodowego, nawiązywaniem do tra
dycji apostolskiej, historycznych losów i dziejów narodu polskiego. Jest to 
owe poszukiwanie korzeni Kościoła, wykazywanie, że jest on immanentnie

3 Tamże, s. 4.
4 Przebudzenie 1953, nr 51, s. 2.
5 Polka 1955, nr 4, ś. 2.



związany z narodem, z polskością, że stanowi kontynuację progresywnego 
nurtu polskiej kultury, myśli religijnej i politycznej. Wyraził to m.in. bp 
L. Grochowski w artykule zatytułowanym „O Kościół Narodowy w Pol
sce”, Zacytujemy tu z konieczności fragmentarycznie te uzasadnienia: 
„Z końcem dziewiętnastego i początkiem dwudziestego wieku plan unaro
dowienia Kościoła przybrał kształty realne. Bóg natchnął szlachetnego ka
płana i dał mu zlecenie, aby wyzwolił lud polski z papieskiej herezji i na
wrócił do prawdziwego Kościoła apostolskiego, czyli takiego Kościoła, jaki 
był za czasów apostolskich. Szlachetny organizator P.N.K.Kościoła... nie 
wyzwolił z papieskiej herezji całego narodu, przecież mimo trudnych 
warunków dużo osiągnął, a równocześnie nawet sceptyków przekonał, że 
lud polski nie potrzebuje obcych władców, którzy by więzili jego duszę 
i handlowali jego ojczyzną. Polska znajdzie drogę do Boga bez watykań
skiego dyktatora”6.

Jednocześnie na uwagę zasługują racje związane z egzystencją Koś
cioła, jego trwaniem. Wynika to z faktu, że wierni i duchowni naszego Koś
cioła, jak pisze bp Leon Grochowski: „Pierwsze — bo zrozumieli ważność 
i konieczność dla dobra narodu polskiego tej misji, którą pełni Kościół 
Narodowy. Drugie — odczuli intuicyjnie i poznali, że Kościół Narodowy 
prawdy Jezusa nie tylko głosi, ale i w czynach stosować usiłuje. Trzecie — 
że Kościół Narodowy jest prawdziwy i nawraca do pierwotnego Kościoła 
Jezusa Chrystusa i wiernym przywraca te same przywileje i prawa, które im 
przysługiwały w pierwotnym Kościele chrześcijańskim, apostolskim.

Zrozumieli i tę prawdę, że ich Bóg postawił na tym ważnym Bożym 
posterunku i kazał trwać aż do końca życia”7.

Istotnym wątkiem, który znajduje swój wyraz w nauczaniu bp. L. Gro
chowskiego, jest kwestia jedności Kościołów względnie współpracy między 
nimi. Dobitnie akcentuje on, że „Polski Narodowy Katolicki Kościół wierzy 
w potrzebę zjednoczenia chrześcijaństwa, ale to zjednoczenie nastąpi wten
czas, gdy się połączymy w duchu i w prawdzie z Jezusem T\yórcą i Głową 
Swojego Kościoła”8.

Fragmentarycznie przytoczone tu wypowiedzi mają wykazać wielopła
szczyznową działalność bp. L. Grochowskiego. Dominujące są sprawy 
związane ż losami Kościoła, jego posłannictwem apostolskim, jego trwa
niem we współczesnym, skłóconym świecie. Przybliżenie myśli bp. L. Gro
chowSkiego ma nie tylko wymiar historyczny, ale przede wszystkim współ
czesny Zasługują one bowiem na upowszechnianie i przybliżanie w środo

6 Rola Boża 1958, nr 3, s. 2—4.
7 Rola Boża 1963, nr 19, s. 2.
8 Rola Boża 1964, nr U, s. 1.
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wisku duchownych i wiernych. Mają także walor nawiązujący do tradycji 
naszej społeczności.

Taki walor mają też poglądy społeczne. Stanowią one istotny fragment 
wielorakiej działalności bp. L. Grochowskiego. Podkreślmy tu jeszcze raz 
z całą ostrością, że bp L. Grochowski w swoim życiu, pracy religijnej, 
podejmowanych działaniach dla dobra ludzi występował jako człowiek 
Kościoła, biskup społecznik. Dążył do tego, by służyć Kościołowi i lu
dziom. Stąd w tej działalności mamy do czynienia z wieloma oryginalnymi 
poglądami i stwierdzeniami odnoszącymi się do szeroko rozumianych prob
lemów życia społecznego. Podejmuje on problemy patologii społecznej, 
zwalcza plagę alkoholizmu. Poświęca tej kwestii artykuł pt: „Niewolnicy 
strasznego nałogu”. Pisze on: „Nałogowy pijak, gdy wytrzeźwieje, nie 
pamięta strasznych scen, jakie wyprawiał po pijanemu, nie pojmuje też, jak 
ciężkim staje się życie otoczenia w towarzystwie pijaka. Niejedne rodziny 
przeżywają prawdziwe tortury z powodu pijaństwa, a w końcu wyprowa
dzone z równowagi, uciekają się do krwawej zemsty przeciw sprawcom 
swego nieszczęścia”9.

Podejmuje kwestię ubóstwa w aspekcie zatroskania nad losem czło
wieka. Swoją opinię w tej materii wyraża m.in. w artykule „Chrystus 
a kwestia społeczna”. Kreśląc alegoryczne sceny Ewangelii, kiedy to Jezus 
odwiedza Marię i Martę i znanego wtedy powstałego dialogu, oraz do 
wypowiedzianych przez Jezusa w Kazaniu ńa Górze błogosławieństw, 
wśród których było: „Błogosławieni ubodzy”, autor stwierdza, iż „zarówno 
arcykapłani, kapłani żydowscy, jak też i bogacze spośród Żydów i pogan za 
nic mieli nędzarza, odmawiali mu wszelkich praw na Ziemi i po śmierci. 
Biedny niewolnik uważany był za mniej od zwierzęcia i niejednokrotnie 
„pan” płacił więcej za konia, niż za człowieka-niewolnika. Nikt nie śmiał 
zabrać głosu w obronie krzywdzonego robotnika, niewolnika, aż oto ubogi 
Nauczyciel z Nazaretu śmiało staje w obronie pokrzywdzonych” 10.

Jednym z zagadnień, które przewija się w społecznym nauczaniu bp. 
L. Grochowskiego jest wychowanie młodego pokolenia, a także zagadnienie 
etyki. Stwierdza on, iż „Najwięksi badacze i wychowawcy, którzy przez 
długie lata studiowali ten przedmiot, przyszli wreszcie do przekonania, że 
żadna etyka naturalna, żadna metoda wychowawcza, nie zastąpi etyki 
chrześcijańskiej. Żadna nauka tak nie przemawia do duszy dziecka, jak to 
z dobrym i błogosławionym skutkiem czyni Jezus. Ten Jezus, stale mówi do 
rodziców: „Dopuśćcie dziatkom przyjść do mnie”. Niestety, wielu z rodzi

9 Rola Boża 1963, n r  6, s. 183.
10 Rola Boża 1924, s. 452.
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ców nie zna Jezusa, a więc nie chcą pójść za Nim i dzieciom drogę zagra
dzają... Wiarę w Boga — stwierdza autor — mają najpierw rozpalić w ser
cach dzieci sami rodzice, mają wzbudzić tam piękne i twórcze uczucie 
miłości, a gdy to uczynią, mogą być pewni, że dzieci oddadzą im należny 
szacunek”11. '

Podejmuje także ważne z punktu widzenia społecznego, etycznego, 
moralnego i religijnego zagadnienie rozwodów. Zwraca uwagę na przyczyny 
i skutki rozwodów. Autor napisał m.in.: „Obserwowałem, a często usiłowa
łem pogodzić pokłócone małżeństwa i najczęściej powodem walki był brak 
duchowej kultury, brak Boga w sercach i w domu owych nieszczęśliwych 
małżonków”12.

Prezentuje także własne opinie i oceny odnoszące się do stosunków 
społecznych w Polsce. Akcentuje przy tym fakt, że są to oceny wynikające 
z ducha inspiracji Kościoła, który on reprezentuje. Zacytujmy tu istotny 
fragment wypowiedzi bp. L. Grochowskiego, by ukazać ich klimat, charak
ter. „Aby uniknąć nieporozumień a uspokoić tych, którzy już widzą we 
mnie zdecydowanego komunistę, postanowiłem krótko określić swoje sta
nowisko w sprawach społecznych, narodowych, dotyczących głównie za
morskiej ojczyzny, Polski. Jako ksiądz nie mam prawa potępić zwolennika 
partii republikańskiej, demokratycznej lub socjalistycznej. Każdy ma prawo 
wybrać sobie taką partię, jaka odpowiada jego pojęciom lub przekona
niom... Nie każdy z nas musi wyznawać jedno i to samo nastawienie polity
czne w stosunku do Polski... Nie chcę się angażować w politykę, to dział 
pracy dla ludzi świeckich... Uważajmy, abyśmy się nie stali ślepym narzę
dziem międzynarodowej rzymskiej kliki, która tak długo niby „w interesie” 
Polski walczyć będzie, dokąd nie wygra (...), ale znowu kosztem Polski... 
Ani uczuć swoich, ani przekonań pod tym względem nigdy nie zmienię... 
Zostałeńi księdzem narodowym głównie z tego powodu, aby uwolnić naród 
polski z obcego duchowego panowania tej nieszczęsnej niewoli, która do
prowadziła Polskę do upadku”13.

Motyw przewodni zacytowanej tu wypowiedzi ma ogólnohumanisty- 
czny wymiar. Wynika z niego nakaz zespalania wokół Polski — Ojczyzny 
uczuć, dążeń i aspiracji tych wszystkich, którzy czują się Polakami. Te 
treści łączone są z motywacją wyznaniową. Ten motyw wielokrotnie prze
wija się w wypowiedziach bp. L. Grochowskiego. Wynika on z jego wizji 
stosunków społecznych, która ukazywana jest w szerszej perspektywie.

11 Przebudzenie 1944, n r  14, s. 4.
12 -Przebudzenie 1944, n r  49, s. 3.
13 Przebudzenie 1946, n r  45, s. 1—2.
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„Ludzkość dąży do wolności. Przyjdzie czas, że dla niewolników zabraknie 
miejsca”14.

Znajdzje to wyraz także w wygłaszanych przezeń pogadankach radio
wych w Chicago i w Scranton. ^

Zatroskanie nad ludzkością, nad losami ludzi, przeobrażeniami współ
czesnego świata — tó jeden ze znamiennych wątków wystąpień bp. L. Gro
chowskiego. Dowodzi on, iż cały szereg procesów i zjawisk wskazje na to, że 
„świat stary umiera, a nowy się rodzi; świat trzeci nastaje”15. Krótko zasta
nawia się nad tym, co jest przyczyną moralnego upadku starego świata 
i stwierdza, że „odstępstwo od Boga, zaniedbanie duchowego życia..., błęd
na filozofia materialistyczna, która wmówiła w człowieka, że jest on zwie
rzęciem, skomplikowaną maszyną”16. I dalej stwierdza: „Już dziś możemy 
zaobserwować przebłyski nawrócenia, a zwłaszcza tych ludzi, którzy mają 
pewien wpływ na losy świata. Świat nowy zbliża się do Jezusa. W Boskiej 
religii Jezusa na pewno znajdzie lekarstwo na swoje niedomagania”17

Dobitny wyraz w Jego publicystyce zajmują problemy miłości, zarów
no w sensie teologicznym, jak i społecznym. Wprawdzie bp L. Grochowski 
główiiie analizuje teksty Pisma świętego Nowego Testamentu, np. J X, 
10—18 i Mt XXIII, 37—38, to jednak w wyniku daje aplikację całkowicie 
praktyczną, pisze bowiem:

„W okresie męki i śmierci Syna Bożego idźmy pod krzyż i uczmy się 
od naszego Mistrza, jak mamy żyć, kochać, przebaczać i poświęcać się dla 
zwycięstwa prawdy nad kłamstwem, światła nad ciemnością, sprawiedli
wości nad krzywdą”18.

Motyw miłości Boga i bliźniego jest jednym ze składników wielu 
stwierdzeń bp. L. Grochowskiego. Ilustruje to zagadnienie wypowiedziami 
wybitnych mężów stanu. I tak w jednym z artykułów pisze: „Po ostatniej 
strasznej w skutkach wojnie światowej mężowie stanu zaczęli się poważnie 
zastanawiać nad koniecznością wyszukania takiego lekarstwa, takich sposo
bów i metod życiowych, aby nie dopuścić do następnej wojny. Różne pro
jekty wysuwano, ale żaden nie wytrzymał zdrowej krytyki. Dopiero w roku 
1946 czołowe osobistości Europy Zachodniej rzuciły hasło odbudowy życia 
chrześcijańskiego jako najskuteczniejszego środka do zabezpieczenia pokoju. 
Takie hasło padło na międzynarodowym wiecu londyńskiej Albert Hall, w

14 Przebudzenie 1953, nr 17, s. 4.
15 Rola Boża 1956, nr 37, s. 1.
16 Tamże, s. 2.
17 Tamże, s. 3.
18 Rola Boża 1958, nr 13, s. 4.
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którym wzięło udział wielu wybitnych polityków, mężów stanu, przedsta
wicieli Chrześcijańskiego Kościoła i około 7 tysięcy ludzi”19.

Bp L. Grochowski przytacza m.in. wypowiedzi Lorda Halifaxa i Sir 
Stafforda Cripps’a. Są to — moim zdaniem — słowa zasługujące i dzisiaj na 
uwagę. Stąd przytoczmy je za bp. L. Grochowskim in extenso. Sir Stafford 
Cripps m.in. powiedział tak: „Największe rozumy ludzkie, największa 
potęga zbrojna, ani bogactwa materialne i korzyści ekonomiczne nie uratują 
świata, jeżeli ludzkość odwróci się od zasady miłości Boga”20. A Lord Hali- 
fax na tymże zgromadzeniu m.in. powiedział: „W naszym życiu możemy 
zapytać siebie, czy mówimy to i czy tak postępujemy, jakby w tym 
wypadku postępował nasz Pan i Stwórca”21. W swojej refleksji nad tymi 
wypowiedziami, bp L. Grochowski podkreśla fakt, że żaden z nich nie był 
duchownym, oraz to, że tak mówili i „mówią ludzie wychowani i wykształ
ceni w kraju, w którym Narodowy Kościół dał społeczeństwu szerszy 
i głębszy pogląd na wielką religię Jezusa. Tam, gdzie społeczeństwo wy
chował papieski Kościół i papieska szkoła, takie cuda się nie dzieją i Bóg 
raczy wiedzieć, czy się kiedyś dziać będą”22.

Na uwagę zasługuje także ten fragment działalności intelektualnej bp. 
L. Grochowskiego, w którym są formułowane określone dezyderaty w kon
tekście religii i wiedzy. W artykułach pod brzemiennymi tytułami: „Czy 
wiedza da się pogodzić z religią?” i „Religia a wiedza” wyraża swoje stano
wisko. Stojąc na gruncie niesprzeczności między wiedzą a religią, a ich 
korelacji, przytacza w obronie i dla podkreślenia znaczenia religii opinię 
uczonego, profesora geologii na uniwersytecie Harvard’a, dr K.F. Mather, 
jaką na temat społecznego znaczenia tenże profesor wygłosił w Orchestra 
Hall w Chicago. Uczony ten m.in. powiedział:

„Religia i wiedza muszą pójść w parze i pomagać sobie nawzajem, 
jeżeli człowiek chce być zadowolonym. Przykro mi jest przyznać, że obecny 
wiek nauki nie jest złotym wiekiem dla ludzkości. Zmuszony jestem stwier
dzić ten fakt, że chociaż dzisiaj mamy wiele do zawdzięczenia wynalazkom 
i rozwojowi techniki, jednakże na świecie panują niepewność jutra, masowe 
rzezie niewinnych narodów, niebywała w dziejach ludzkości nędza i smu
tek. Nauka osiągnęła swój cel z powodzeniem... Nie wolno nam zapomnieć
o prawdzie, że nie samym chlebem żyje człowiek, że celem życia człowieka 
ma być dążenie do Boga, a nie tylko do materialnych zdobyczy. Pamiętać

19 Rola Boża 1959, nr 2, s. 2.
20 Tamże, s. 3.
21 Tamże.
22 Rola Boża 1959, nr 2, s. 4.
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musimy, że narody stanowią jedną rodzinę, że nie może być na świecie 
pokoju i zadowolenia dla jednych, jeżeli inni tego nie mają. To, co my 
nazywamy religią, przedstawia nam wyższe cele, do których muszą dążyć 
narody”23.

Bp L. Grochowski interpretując powyższe słowa stwierdza, że Jezus 
Chrystus nie żądał i nie żąda od nas ludzi ślepej wiary, ale każe również 
kierować się rozumem. I w takim ujęciu jest niewątpliwie zawarty pogląd, 
iż między wiedzą a wiarą, między nauką i religią nie tylko nie ma sprze
czności, ale może i powinna istnieć zarówno współzależność, jak i współ
praca.

Podobne stanowisko prezentuje, powołując się na poglądy uczonych
o światowej sławie, takich jak: Newton, Farraday, Mexwell, Kelvin, Mili- 
kan i innych, a wśród nich J.A. Fleming’a, który powiedział: „Zmart
wychwstanie udowodniło, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Kościół 
chrześcijański jest oparty na historycznych i akuratnych faktach, nie na fik
cji”24. Bp L. Grochowski wysnuwa z tych słów bardzo praktyczny wniosek: 
„Dla powtórzenia podobnych oświadczeń wielkich uczonych trzeba by 
napisać księgę. Niech bodaj powyższe opinie utwierdzą cię, czytelniku, 
w tym przekonaniu, że nauka Jezusa Chrystusa jest Boskim dziełfem i że: 
Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go”25.

Cenne wypowiedzi bp. L. Grochowskiego dotyczą relacji Państwo — 
Kościół, roli wybitnych przedstawicieli polskiej myśli politycznej w dzie
jach narodu. Mamy tu do czynienia z dwoma aspektami tego samego zjawi
ska. Pierwszy — opozycyjny, kontestatorski wobec poglądów i myśli formu
łowanych przez Kościół Rzymskokatolicki, drugi pozytywny — formułują
cy myśli i idee mające znaczenie dla kultury politycznej. Polemizuje on ze 
stanowiskiem Kościoła Rzymskokatolickiego, według którego : „Kościół nie 
jest tylko stowarzyszeniem, albo częścią Cywilnego społeczeństwa... Kościół 
jest w rzeczywistości niezaiwisłym społeczeństwem”, a rzymskokatolicki 
prawnik i teolog Soglia komentując ten pogląd napisał, że „Kościół jest 
niezależnym od jakiegokolwiek państwa, ponieważ jest suwerennym pań
stwem samym w sobie”26.

 ̂ Bp L. Grochowski negatywnie ocenia to stanowisko i zda się formuło
wać koncepcję rozdziału Kościoła i Państwa, akcentując jego hegemoniczną 
rolę oraz dominację polityczną, gospodarczą i społeczną.

23 Rola Boża 1966, nr 18, s. 3.
24 Rola Boża 1966, nr 18, s. 3.
25 Tamże, s. 10.
26 Rola Boża 1960, nr 45, s. 2—4.
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W istotnych publikacjach przedstawia on swoje opinie i stanowiska na 
temat myśli i koncepcji Mikołaja Reja, Stanisława Orzechowskiego i Jana 
Kochanowskiego. Czyni to w aspekcie Kościoła Narodowego. Przytaczając 
szeroko wypowiedzi Mikołaja Reja na temat celibatu i odpustów, podkreśla, 
że kpił on z tych praktyk Kościoła. Akcentuje, że opuścił on Kościół rzym
ski i stał się protestantem. Bowiem M. Rej dostrzegał konieczność reformy 
Kościoła. Według bp. L. Grochowskiego M. Rej jest i pozostanie jednym 
z pionierów i siewców wielkiej idei wolnego i od żadnych potęg zagrani
cznych niezależnego Polskiego Kościoła Narodowego27. Pisząc o Stanisławie 
Orzechowskim i podając niektóre szczegóły z jego twórczości i życiorysu 
pod komec swego artykułu stwierdza, że „Pismami swoimi z pierwszego 
okresu swojej działalności piśmienniczej przyczynił się jednak do rozbudze
nia wspomnianej idei — pośrednio” 28, idzie tu autorwi oczywiście o ideę 
Kościoła Narodowego.

W artykule o Janie Kochanowskim i jego stosunku do idei Kościoła 
Narodowego bp L. Grochowski odwołuje się do polskiego pisarza i uczo
nego Artura Górskiego i jego książki pt.: „Godło”, w której to książce 
w rozdziale pt.: „Ku czemu Polska szła” (tom II, s. 93) uczony ten, znawca 
dziejów kultury polskiej, pisze m.in., że Jan Kochanowski „był zwolenni
kiem Kościoła Narodowego”... I dalej pisze, iż „myśl Kościoła Narodowego 
skupiła w owym czasie najlepszych przedstawicieli polskości, a upadek swój 
zawdzięcza prymasowi Uchańskiemu, głowie wichrowatej, który jej udzielał 
początkowo poparcia, później zaś wycofał się z obawy o majątki koś
cielne”29. Bp L. Grochowski artykuł swój o Janie Kochanowskim kończy 
tak. Wprawdzie idea zorganizowania Kościoła Narodowego „upadła w 
swoim czasie, ale żyła w narodzie. Zakwitła znowu, jak myśl nigdy nieprze- 
dawniona, ucieleśniła się w Kościele, którego jesteśmy wyznawcami i rozwi
jać się będzie, aż do ostatecznego triumfu w sercach i na ziemiach pol
skich”30.

System wartości zachowań, postępowania, wyzwań współczesności — 
to jeden z istotnych elementów społecznego działania bp. L. Grochow
skiego. Przytoczmy tu przykładowo fragmenty ilustrujące jego koncepcję. 
„Nie ma może nigdzie lepiej ujętego zobrazowania, czego od nas Bóg 
wymaga, niż u proroka Micheasza w rozdziale VI, 8; „Powiedziano, ci, 
człowiecze, co jest dobre. I czego żąda Jahwe od ciebie, jeśli nie pełnienia

27 Tamże, s. 5.
28 Tamże, s. 6.
29 Tamże, s. 7.
30 Tamże, 1961, nr 21, s. 1.
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sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego z Bogiem twoim 
obcowania”. W innym znów miejscu autor rozważa treść wypowiedzi pro
roka Micheasza. I stwierdza, że sam humanizm nie może być istotą i celem 
naszego życia i działania; Bowiem: „abyśmy się mogli uratować od odrzu- 
Cenią przez Boga, spowodowanego przez nasze grzechy, musimy się pojed
nać z Bogiem, otrzymać jego przebaczenie. Abyśmy mogli prowadzić życie 
dobre, życie Boże, potrzebny nam jest Bóg, Jego moc i łaska święta. To 
pojednanie, ta moc i łaska przychodzą do nas przez dobroć Boga i przez 
Jego Kościół święty... Nie jesteśmy tylko uczniami, potrzebującymi nauczy
ciela, jesteśmy grzesznikami, potrzebującymi Zbawiciela. Gdy chorujemy, 
wołamy lekarza, nie tylko aby nas poinformował o naszym stanie fizy
cznym, ale aby nas z powrotem przyprowadził do zdrowia. I tak samo 
przedstawia się sprawa naszego zdrowia duchowego. Wszyscy na ogół wie
dzą, że powinni czynić sprawiedliwość, miłować bliźniego i chodzić komie 
z Bogiem. Lecz, aby to uczynić, musimy otrzymać siłę i łaskę od Wodza 
i Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Jego Kościele świętym w sakramen
tach, które Ón pozostawił, w tym współżyciu znajdujemy Chrystusa... 
I tylko przez połączenie się z Nim możemy sprawiedliwie postępować, 
możemy pełnić miłosierdzie i komie chodzić z Bogiem”31.

*W innym znów miejscu podejmuje on analizę walki dobra ze złem. 
Wskazuje, że „należy sumiennie wykonywać obowiązki, jakie nam nakłada 
religią, religią Jezusa Chrystusa i właśnie: „W tych czasach załamywania się 
wszystkich pojęć, a nawet i cywilizacji, musimy pogłębić naszą wiarę, po
wrócić do modlitwy nie tylko w kościołach, ale i domy rodzinne stać się 
muszą ołtarzem Boga, na którym płynąć będzie rzewna ofiara modlitwy... 
Dziś potrzeba religii, z której by tryskała moc, prawda, życie. Taką religię 
niesie Polski Narodowy Katolicki Kościół32. Sumienne wykonywanie obo
wiązków — podkreśla bp L. Grochowski — które na nas nakłada nasza 
religią, służy Bogu. Służąc Bogu — służymy ludzkości, a więc i sobie 
samym.

W tej wielowątkowej działalności publicystycznej ma także swoje miej
sce refleksja o charakterze historiozoficznym. Odnosi się ona do wątku 
kontrreformacji w Polsce, wstecznej roli Kościoła Rzymskokatolickiego, 
przyczyn upadku Polski. Ton tej refleksji nosi charakter polemiczmy wobec 
myśli i sformułowań proweniencji rzymskokatolickiej. Swoje sądy i opinie

31 Rola Boża 1962, nr 24, s. 4.
32 Rola Boża 1962, nr 25, s.2.
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bp L. Grochowski ilustruję poglądami Bronisława Trentowskiego i — jakże 
trafnymi, lapidarnymi i demaskatorskimi — wypowiedziami J. Słowac
kiego. Na podkreślenie zasługuje jego konstatacja, że swych losów Polska 
nie powinna i nie łnoże wiązać z Rzymem. Negatywny wpływ Kościoła 
Rzymskokatolickiego na dzieje polskiej tolerancji, losy innowierców — to 
obciążenie kulturowe, które jest wynikiem integralnych zapędów Kościoła 
Rzymskokatolickiego33.

Prowadzi go to do szeregu stwiedzeń odnoszących się do posłannictwa 
i roli Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła wśród Polonii amery
kańskiej i kanadyjskiej oraz na gruncie polskim. Te stwierdzenia pozostają 
w harmonijnym związku z jego konstatacjami odnoszącymi się do tego, co 
tak trafnie zawartł w formule: „Narodowy katolicyzm — przyszłością 
Chrześcijaństwa”34.

Jego opinie i poglądy w tym względzie zaniknąć można cytatem: „Nie
omylnego człowieka nie było i nie będzie na tej ziemi. Nieomylnym jest 
tylko Bóg. Obawiamy się, że dziś, kiedy jest wielki prąd za zjednoczeniem
i unarodowieniem Chrześcijaństwa, ten dogmat będzie największą prze
szkodą w realizowaniu tego Bożego planu”35.

Bogactwo i różnorodność wątków tematycznych, podejmowanych 
przez bpa Leona Grochowskiego w różnych kontekstach i w różnych sytua
cjach jest wyrazem jego przemyśleń i doświadczeń. Stanowi to osobisty 
dorobek Biskupa, wzbogaca społeczne nauczanie naszego Kościoła.

Bp Leon Grochowski był człowiekiem, który całe swoje życie oddał 
w służbę Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła. Poświęcił swoje 
życie krzewieniu i realizacji idei Kościołów Narodowych i w tym zakresie 
był niewątpliwie bardzo zaangażowanym człowiekiem Polskiego Narodo
wego Katolickiego Kościoła. To związanie przez całe jego życie dokumen
towane było jego działalnością. Była to działalność praktyczna, społeczna
i religijna. Bp L. Grochowski był upowszechnicielem przede wszystkim 
idei autorstwa bp. Fr. Hodura. Utrwalił i poszerzył Polski Narodowy Kato
licki Kościół. v

33yL. Grochowski — cyt. fragment B. Trentowskiego, który brzmi: „Ale Polska 
pozostała wierna Rzymowi. Przestała wierzyć w Chrystusa, a uwierzyła w papieża... 
Miast nakazanej od Zbawiciela miłości bliźniego, hołdowała nakazanej przez papie
ża nienawiści innowierców... Straciła cześć w Europie. Rozpiła się wreszcie i upa
dła”.

34 Rola Boża 1966, nr 8, s. 3—5.
35 Tamże, s. 3.
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Konkludując, można powiedzieć, że biskup Leon Grochowski był spo
łecznikiem o zapatrywaniach demokratycznych, biorących w obronę bied
nych i uciśnionych, służącym im pomocą konkretną. Głosił wolność i broni! 
wolności, również i przede wszystkim wolności religijnej. Uważał jednak 
przy tym, że na czoło wysuwa się i Wysuwać się może tylko idea i fakl 
wolnego, chrześcijańskiego, katolickiego Kościoła Narodowego. Był zdecy
dowanym obrońcą Polaków i Polski w Ameryce, wobec często negatywnej 
w stosunku do Polaków i Polski postawy innych narodowości, zwłaszcza 
Niemiec i Irlandczyków.



Ks. Edward Bałakier
Chrześcijańska Akademia Teologiczna „Posłannictwo” nr 3 - 4 1987 
w Warszawie

Ekumenizm Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego w USA 

i ekumenizm Kościoła 
Polskokatolickiego w Polsce

(Referat wygłoszony w czasie obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego 
zorganizowanego przez STPK w 90-lecie PNKK)

Ekumenizm jest w czasach nam współczesnych słowem często powta
rzanym, modnym, budzącym żywe zainteresowanie tak w Polsce, jak i na 
całym świecie. Słowo to ma długą historię i różnie też było rozumiane, jak 
słusznie stwierdził w swojej prekursorskiej pracy o ekumenizmie dr Karol 
Karski („Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie”. Warszawa 1974. 
Novum. Wyd. Ars Christiana). Greckie „oikumene”, od którego pochodzi 
^ekumenizm”, oznaczało w starożytnej Grecji oraz za czasów Imperium 
Romanum — całą zamieszkałą ziemię (w przeciwieństwie do niezamieszka
łej, pustyni).

Gdy w czasach chrześcijańskich Ewangelia rozgłoszona została — jak 
wtedy sądzono — po całym świecie, słowo „ekumenia” zaczęto odnosić do 
całego świata chrześcijańskiego. Sobory Kościoła Powszechnego nazwano 
soborami ekumenicznymi. Ponieważ zaś Kościół Rzymskokatolicki uważał 
przez 4ługie wieki, że jedynie on reprezentuje Kościół Powszechny, dlatego 
też Sobór Trydencki (1545—1563) określił się mianem „oecumenica et 
generalis Synodus”.

Pod koniec wieku XIX pojęcie „ekumenizm” zmieniło po raz trzeci 
sw0je znaczenie. Tym razem zaczęto nim określać działalność zjedno
czeniową chrześcijan, którą podjęły Kościoły anglikańskie i protestanc
kie. Pragnienie jedności ujawniło się przede wszystkim na terenach misyj
nych, gdyż rozłam wśród chrześcijan utrudniał niebywale pozyskiwanie 
ludów pogańskich dla Ewangelii.

35



Raz rzucona myśl zjednoczeniowa zaczęła w Kościołach tych zataczać 
córaz szersze kręgi tak, że w r. 1910 można było już zwołać w Edynburgu
I Światową Konferencję Misyjną. Wprawdzie wzięli w niej udział przede 
wszystkim delegaci towarzystw misyjnych i to z Kościołów Wielkiej Bryta
nii i Stanów Zjednoczonych. (Kościoły kontynentu europejskiego były re
prezentowane słabo), niemniej Konferencję tę można nazwać „kamieniem 
milowym w historii Kościoła”.

Ruch zjednoczeniowy Kościołów, nabierający coraz szybszego roz
woju, zahamowała I wojna światowa. Po jej zakończeniu, już w roku 1925 
została zwołana do Sztokholmu I Światowa Konferencja d/s Praktycznego 
Chrześcijaństwa. W czasie obrad po raz pierwszy posłużono się wyrażeniem 
„ruch ekumeniczny”, wyrażającym działalność zmierzającą do jedności 
chrześcijan. Inicjatorem tego ruchu był arcybiskup ewangelicki Upsali, 
Sóderblom.

W konferencji w Sztokholmie wzięło udział 60Q delegatów z 37 krajów. 
Następna ważna Konferencja miała miejsce w Lozannie w r. 1927. Była to 
Światowa Konferencja Kościołów d/s Wiary i Ustroju Kościelnego. Wiele 
jeszcze innych Konferencji ekumenicznych odbyło się przed II wojną świa
tową. Dały one podstawę do utworzenia w roku 1948, na Zgromadzeniu 
w Amsterdamie Światowej Rady Kościołów.

"Warto podkreślić, że światowy ruch ekumeniczny, wzbudzający dziś 
tak wielkie zainteresowanie, wyrósł w Kościołach protestanckich i anglikań
skich. Tam też należy szukać jego pierwszego źródła. Może nie pierwszego, 
gdyż Kościół Starokatlicki również pretenduje do prekursorstwa w ruchu 
ekumenicznym. Ksiądz prof. dr Wiktor Conzemius, rzymskokatolicki dzia
łacz ekumeniczny, w odczycie wygłoszonym na XIX Międzynarodowym 
Kongresie Starokatolików w Wiedniu (wrzesień 1965) powiedział: „Kościół 
Starokatolicki od początku widział swoje właściwe posłannictwo w tym, aby 
być Kościołem-pomostem do ponownego zjednoczenia rozdzielonych Koś
ciołów i chrześcijan. Już Bońskie Konferencje Unijne (1874—1875), na 
których spotykali , się starokatolicy z anglikanami i prawosławnymi, były 
najważniejszym dialogiem religijnym XIX stulecia i utorowały drogę póź
niejszym inicjatywom ekumenicznym” (cyt. za: W. Wysoczański, „Polski 
nurt starokatolicyzmu” s. 142).

Kościół Rzymskokatolicki przez długi czas nie włączał się w ten świa
towy, nabierający coraz większego rozpędu, ruch ekumeniczny. Znana jest 
np. encyklika papieża Piusa XI z 6 stycznia 1928 r. — „Mortalium animos”
— w której papież ostro krytykował dążności zjednoczeniowe Kościołów, a 
równocześnie zabraniał teologom brania udziału w jakichkolwiek konferen
cjach ekumenicznych. „Stolica Apostolska — pisał — nie może uczestni
czyć w żadnej formie w tych konferencjach, ani katolikom nie wolno tych 
prób popierać lub w nich współpracować. Czyniąc to, podkreślaliby zna
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czenie fałszywej religii chrześcijańskiej, która różni się zasadniczo od jed
nego Kościoła Chrystusowewgo. (...) Nie ma innej drogi zjednoczenia 
wszystkich chrześcijan, jak popieranie powrotu wszystkich odłączonych 
•braci do jednego, prawdziwego Kościoła Chrystusowego, od którego odłą
czyli się niegdyś w nieszczęsny sposób” (cyt. za: K. Karski, „Dążenia 
ekumeniczne we współczesnym świecie” dz. cyt., s. 86). Jeszcze np. w 
r. 1948 wszelkie plany udziału katolików w Zgromadzeniu Ogólnym w 
Amsterdamie zostały udaremnione. Święte Officjum zabroniło „mieszanych 
zgromadzeń bez uprzedniej zgody Stolicy Apostolskiej”.

Taki stan trwał aż do końca października 1948 roku, kiedy to następcą 
Piusa XII na Stolicy Apostolskiej w Rzymie został Angelo Giuseppe Ron- 
cali, który przybrał imię Jana XXIII. Nastąpiła nowa era dla ruchu ekume
nicznego. Na II Sobór Watykański (Vaticanum II) zostali zaproszeni 
obserwatorzy z Kościołów nierzymskokatolickich, powołano Sekretariat 
d/s Jedności Chrześcijan, papież Jan XXIII zapowiadał „położenie 
kresu podziałom”. Po jego śmierci w r. 1963 następcą został Paweł VI
i rozpoczęła się II Sesja Vaticanum II. Paweł VI wydał encyklikę „Eccle- 
siam suam” i zapowiedział w niej dialog ekumeniczny z braćmi odłączo
nymi.

Pod koniec trzeciej sesji Vaticanum II 21 listopada 1964 r. uchwalono 
„Dekret o ekumenizmie”. Nie ulega wątpliwości, że dekret ten rozpoczął 
nowy etap w ruchu ekumenicznym. Do ruchu tego włączył się, i to z całym 
zapałem oraz wielkim rozmachem, jeden z najpotężniejszych Kościołów — 
Kościół Rzymskokatolicki. Światowy ruch ekumeniczny uległ uaktywnie
niu. Rozpoczęła się ożywiona działalność, ożywiony dialog między teolo
gami rzymskokatolickimi i teologami innych wyznań. Utworzono Wspólną 
Grupę Roboczą z przedstawicieli Światowej Rady Kościołów i Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Grupa ta po 15 latach współpracy wydała po raz 
pierwszy reprezentatywny dokument ekumeniczny w sprawie Chrztu, 
Eucharystii i Urzędu kościelnego. Stało się to na spotkaniu w Limie 12 
stycznia 1982 r.

Dokument z Limy był owocem długich i cierpliwych rozważań Komi- ■ 
sji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, Ksiądz prof. Wacław 
Hryniewicz, zastępca dyrektora Instytutu Ekumenicznego KUL, w czasie 
Sympozjum nt. dokumentu z Limyfl7 I 1985 r.) nazwał go „najważniej
szym i najśmielszym dokumentem w historii ruchu ekumenicznego, 
którego żaden chrześcijanin nie powinien ignorować” („Studia i do
kumenty ekumeniczne”. Kwartalnik nr 3—4 (85) 11—12, s. 134). Wia
domo, że tekst dokumentu nie ma mocy obowiązującej, trwa wokół niego 
dyskusja, ale fakt wypracowania dokumentu świadczy o intensywnej i nie
ustającej pracy teologów, którzy szukają dróg do przyszłego zjednoczenia, 
chrześcijaństwa.
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Ekumenizm Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA

; Na XII Generalnym Synodzie PNKK w Manchester, New Hamp- 
shire (23 października 1967 r.) stwierdzono: »W Polskim Narodowym Koś
ciele Katolickim ruch ekumeniczny trwa przez 70 lat (1897—1967). Jego 
zasady są ustalone w Konstytucji Kościoła i głoszone z ambon przez 
wszystkie lata istnienia Kościoła” (por. artykuł bpa F. Rowińskiego, God’s 
Field, July 26, 1986). Stwierdzenie powyższe zgodne jest z prawdą, gdyż 
PNKK rzeczywiście darzył szacunkiem i przyjaźnią wszystkie Kościoły 
chrżeścijańskie, z niektórymi z nich prowadził dialogi, a nawet podejmował 
próby zawarcia interkomunii. Oficjine stanowisko Kościoła dotyczące in
nych wyznań zostało ustalone już w Pierwszym Synodzie Generalnym w 
r. 1904: „Odnośnie innych Kościółów i wspólnot chrześcijańskich postana
wiamy, że nie będziemy potępiali żadnego z nich. Darzymy sympatią każdy 
Kościół, który stawia sobie ża zadanie uszlachetnianie i uświęcanie czło
wieka oraz głosi Ewangelię Jezusa i niesie pokój ludzkości” (cyt. za: Rev 
Stephen Włodarski, The origin and growth of the Polish National Catholic 
Church, Scranton, Pa., 1974, s. 190). .

Jeszcze przed w/w Synodem, w r. 1903, organizator Kościoła F. Ho- 
dur wspierał moralnie nowo organizujący się Kościół na Filipinach, a 
wcześniej, w r. 1902, prowadzono dialog z Armeńskim Narodowym Koś
ciołem Apostolskim oraz Kościołem Greko-Katolickim. Rozważano nawet 
możliwość unii tych Kościołów z PNKK. 7 ,

Od roku 1907 rozpoczyna się wspólna działalność ekumeniczna ż Koś
ciołami Unii Utrećhckiej. Biskupi Kościoła: F. Hodur, F. Bończuk, Jasiń
ski, L. Grochowski, J. Misiaszek, biorą udział w Kongresach Starokatolic
kich, w Konferencjach Biskupów Starokatolickich. Współpraca z Unią 
Utrechcką nasiliła się szczególnie od roku 1957 za rządów biskupa Tadeu
sza Zielińskiego, który regularnie brał udział w Kongresach i Konferen
cjach, zaś od roku 1970 towarzyszyli mu biskupi: J. Niemiński, F. Rowiń
ski, A. Rysz. Biskupi Kościoła Narodowego uczestniczyli także w Kongre
sach Światowej/ Rady Kościołów — w Amsterdamie (1949), Ewanston 
(1954), w New Delhi (1961), w Nairobi (1967), Vanćóuver (1983).

Od samego początku istnienia PNKK utrzymywał bardzo przyjazne 
stosunki z Kościołem Episkopalnym w$|J SA. Kościół ten wielokrotnie spie
szył z pomocą Kościołowi Narodowemu, udostępniał swoje świątynie do 
odprawiania nabożeństw, gdy zachodziła konieczność, a w roku 1914 wy
datnie pomógł w odzyskaniu katedry w Buffalo. Ta przyjaźń i pomoc, czę
ste kontakty, dyskusje teologów doprowadziły w roku 1948 do zawarcia 
interkomunii z Amerykańskim Kościołem Episkopalnym. Zgody na wejście 
w interkomunię udzielił VII Synod Generalny (18 X 1946), na którym 
wniosek dotyczący interkomunii przyjęto z ogromnym entuzjazmem. Koś
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ciół Anglikański na Konferencji w Lambeth w r. 1948 zatwierdził i zaakcep
tował tę interkomunię. Niewątpliwie, podstawą do tej akceptacji była ugoda 
z Bonn z r. 1931, na mocy której została zawarta interkomunia między Koś
ciołami Unii Utrechckiej a Kościołem Anglikańskim. Wielka szkoda — jak 
się wydaje — że XV Synod Generalny w Chicago (październik 1978) zerwał 
interkomunię z Kościołem Episkopalnym. Powodem zerwania było dopu
szczenie kobiet do sakramentu kapłaństwa. Warto przy tej okazji wspo
mnieć, że Kościół Polskokatolicki włączony w interkomunię z Kościołem 
Anglikańskim i Episkopalnym tej interkomunii nie zerwał.

PNKK w USA utrzymywał zawsze żywe kontakty ekumeniczne z Nie
zależnym Kościołem Katolickim Filipin. Najlepszym wyrazem tych kontak
tów był w maju 1968 roku udział bp. T. Zielińskiego w konsekracji nowej 
katedry pod wezwaniem Dzieciątka Jezus w Manili. Następnego dnia 
bp Zieliński współkosekrował trzech księży z Kościoła Filipin na biskupów.

Na temat ekumenizmu PNKK wiele artykułów napisał w „Straży” 
(The Guard) — oficjalnym organie Polskiej Narodowej Spójni — wybitny 
jej współpracownik Laurance J. Orzell. W tejże „Straży” z 20 lutego 
1986 r. zawarta jest wiadomość odnośnie dialogu, jaki prowadzono z Antio
cheńskim Kościołem Prawosławnym w latach 1981—1983. Antiocheński 
Kościół Prawosławny podlega jurysdykcji starożytnej siedziby chrześcijań
skiej w Antiochii. Tradycja głosi, że gminę chrześcijańską w Antiochii zało
żył św. Piotr w r. 34. .

Utworzono nawet wspólną Komisję Dialogu, w ramach której dysku
towano sprawę unii organicznej obu Kościołów. Do unii zmierzali przed
stawiciele Kościoła Antiocheńskiego reprezentujący zachodni nurt tego 
Kościoła. Do unii nie doszło, gdyż zamierzenia te udaremnił biskup Saliba, 
metropolita AOC. , ,

Nie przybył mimo zaproszeń nawet na XVII Synod Generalny PNKK 
w Manchester. Głosił pogląd, że „communio in sacris with the Ortodox was 
possible only, by becoming Ortodox”. ^

Skoro się mówi o współpracy ekumenicznej PNKK z różnymi Kościo
łami chrześcijańskimi w USA, należy zapytać, jak się ta współpraca ukła
dała z Kościołem Rzymskokatolickim? Odpowiedź na to pytanie musi być 
negatywna. Przez ponad 60 lat nie było żadnej współpracy. Kościół Rzym
skokatolicki zwalczał Kościół Narodowy wszelkimi dostępnymi mu środ
kami. Jedynie w roku 1920 biskup Michał Hoban zapragnął „nawrócić” 
biskupą Franciszka Hodura i wysłał do niego ks. Andrzeja Zychowicza, 
który przez 4 dni prowadził „dialog” z organizatorem Kościoła, lecz bez 
rezultatu. ■; '■

, W odpowiedzi na negatywny stosunek Kościoła Rzymskokatolickiego 
do PNKK, zarówno biskupi, księża jak też wyznawcy Kościoła nie darzyli 
sympatią swego najpoważniejszego przeciwnika ideologicznego. Biskup

39



Franciszek Hodur wyraził zdecydowanie swój stosunek do Kościoła Rzym
skokatolickiego na I Synodzie Warszawskim w r. 1928:

„Wiecie, że jest na świecie wielu ludzi, którzy marzą o połączeniu Koś
ciołów z papieżem. Ja zaś powiem, że nam właśnie bardzo zależy na tym, 
żeby Polska nigdy nie należała do obcego papieża. (...) Na tym miejscu, 
wobec Synodu stwierdzam, że jeśli by się znalazł tak myślący biskup wol
nego, Chrystusowego Kościoła, to uważałbym go za największego wroga 
społeczeństwa. Biada takiemu biskupowi, który by chciał z powrotem nało
żyć kajdany na wolną duszę narodu!”

Pierwsze oznaki bardziej przychylnego stosupku Kościoła Rzymskoka
tolickiego do PNKK zaczęły pojawiać się w prasie katolickiej w USA 
dopiero w r. 1964. W tygodniku „Sodalis”, wydawanym przez Seminarium 
w Orchard Lake, Michigan ukazał się artykuł, którego autor zachęcał 
PNKK, aby nie odwlekał rozpoczęcia dialogu z rzymskimi katolikami, gdyż 
z praktycznego punktu widzenia wszystkie argumenty będące ogniś pod
stawą do zorganizowania Kościoła, obecnie przestały istnieć, (por. S. Wło
darski, The Origin and Growth..., dz.cyt. s. 196)

Po II Soborze Watykańskim rozpoczęły się w USA, podobnie jak 
w całym świecie, ożywione kontakty rzymskokatolików z innymi Kościo
łami chrześcijańskimi. Gromadzono się na wspólnych modlitwach, brano 
udział w uroczystościach, sympozjach, kongresach, zgromadzeniach, itp. Na 
pogrzebie śp. biskupa Leona Grochowskiego np. 29 lipca 1969 r. było 
obecnych aż 6 księży z Kościoła Rzymskokatolickiego. Jednak właściwy dia
log między przedstawicielami PNKK i Kościoła rzymskiego rozpoczął się 
dopiero w latach osiemdziesiątych, gdy powołano w tym celu specjalną 
komisję. Weszli do niej ze strony rzymskokatolickiej: biskup Stanisław 
Brzana z Ogdensburga, biskup James Timlin — ordynariusz diecezji scran- 
tońskiej, ks. Karol H. Diamond — koordynator Komisji Kardynalskiej, ks. 
John F. Hotchkin — dyrektor wykonawczy Komitetu d/s Ekumenii. 
Stronę Kościoła Narodowego reprezentowali: biskup J. Niemiński •— ordy
nariusz diecezji kanadyjskiej oraz ks. Stanisław Skrzypek.

Na posiedzeniach Komisji dyskutowano różne problemy'doktrynalne, 
liturgiczne oraz dotyczące praktyk duszpasterskich. W sposób szczególny 
zajęto się problematyką małżeństwa w oparciu o nowy Codex Juris Cano- 
nici, promulgowany przez papieża Jana Pawła II w r. 1983. Na początku 
maja 1985 roku, na spotkaniu Komisji Dialogu, biskupi PNKK przyjęli 
zaproszenie biskupa Jamesa C. Timlina do wzięcia udziału w uroczystości 
podniesienia arcybiskupa Nowego Jorku Johna 0 ’Connora do godności 
kardynała, co rzeczywiście miało miejsce w Rzymie 25 maja 1985 r. W nie
dzielę, w dzień Zesłania Ducha Ściętego, papież Jan Paweł II koncelebro
wał z nowo kreowanymi kardynałami na Placu św_ Piotra Mszę św. W uro
czystości brali udział dostojnicy duchowni z PNKK: Pierwszy Biskup Fr.
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Rowiński, biskup A. Rysz, ks. Stanisław Skrzypek. Powitali ich kardynało
wie z USA i Kurii Rzymskiej, a także kardynałowie z Polski: ks. prymas 
J. Glemp, ks. kardynał Fr. Macharski i kardynał A. Gulbinowicz.
, 27 maja na specjalnej półprywatnej audiencji dla kardynałów papież 

Jan Paweł II ciepło powitał delegację PNKK, wyraził radość i zadowolenie 
z tego powodu, że przyjęli zaproszenie i przybyli do Rzymu. Ks. Skrzypek 
wręczył papieżowi w imieniu biskupów srebrny, pozłacany kielich używany 
podczas odprawiania Mszy św. przez biskupa F. Hodura. Na podstawie 
kielicha umieszczono napis „To His Holiness, Pope John II from the Bi- 
shops, Priests and Faithful of the PNCC of the United States and Canada
— May 1985” (Tygodnik „Straż” The Guard z 13 czerwca 1985 r.). Nie 
ulega wątpliwości, że wizyta biskupów PNKK w Rzymie była doniosłym 
wydarzeniem ekumenicznym w historii Kościoła Narodowego.

Wypada jeszcze wymienić dwa inne doniosłe wydarzenia, świadczące
0 całkowitej zmianie stosunku Kościoła Rzymskokatolickiego do PNKK, W 
r. 1985 Watykan uznał formalnie ważność święceń kapłańskich w PNKK, 
czym podkreślił znaczenie tej polsko-amerykańskiej społeczności religijnej. 
W r. 1986 kardynał M. Król, arcybiskup Filadelfii przyjął zaproszenie
1 wziął udział w XVII Synodzie Generalnym Kościoła w Manchester. 
W przemówieniu wygłoszonym w imieniu Komitetu Narodowego Konfe
rencji Biskupów Katolickich d/s Ekumenicznych i Międzyteligijnych przy
pomniał o tym, że papież Jan XXIII nawoływał do jedności „in essentia”, 
nie do uniformizmu... do jedności przy całym zróżnicowaniu. „To praw
dziwa przyjemność — mówił — moje drogie Siostry i Bracia oraz Biskupi, 
wyrazić Wam uznanie za wykazywanie inicjatywy w ustanawianiu ekumeni
cznych kontaktów z Konferencją Biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego 
(...) i szczere zaangażowanie w ekumenicznym dialogu...” (God’s Field, 
November 15, 1986). Jak dalej potoczą się działania ekumeniczne PNKK 
oraz jego współpraca z Kościołem rzymskim, trudno przewidzieć. Cieszyć 
się tylko wypada, że PNKK w USA został przez Kościół Rzymskokatolicki 
potraktowany poważnie i z pełnym szacunkiem, na jaki Kościół ten rzeczy
wiście zasługiwał od początków swego istnienia.

Ekumenizm Kościoła Polskokatolickiego

Geneza ekumenizmu polskiego jest podobna do genezy ekumenizmu 
światowego; Podobnie jak na Zachodzie, tak i w Polsce ruch ekumeniczny 
rozpoczął się w Kościołach protestanckich. Już w okresie międzywojennym 
przedstawiciele tych Kościołów brali udział w Konferencjach w Sztokhol
mie i Lozannie. Nie istniała jednak w Polsce przed II wojną światową 
żadna oficjalna instytucja nadrzędna, mająca za zadanie propagowanie 
ekumenizmu. Pierwsze ekumeniczne zebrania konspiracyjne odbywały się
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w Warszawie od r. 1940. Przychodzili na nie ewangelicy augsburscy, ewan
gelicy reformowani, metodyści, chrześcijanie ewangeliczni, mariawici oraz 
przedstawiciele Kościoła Narodowego, Pod koniec 1942 r. dzięki garstce 
entuzjastów ekumenizmu utworzona została w Warszawie Tymczasowa 
Rada Ekumeniczna. 15 listopada 1946 r., po zakończeniu krwawych zmagań 
z hitleryzmem, Tymczasowa Rada Ekumeniczna ukonstytuowała się jako 
Polska Rada Ekumeniczna. W jej skład weszło 12 wyznań chrześcijańskich 
działających w owym czasie w Polsce. Pierwszym prezesem Polskiej Rady 
Ekumenicznej został ks. Zygmunt Michelis z Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego. , : ' „v • : , "'V' V ' ■ 

Do roku 1950 Polska Rada Ekumeniczna rozwijała bardzo ożywioną 
działalność, organizowała tygodnie modlitw o jedność chrześcijan, ekume
niczne tygodnie biblijne, zwoływała ekumeniczne konferencje teologiczne, 
szerzyła wśród chrześcijan hasło tolerancji religijnej, wzajemnego poszano
wania, inicjowała i prowadziła działalność religijno-społeczną, patriotyczną
i pokojową; utrzymywała stosunki z zagranicznymi radami ekumenicznymi, 
pośredniczyła w polubownym załatwianiu sporów między Kościołami. ,
: Wę wszystkich tych aikcjach uczestniczył czynnie Kościół Polskokato- 

licki, który od samego początku należał do Polskiej Rady Ekumenicznej. 
Biskup Tadeusz Majewski, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, był 
przez kilka lat skarbnikiem Polskiej Rady Ekumenicznej, a od stycznia 1987 
roku jest jej sekretarzem. ' /
, Po II Soborze Watykańskim w działalność ekumeniczną w Polsce włą
czył się Kościół Rzymskokatolicki. Zaznaczyło się to zwłaszcza po 10 lutego
1966 r., gdy została utworzona JjLomisja Episkopatu d/s Ekumenizmu. 
Pierwsze reakcje Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej 
na wiadomość o przystąpieniu Kościoła rzymskiego do ruchu ekumeni
cznego były ostrożne i powściągliwe. Mniej więcej do końca lat sześćdzie
siątych nie nastąpił prawie żaden postęp w kontaktach między Polską Radą 
Ekumeniczną a Komisją Episkopatu d/s Ekumenizmu. Żywa też była 
jeszcze pamięć o nie tak odległych konfliktach i nieporozumieniach z Koś
ciołem Rzymskokatolickim. . ......

Należy podkreślić, że z inicjatywą nawiązania kontaktów i współpracy 
ekumenicznej z Polską Rady Ekumeniczną wystąpiła Komisja d/s Ekume
nizmu pismem z 29 września 1971 r. W odpowiedzi Polska Rada Ekumeni
czna zażądała najpierw rozmów na temat przejętych przez katolików opu
szczonych świątyń ewangelickich oraz niektórych cerkwi prawosławnych. 
Zaistniała więc konieczność utworzenia specjalnej komisji #  celu omówie
nia form współpracy i rozpatrzenia zażaleń niektórych kościołów mniejszoś
ciowych. Dopiero po trzech latach od w/w pisma, w styczniu 1974 r. Polska 
Rada Ekumeniczna wydelegowała swoich przedstawicieli do rozmów z 
Komisją Episkopatu. Od tej chwili współpraca Kościoła Rzymskokatolic
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kiego z Polską Radą Ekumeniczną oraz zrzeszonymi w niej Kościołami stała 
się ożywiona i zaczęła przynosić owoce. . .

Przede wszystkim utworzono Komisję Mieszaną (22 V 1974), w 
skład której weszli przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej i duchowni 
ze” strony rzymskokatolickiej. Przedmiotem obrad tej Komisji były sprawy 
bieżące, sprawy ewentualnych konfliktów międzywyznaniowych, organizo
wanie Tygodnia Modlitw o Jedność, kontakty i wizyty zagranicznych gości 
itp. Nieomal równolegle z Komisją Mieszaną rozpoczęła działalność — od 
grudnia 1977 r. — Podkomisja do Dialogu Doktrynalnego. Owocem 
obrad tej Podkomisji było wzajemne uznanie ważności sakramentu Chrztu 
św. w Kościołach zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Uznanie to 
ma w niedługim czasie zatwierdzić episkopat Kościoła Rzymskokatolic
kiego. Zarówno w pracach Komisji Mieszanej, jak też Podkomisji do Dia
logu Doktrynalnego, biorą udział dwaj przedstawiciele Kościoła Polskoka
tolickiego — biskup Wiktor Wysoczański i ks. dziekan Tomasz Wojtowicz.

Oprócz wymienionej działalności, którą możną by określić działalnoś
cią na wyższych szczeblach teologicznych, Kościół Polskokatolicki angażo
wał się chętnie w inne akcje. Z wielką starannością urządzał w katedrze przy 
ul. Szwoleżerów w Warszawie modlitwy o jedność chrześcijan, zapraszając 
do wygłaszania Słowa Bożego duchownych z różnych Kościołów, w tym 
z Kościoła 'Rzymskokatolickiego. Zwierzchnik Kościoła, biskup Tadeusz 
Majewski głosił kilkakrotnie kazania na ekumenicznych nabożeństwach 
modlitewnych w kościołach rzymskokatolickich. A ; ^

Bardzo ważną działalnością ekumeniczną Kościoła Polskokatolickiego 
jest jego, trwający od kilku lat, czynny udział w dialogu starokatolicko- 
-prawosławnym. W konferencjach zagranicznych, na których omawiane są 
sprawy doktrynalne, biorą udział biskupi Kościoła: biskup Maksymilian 
Rode, biskup Tadeusz Majewski, biskup Wiktor Wysoczański. Wiadomo, 
że dialog śtarokatolicko-prawosławny trwa już ponad 100 lat, lecz przyznać 
też trzeba, że w ostatnich czasach wydaje coraz lepsze owoce. Uzgodniono 
mianowicie kilka wspólnych dokumentów dotyczących Objawienia, kanonu 
Pisma św., Trójcy św., Wcielenia Słowa Bożego, unii hipostatycznej, Ma
riologii, sakramentologii.

Zakońęzenie

Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że tylko w głównych zarysach 
przedstawiłem działalność ekumeniczną PNKK w USA i Kościoła Polsko- 
katolickięgo w Polsce. Idea zjednoczenia chrześcijaństwa w jednym Koś
ciele, choć oparta na słowach Chrystusa „aby wszyscy byli jedno”, daleka 
jest od spełnienia. Dogmaty Kościoła Rzymskokatolickiego o prymacie 
jurysdykcyjnym papieża i jego nieomylności w sprawach wiary i moralności



oraz dogmaty maryjne z r. 1854 o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 
Marii Panny, o Jej Wniebowzięciu dzielą Kościół rzymski od Kościołów 
starokatolickich, w tym od Kościoła Polskokatolickiego, a także od Kościoła 
Prawosławnego tak samo, jak dzieliły przed włączeniem się wszystkich Koś
ciołów w ruch ekumeniczny. Nawet to, co było przedmiotem wieloletnich, 
żmudnych prac całych zespołów teologicznych — jak słusznie zwrócił 
uwagę biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Janusz Narzyński w 
referacie wygłoszonym na Zgromadzeniu Ogólnym Polskiej Rady Ekume
nicznej, a między innymi wielkiej wagi dokument z Limy, pozostało jako 
wypracowana teoria, nie znajdujący oddźwięku w praktyce. Dokument ten, 1 
wypracowany w trudzie przez kilkanaście lat, nie doczekał się akceptacji ze 
strony oficjalnych władz Kościoła.

Skoro dialogi ekumeniczne na tematy doktrynalne nie przyniosły dotąd 
większych rezultatów uznano, że ważniejsze jest duchowe zjednoczenie 
chrześcijan oraz ich wspólna praktyczna działalność. Stąd też większą rangę
i znaczenie nadano Tygodniowi Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ekume
nizm duchowy, wyrażający się we wzajemnym zbliżeniu, większym wzaje
mnym poszanowaniu i braterstwie zaczyna brać górę nad ekumenizmem 
zjednoczeniowym. Najwidoczniej grunt pod zjednoczenie Kościoła nie zo
stał jeszcze należycie przygotowany. ,

Ekumenizm w Polsce, wdrażany, — jak dotąd — na wysokich szczeb- 
W n episkopatów, akademii teologicznych, Katolickiego Uniwersytetu Lu- 
bełskiego, teologów naukowców, nie sięgnął jeszcze szerokich mas duchów- . 
nych rzymskokatolickich oraz milionów wyznawców. Zdarzają się raz po raz 
akty nietolerancji religijnej, braku szacunku dla Kościołów mniejszościo
wych. Przez wieki trwał podział Kościoła, i jeżeli nie wieków, to z pewnoś
cią bardzo długich lat potrzeba do jego zjednoczenia. „Młyny Boże mielą 
powoli”. Miejmy jednak nadzieję, że będą mełły skutecznie.
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ks. Jerzy Urbański 
USA

Niezależny ruch religijny 
wśród Litwinów w Scranton 

na przełomie XIX i XX wieku 
oraz jego związek 

z Polskim Narodowym 
Kościołem Katolickim

Uwagi wstępne

90 lat historii PNKK w Stanach Zjednoczonych to nie tylko dzieje 
powstania i rozwoju tegoż Kościoła, ale także historia i rozwój innych grup 
etnicznych — takich jak Litwini, Słowacy, Czesi i Włosi, którzy pod auspi
cjami, protektoratem i pomocą PNKK zorganizowali na podobnych zasa
dach niezależne, narodowe, katolickie parafie. .

, Każda z tych grup etnicznych znajdowała się w analogicznej do Pola- 
kqw sytuacji społecznej, tak pod względem czasokresu pobytu w Stanach, 
jak i pozycji, zajmowanej w Kościele Rzymskokatolickim. Podobne były 
także przyczyny konfliktu z hierarchią katolicką i podobne formy manife
stacji dezaprobaty wobec warunków zastanych w Kościele. Ponieważ jednak 
liczebność tych zbiorowości imigracyjnych była zbyt mała — poza Wło
chami — aby wytworzyć własne instytucje religijne, poszukiwano wzorów 
w innych grupach etnicznych. Najłatwiej przyswajalnym okazał się wzór 
polski, co; stanowi dodatkowe potwierdzenie prawidłowości jego powstania.

Najwcześniej z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim związali 
się Litwini. Początek niezależnego ruchu religijnego wśród Litwinów w 
Scrantpn sięga początków XX wiekti.

Geneza społeczno-religijna ruchu

Znany amerykański socjolog Will Herbeg w książce „Socjologia ame
rykańskiego życia” pisze, że każdy aspekt amerykańskiej historii nosi na
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sobie ślady imigracji. Historia Stanów Zjednoczonych to historia kolejnych 
grup imigrantów.

W wieku XIX i w początkach XX stulecia, Ameryka była jakby tyglem 
dla wszystkich mas imigracyjnych, przybywających na ten kontynent z ca
łego świata; Imigranci poszukiwali wolności, szczęścia, lepszych warunków 
życia. Przywozili więc ze sobą nadzieję na lepsze jutro i sen o poprawie 
bytu materialnego. Przywozili też ze sobą mozaikę kulturową, zwyczaje, 
tradycje, wierzenia religijne i wspólnym wysiłkiem budowali amerykański 
naród.

wśród imigrantów, przybywających do Ameryki w ostatnich dekadach 
XIX wieku i na początku XX wieku, znajdowali się między innymi przyby
sze z Polski i Litwy. W końcu XIX stulecia Litwini, obok Polaków, stano
wią dość potężną masę emigracji ekonomicznej, przywożąc ze sobą swoją 
tradycję etniczną, język i katolicką wiarę.

W  praktyce każda' z przybywających grup imigrantów rozpoczynała 
egzystencję w Nowym Kraju od rekonstrukcji tradycyjnych instytucji życia 
religijnego, znanych ze Starego Kraju. Działo się to dlatego, że — jak 
stwierdzają amerykańscy socjologowie: H.R. Niebuhr i M.L. Hansen — 
religią była jedyną instytucją ze Starego Kraju, którą można było prze
szczepić w nowe warunki i posłużyć się nią w procesie odbudowy organiza
cji społecznej w Nowym Świecie. Instutucje religijne — Kościół, parafia — 
wypełniały bowiem funkcje integracyjne (zapewnienie przetrwania w no
wych warunkach) i ekspresywne (ułatwienie współżycia z innymi w wie- 
loetniczym społeczeństwie amerykańskim). Pomagał}7 także w zachowaniu 
rodzinnego języka, obyczaju i więzi sąsiedzkich.

Podobnie więc jak Polacy, i inne grupy etniczne, Litewscy imigranci 
rozpoczynali proces przystosowania się do warunków amerykańskich do 
rekonstrukcji tych tradycyjnych instytucji życia religijnego — Kościoła, 
parafii.

Parafia była instytucją pożądaną dla Litwinów nie tylko dlatego, że 
była; praktycznie jedyną formą życia społecznego, ale także dlatego, że utoż
samiała ich etnicznie ze społecznością litewską w Nowym Kraju.

Znany litewski historyk J. Jonas w książce „Litwini w Ameryce” 
podaje, że masowa emigracja ekonomiczna Litwinów, szczególnie do zagłę
bia węglowego w Pensylwanii, rozpoczęła się po 1868 roku. W końcu XIX 
wieku przybyło do Ameryki około 100 tys. Litwinów.

W roku 1877 w Hazleton, Pa., powstała pierwsza litewska parafia pod 
wezwaniem św. św. Piotra i Pawła. Jej proboszczem został Litwin, Ks. 
Matias Jodiszus. Wkrótce litewskie parafie erygowane zostały w Shenań- 
doach, Frackville, Wilkes-Barre, Pittston. Jedynie w Scranton, które w 
1866 roku otrzymało prawa miejskie i stało się centrum zagłębia węglowego 
w tej części stanu Pensylwania, nie było litewskiej parafii. W 1900 roku
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Scranton liczyło około 100 tys. mieszkańców, w tym około 7 tys. Litwinów.
Życie religijne w Scranton było organizowane w początkach przez 

Metodystów i Prezbiterian, Później w wyniku napływu Irlandczyków, 
Hiemców, Greków, Włochów, Litwinów, Polaków, Słowaków, Rosjan, 
Ukraińców, w większości rzymskokatolików lub prawosławnych — zostały 
zbudowane w Scranton nowe kościoły, szczególnie katolickie. Pierwszy koś
ciół katolicki zbudowany został w 1848. Stosunek wyznaniowy między Pro
testantami a Katolikami ulegał wyraźnej zmianie na korzyść Katolików, 
tworząc proporcję 1 do 7. Przewaga katolików w Scranton, okolicy i tej 
części Pensylwanii stała się przyczyną erygowania w marcu 1968 diecezji 
scrantońskiej z siedzibą biskupią w Scranton. W okresie nas interesującym, 
biskupami scrantońskimi byli: bp William 0 ’Hara (1868—1899) i jego 
następca bp Michael J. Hoban (1899—1922). Podobnie jak w innych die
cezjach, tak i w diecezji scrantońskiej od początku zaznaczyła się dominacja 
Irlandczyków. Objawiało się to w Episkopacie i urzędach Kurii Biskupich.

Scranton jako miasto podzielone było na dzielnice. I tak południowa 
dzielnica miasta w większości zamieszkiwana była przez Irlandczyków, 
Polaków, Litwinów, Słowaków i Włochów, i miała charakter przemysłowy. 
Północna dzielnica miała charakter rezydencjalny, i w większości zamiesz
kiwana była przez protestantów i litewskich katolików>

To wprowadzenie socjologiczno-historyczne pozwala nam lepiej zro
zumieć okoliczności i warunki, w j a k i c h J L i t w i n i  _  prZy pomocy PNKK — 
zdecydowali się na zorganizowanie Litewskiego Narodowego Kościoła Ka
tolickiego.

Historia, rozwói i ramv doktrynalne ruchu

- Aż do końca XIX wieku nie było litewskiej parafii w Scranton. Naj
bliższa parafia litewska znajdowała się w Pittston. Sytuacja ta była niewy
godną dla Litwinów. Dlatego też w 1892 utworzyli oni pierwszą litewską 
organizację religijną w Scranton. Organizacja ta nazwana została „Towa
rzystwo św. Józefa”. Podczas pierwszego zebrania, w dniu 12 czerwca 1892 
roku, i drugiego zebrania w dniu 17 lipca 1892 roku, postanowiono zorga
nizować parafię w Scranton. W tym celu wybrany został specjalny komitet 
budowy nowego kościoła. Rozpoczęto też zbiórkę pieniędzy na ten cel. 
14 czerwca 1893 r. zostały zakupione, trzy działki ziemi na budowę kościoła. 
Działki te zlokalizowane były w dzielnicy miasta zwanej Opatrzność (Provi- 
dence) przy ulicy Main Ave, między ulicami Theodore i Ferdinand. Vin- 
cent Blazys stanął ha czele komitetu budowy kościoła, i na jego imię zostały 
zakupione te działki ziemi. Ziemia pod budowę została zakupiona od Elec
tric City Land Improvement Company.
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W roku 1894 miejscowy ordynariusz, bp 0 ’Hara poświęcił kamień 
węgielny pod budowę kościoła św. Józefa i mianował ks. Fr. Peza tymcza
sowym proboszczem. Kiedy okazało się, że ks. Peza zdefraudował część 
pieniędzy z funduszu budowy, biskup odwołał go z parafii i w 1897 nowym 
proboszczem został ks. Anthony Kaupas. W międzyczasie, 4 stycznia 1896 
roku w miejscowym sądzie (Court of Common Pleas of Lackawanna 
County), sędzia Robert W. Archibald przyznał parafii św. Józefa tytuł 
własności i moc prawną (tzw. czarter). Parafia otrzymała prawny tytuł jako 
„Providence Lithuanian Congregation of Scranton, Pa”. Sześciu członków 
Rady Kościelnej zostało wymienionych jako prawni właściciele parafii. Byli 
to Michael Bemotis, Jonas Sziwokas, George Smith, Anthony Gowal. 
Michael Shimbosky, Joseph Gudiszkei. W tym samym roku (czerwiec 
1896), po zebraniu odpowiedniej sumy,' komitet parafialny zwrócił się do 
biskupa 0 ’Hary o pozwolenie na rozpoczęcie budowy świątyni. Biskup 
wyraził zgodę na budowę, ale pod warunkiem, zgodnie z postanowieniami 
Synodu Baltimorskiego, że prawo własności kościoła zostanie przepisane na 
biskupa. 12 września 1896 r. komitet parafialny dokonał aktu przepisania 

. własności na biskupa diecezjalnego. Akt ten jednak był nielegalny. Okazało 
się to w roku 1901, kiedy to parafia wystąpiła do Banku o pożyczkę 10 tys, 
dolarów. Vincent Blazys pozostawał, w świetle prawa, właścicielem majątku 
parąfii i tylko on mógł otrzymać pożyczkę. W tej sytuacji, w środę dnia 13 
lutego 1901 r. zęstało zwołane specjalne zebranie parafialne, na którym 
wysunięto żądanie, by Vincent Blazys zrzekł się prawa własności ziemi, na 
której budowano kościół, i przepisał je prawnie na rzecz biskupa diecezjal
nego M. Hobana. Okazało się jednak, że Yincent Blazys nie zamierza tego 
uczynić. Wobec tego odwołano się do sądu. 5 lipca 1901 r. sprawa ta zna
lazła się w miejscowym Sądzie Powiatowym, który zdecydował, że prawo 
własności nieruchomości przy ul. Main Ave. należy do miejscowego bisku
pa. Decyzja Sądu nie zadowoliła większości parafian, którzy uważali, $e 
własność parafialna należy do>nich, a nie do biskupa. W związku z tym ta 
grupa parafian postanowiła zaskarżyć biskupa do miejscowego Sądu. W 
tym miejscu warto zaznaczyć, że od roku 1897 do października 1907 r. 
proboszczem parafii był ks. Anthony Kaupas. W roku 1906 ujawniła się 
wielka opozycja przeciwko proboszczowi i niezadowolenie z jego admini
stracji. Zażądano od biskupa, aby usunął proboszcza z parafii. Biskup 
Hoban odrzucał to żądanie. W końcu jednak zdecydował się odwołać ks. 
Kaupasa, ale pod warunkiem, że komitet parafialny przepisze własność 
parafii na niego i ustąpią wszelkie zatargi. W tej sytuacji komitet parafialny, 
pod przewodnictwem Andrewa Krauciunasa, zwołał kolejne zebranie para
fialne, na którym ponownie większość parafian odrzuciła warunki, stawiane 
przez biskupa Hobana, i upoważniła komitet parafialny do wszczęcia prze
ciwko niemu procesu sądowego. I tak, 10 stycznia 1907 r. w Sądzie Powia
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towym w Scranton, przez sędziego H.M. Edwardsa, została otworzona 
sprawa: Andrew Krauciunas przeciwko Michaelowi Hobanowi. Na wieść
o tym biskup Hoban zareagował w ten sposób, że polecił ks. Kaupasowi 
ogłosić z ambony, iż każdy, kto wystąpi przeciwko biskupowi, zostanie 
ekskomunikowany.

Nie zmieniło to jednak sytuacji. W dalszym ciągu parafianie odmawiali 
posłuszeństwa biskupowi Hobanowi. Doszło do tego, że proboszcz parafii, 
ks. Kaupas, 16 stycznia 1907 r. odczytał w kościele dekret o ekskomunice. 
Sprawa w sądzie potocżyła się korzystnie dla biskupa Hobana, bowiem 20 
stycznia 1907 r. sędzia H.M. Edwards wydał decyzję przyznającą własność 
majątku parafii św. Józefa na jego rzecz. To zwycięstwo sądowe biskupa 
Hobana nie załamało jednak parafian. Postanowili odwołać się do Sądu 
Wyższego. Apelacja ta została złożona w dniu 23 listopada 1907 r. Dnia 11 
maja 1908 roku, sędzia John Stewards z Najwyższego Trybunału Stano
wego, po długich deliberacjach, wydał sentencję prawną, według której

> biskup Hoban zmuszony został do zwrotu majątku kościelnego parafii św. 
Józefa na rzecz komitetu parafialnego i zapłacenia 775,40 doi. kosztów 
sądowych. Było to wielkie zwycięstwo parafian. Biskup Hoban nie poddał 
się jednak dekretowi sądowemu, uważając, że narusza on uchwały Synodu 
Baltimorskiego, według których własność majątków kościelnych należy do 
biskupów diecezjalnych, a nie do osób świeckich. W 19 dni po decyzji 
sędziego Stewardsa, obłożył klątwą kościelną — 'czyli ekskomuniką — koś
ciół św. Józefa. Stało się to dnia 31 maja 1908 roku. Formalnie od 31 maja
1908 roku do 20 kwietnia 1913 roku, kościół św. Józefa pozostał pod 
ekskomuniką.

Dekret o ekskomunice podzielił parafie na dwie wyraźne grupy: pod
porządkowaną biskupowi Hobanowi i opozycjonistów. Lojaliści, z ks. pro
boszczem Kurasem (który w październiku 1907 roku objął parafię), opuścili 
kościół i na nabożeństwa zbierali się w dolnej kaplicy Kollegium św. Toma
sza. Kościół św. Józefa pozostawał zamknięty i nie odprawiano w nim 
żadnych nabożeństw. Tak ‘trwało aż do 26 lutego 1912 roku, kiedy to na 
arenie litewskiej parafii pojawił się Polski Narodowy Katolicki kapłan, ks. 
Stanisław Mickiewicz, który z upoważnienia ks. biskupa Franciszka Hodura 
zaczął odprawiać Msze św. i tymczasowo zamieszkał na plebanii przy koś
ciele. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że od początku swego sporu z 
biskupem diecezjalnym, Litwini zwrócili się o pomoc, radę i nawet wspar
cie do Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego i jego Organizatora, ks. 
bpa Franciszka Hodura. Przykład Polaków, ich walka i wytrwałość w orga
nizowaniu narodowej parafii w Scranton, powstawanie innych parafii na
rodowych w okolicy i innych stanach Ameryki, pierwsze Synody Kościoła, 
wybór ks. Franciszka Hodura na biskupa i jego konsekracja w 1907 r. —
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wszystko to dodawało Litwinom otuchy do walki z biskupem Hobanem 
i nie poddawaniu się jego decyzjom.

Dla ścisłości faktów trzeba podkreślić, że od 1908 do 1912 roku sprawa 
litewskiego kościoła św. Józefa ciągle wracała na forum sądowe. Od czerwca 
1908 roku do 19 lutego 1909 roku, odbywały się wielokrotnie sesje w celu 
umożliwienia wszystkim parafianom — lojalistom (zwolennikom bpa Ho- 
bana) i opozycjonistom — (zwolennikom bpa Hodura) — podjęcia decyzji 
i głosowania. Nie przynosiły one jednak definitywnych rozstrzygnięć.

Do objęcia kościoła św. Józefa przez ks. Mickiewicza i podporządko
wania go pod jurysdykcję PNKK doszło w ten sposób, że za radą ks. bpa 
Hodura, w dniu 24 lutego 1912 r. pojawiły się w okolicy kościoła ogłosze
nia, podpisane przez Johna Apona i Franciszka Barnauskasa, informujące, 
że w niedzielę 25 lutego odbędzie się Wielkie Publiczne Zebranie. Zebranie 
odbywało się w atmosferze gorącej dyskusji między zwolennikami bpa 
Hobana a bpa Hodura. Grupa zwolenników bpa Hodura miała wyraźną 
przewagę i udało się jej podjąć rezolucję, która głosiła, że: decydujemy 
oddać nasz budynek kościelny i cały majątek pod jurysdykcję PNKK i pro
sić bpa Hodura o przysłanie księdza, który by sprawował opiekę duszpa
sterską w parafii. Ks. bp Hodur, który w czasie zebrania przebywał na pler- 
banii kościoła św. Józefa, przyjął tę rezolucję i wyznaczył ks. St. Mickie
wicza na proboszcza parafii. I tak ks. Mickiewicz w dniu 24 lutego 1912 
roku rozpoczął odprawiać Msze św. w kościele św. Józefa.

Decyzja o oddaniu parafii św. Józefa pod jurysdykcję PNKK wywołała 
oburzenie wśród zwolenników bpa Hobana. Zdecydowali oni zaskarżyć tę 
decyzję w sądzie. Na czele tej grupy stanął Kazmir Novicky, który w imie
niu bpa Hobana, ks. proboszcza Kurasa i lojalnych parafian zaskarżył An- 
drewa Krauciunasa i zwolenników PNKK. Odbyta rozprawa pod przewod
nictwem sędziego Ńewcomba przyniosła pozytywny rezultat dla zwolen
ników bpa Hobana. Z werdyktem tym nie pogodziła się grupą bpa Hodura, 
odwołując się do Sądu Wyższej Instancji, gdzie sędzia Stewart wydał 
decyzję dla nich przychylną. W reakcji na tę. decyzję — zwolennicy bpa 
Hobana odwołali się do Sądu Najwyższego, gdzie 13 marca 1913 roku, Sąd 
Najwyższy uznał, że grupa bpa Hodura miała prawo oddać kościół św. 
Józefa pod jurysdykcję PNKK, ponieważ kościół ten — obłożony interdyk- 
tem — formalnie nie podlegał jurysdykcji katolickiego biskupa w Scranton.

W tej sytuacji bp Hoban, po zasięgnięciu opinii prawników doszedł do 
wniosku, że jedynym rozwiązaniem problemu litewskiej parafii jest odwoła
nie ekskomuniki z kościoła św. Józefa. W\ ten sposób bowiem dieceżja 
nabierze z powrotem mocy prawnej i przekona więksźość parafian o potrze
bie powrotu do diecezji.

3 kwietnia 1913 r. bp Hoban zdjął interdykt z kościoła św. Józefa, 
i w niedzielę 20 kwietnia ogłoszono to we wszystkich kościołach w Scran-
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ton. Rzeczywiście, zniesienie ekskomuniki zmieniło całkowicie sytuację. 
Następnego dnia, tj. 21 kwietnia 1913 roku, na specjalnym zebraniu parafia 
podjęła decyzję o powrocie pod jurysdykcję diecezji rzymskokatolickiej w 
Scranton. Zwolennicy bpa Hobana zażądali od Johna Apona, prezesa komi
tetu, Johna Jurkisa i ks. Mickiewicza zwrotu kluczy od kościoła i plebanii. 
Po uprawomocnienie tej decyzji zwrócono się raz jeszcze do miejscowego 
Sądu, który 2 maja 1913 r. wydał decyzję o powrocie kościoła pod jurys
dykcję bpa Hobana. .

Zwolennicy PNKK nie przyjęli tej decyzji, i raz jeszcze odwołano się 
do Sądu Najwyższego. 20 kwietnia 1914 roku sędzia John Stewart utrzymał 
w mocy decyzję Sądu Powiatowego i polecił oddać kościół św. Józefa w ręce 
diecezji scrantońskiej. Był to ostatni akt procesów sądowych, które trwały 
siedem lat (1907—1914) w tej sprawie.

W odpowiedzi na negatywny, ostateczny werdykt sądowy, część para
fian kościoła św. Józefa, która nie poddała się decyzji sądowej i presji publi
cznej, zdecydowała oderwać się od parafii i założyć własny. Litewski Na
rodowy Kościół Katolicki, oparty na założeniach doktrynalnych PNKK.

W dniu 14 maja 1914 r . utworzono komitet organizowania litewskiej 
narodowej parafii w celu zbierania składek na budowę nowego kościoła. 
26 września zakupiono, na skrzyżowaniu ulic Óak Street i Summer Avenue, 
działkę ziemi pod budowę kościoła. W końcu tegoż roku w Chinchilla 
zakupiono ziemię na cmentarz parafialny. Z aprobatą bpa Hodura rozpo
częto w 1915 r. budowę kościoła: Konstrukcję świątyni ukończono 16 paź- 
dżiemika 1915 roku. Parafia otrzymała nazwę — Parafia Opatrzności Bożej, 
a korporację prawną — Litewski Reformowany Kościół. Później próbo
wano zmienić tę nazwę na Litewski Narodowy Kościół Katolicki. Jednak 
opozycja ze strony Kurii Biskupiej Rzymskiej Diecezji w Scranton unie
możliwiła tę zmianę. Formalnie, dzisiaj parafia używa nazwę: Parafia 
Opatrzności Bożej Litewskiego Kościoła Narodowego pod jurysdykcją Die
cezji Centralnej PNKK. Prawnie czarter i pieczęć parafialna nosi nazwę: 
Parafia Opatrzności Bożej — Litewski Kościół Parafialny.

W latach 1915—1920 wielu księży pracowało w tej niezależnej, litew
skiej, narodowej parafii. Odprawiali oni nabożeństwa w języku łacińskim 
i litewskim^ Formalne związki z Polskim Narodowym Kościołem Katolic
kim były w tym czasie dość luźne; Dopiero ks. Jonas Gritenas, Litwin uro
dzony na Litwie, który po przybyciu do Ameryki ukończył studia teologi
czne w Seminarium Duchownym PNKK w Scranton, i wyświęcony na 
kapłana wykazywał gorliwie umiłowanie litewskiego języka, kultury i zwy
czajów, pozostając gorliwym współpracownikiem bpa Hodura — w roku 
1920 objął administrację litewskiej parafii Opatrzności Bożej, stając się jej 
duchownym i moralnym liderem. W roku 1924, na Nadzwyczajnym Syno
dzie PNKK, ks. Gritenas został wybrany na Biskupa Litewskiego Narodo-



wego Kościoła Katolickiego. Liczył wówczas 44 lata. W tym samym roku 
biskup Hodur udzielił mu konsekracji. Jako litewski biskup narodowy, ks. 
Gritenas odznaczył się wielką gorliwością, pracowitością i zapałem w admi
nistrowaniu kościołem, a zarazem wielką lojalnością wobec PNKK i bpa 
Hodura. Na wzór PNKK zorganizował on życie religijne, kulturalne i 
oświatowe litewskiego Kościoła. Pod jego jurysdykcją znalazły się litewskie 
parafie narodowe, które w międzyczasie powstały w Pensylwanii, Massachu- 
setss i Illionois. parafie te przechodziły różne koleje losu i obecnie istnieją 
jedynie dwie parafie litewskiego Narodowego Kościoła Katolickiego: w 
Scranton, Pa., — Opatrzności Bożej i w Lawrence, Mass. — Serca Jezuso
wego. Statystyki podają, że w latach 1914—1928 Litewski Narodowy Koś
ciół Katolicki liczył 6.825 wiernych. Przedwczesna śmierć biskupa Grite- 
nasa w roku 1928 z pewnością wstrzymała rozwój Kościoła. Po jego śmierci, 
wszystkie litewskie parafie narodowe przeszły pod bezpośrednią jurysdykcję 
PNKK i pozostają pod nią do dzisiaj. Po zgonie bpa Gritenasa, przez blisko 
33 lat (aż do śmierci w 1972 r.), parafią w Scranton kierował przybyły z 
Litwy ks. Michael Waladka. W tym czasie rozbudowano kościół, wydano 
szereg broszur i publikacji o Litewskim Narodowym Kościele Katolickim 
w języku litewskim. Jednak bliższe jego związki z PNKK — poza jurysdyk
cją — były dość luźne.

. Od początku ramy doktrynalne Litewskiego Narodowego Niezależnego. 
Ruchu Religijnego obejmowały naukę i doktrynę katolicką w ujęciu Pol
skiego narodowego Kościoła Katolickiego i nauczaniu teologicznym Koś
ciołów starokatolickich oraz utrzymywaniu sukcesji apostolskiej. Analogi
czne także były funkcje narodowe. Podstawą doktrynalną LNKK, podobnie 
jak PNKK, stało się Pismo Święte, Tradycja, postanowienia czterech pier
wszych soborów ekumenicznych oraz Wyznanie Wiary nicejsko-konstanty- 
nopolitańskie. Inne zmiany, które wprowadził PNKK, przyjęto i stosowano 
w katechizacji. Językiem liturgicznym w parafiach litewskich aż do 1972 
roku był języku litewski.

Uwagi końcowe

Niezależny ruch religijny wśród Litwinów w Scranton, który w pier
wszych dziesiątkach XX wieku stworzył Litewski Narodowy Kościół Kato
licki, był wynikiem walki zdeterminowanej grupy niezadowolonych katoli
ków litewskich, którzy chcieli mieć kontrolę nad majątkiem parafialnym, 
a którym to prawo odbierała rzymskokatolicka hierarchia amerykańska. 
Ponadto Polski Narodowy Kościół Katolicki pod kierownictwem, inspiracją 
i wizją religijną ks. biskupa Franciszka Hodura zapłodnił te same idee 
w umysłach Litwinów: idee wolnego, demokratycznego, katolickiego Koś
cioła, w którym wierni mają prawo administrowania majątkiem kościelnym.
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Historia niezależnego ruchu religijnego wśród Litwinów w Scranton 
na początku XX wieku, to historia powstawania Litewskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego i historia litewskich emigrantów, którzy na amery
kańskiej ziemi znaleźli wolną, demokratyczną formę katolicyzmu, która 
zadowoliła ich religijne, patriotyczne, kulturowe i społeczne aspiracje.

Paul F. Pfister 
Frankfurt nad Menem

Ignacy von Dollinger 
jako nauczyciel akademicki*

Po ocenie w „Revue Internationale de Theologie” i w niniejszym cza
sopiśmie Dollingera jako pisarza1 i polityka2, warto w tym szkicu prześle
dzić problem, czy Dollinger, który w ciągu 65 lat był członkiem grona 
nauczającego Uniwersytetu Monachijskiego i kilkakrotnie stał na jego czele 
jąkó Rector Magnificus, ostątnio w roku jego czterdziestoletniego jubileu
szu, może być, w sposób egzystencjalny lub przez swoje wypowiedzi, 
pomocny przy rozwiązywaniu ważnych współczesnych problemów kształ
cenia, a zwłaszcza reformy uniwersytetów, nawet jeżeli zdajemy sobie 
spraWę z tego, że w międzyczasie sytuacja uległa dogłębnej zmianie.

Bodźcem do podjęcia tego zadania stało się powtarzane często twier
dzenie, że ten wybitny historyk Kościoła i pełen bystrości teolog XIX w., 
który ponownie jest nam bliski dzięki kościelnym wydarzeniom w zakresie 
katolicyzmu sprzed stu lat, w wielu dziedzinach znacznie wyprzedzał swoje
czasy.
' : V

* Internationale Kirchliche Zeitschrift 1970, Zeszyt 3, str. 231—265.
1 Revue 1909, N-ry 66, 67, 68 i 1910, N-ry 69, 70, 71, 72. D r Menn, Dollinger ais 

Schriftsteller.
2 IK Z1913, s. 324—348: W. Heim, Dollinger ais Politiker.
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Nawet gdyby osiągnięte korzyści w zakresie naszej współczesnej prob
lematyki, dotyczące szkolnictwa wyższego, miałyby być skromne, a poglądy 
Dollingera okazały się być zbyt oczywiste i uproszczone, mimo to sądzimy, 
że warto stawić go sobie przed oczyma nieco dokładniej, właśnie jako 
nauczyciela akademickiego. Może przyczyni się to do Jepszego zrozumienia 
wielu jego intencji i nauczy nas bardziej sprawiedliwej oceny samego 
Dollingera.

Studium to spełni swe zadanie również wówczas, jeżeli stanie się dla 
niektórych czytelników zachętą do osobistego kontaktu z dziełami Dollin
gera, których tutaj nie będę mógł dokładniej omówić. Abstrahując nawet od 
ich treści, już samo piękno stylu Dollingera dostarczy czytelnikowi zadowo
lenia, które coraz rzadziej przeżywa się przy lekturze nowoczesnych dzieł 
teologicznych.

I. Przygotowanie do późniejszych zadań życiowych

Prawie wszystkie biografie i autobiografie stwierdzają, że dom rodzin
ny i przeżycia młodzieńcze, posiadają decydujące znaczenie dla podstawo
wej orientacji wielu ludzi. To samo powiedzieć możemy odnośnj^ Dollin
gera.

•Jego przodkowie należeli do grona średnich urzędników szlacheckich, 
pozostających w służbie książąt-biskupów w Wiirzburgu. Już jednak jego 
dziadek był lekarzem i organizatorem Wydziału lekarskiego w Bambergu. 
Również jego ojciec, Ignacy, urodzony 24 maja 1770 r., studiował po ukoń
czeniu gimnazjum medycynę i, jak to było wówczas w zwyczaju,-filozofię 
Kanta. Po studiach w Wiirzburgu, Wiedniu i Pawii, osiedlił się on również 
w Bambergu, gdzie w 1794 r., książe-biskup mianował go profesorem zwy
czajnym w zakresie ziołolecznictwa. Terasa Schuster, córka szanowanego 
radcy dworu, Tomasza Schustera, stała się w 1798 r. jego troskliwą mał
żonką i dnia 28 lutego 1799 r. obdarzyła go najstarszym z ośmiorga jego 
dzieci. Chłopiec ten, Jan, Józef, Ignacy miał wielkie szczęście należeć do 
rodziny, która zagwarantowała mu najlepsze warunki do pomyślnego roz
woju duchowego i emocjonalnego.

Wielu sądziło, że późniejszy profesor akademicki obchodził się bez 
uczuciowego ciepła. Jednak nie wyzbył się go całkowicie. Wprawdzie zawód 
kapłański wybrał Dollinger głównie ze względu na zamiłowanie do teologii, 
której chciał służyć pogrążony na jakiejś małej parafii wiejskiej, w książ
kach. Obojętnie jakie były tego powody, wbrew życzeniom swego ojca, zo
stał księdzem. Mimo kiełkującej przez krótki okres czasu miłości3, wziął na
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siebie ofiarę bezżeństwa. Jest bardzo prawdopodobne, że obok wrażeń, jaki 
wywierało na nim kościelne życie głęboko wierzącego, pobożnego otoczenia, 
z jakim spotykał się w kraju bambergsko-wurzburskim, z jego świątyniami, 
kaplicami i krzyżami przydrożnymi, jak również ze wspaniałymi pomnikami 
skazanej jednak na upadek Rzeszy, do podjęcia tej decyzji przyczynił się 
w znacznej mierze4 przykład jego świętobliwej matki, z którą przez całe 
życie był wyjątkowo związany, a która często czytała mu głośno fragmenty 
książki Zschokkesa pt. „Godziny skupienia” (Stunden der Andacht).

Czy Dóllinger odziedziczył również po matce umiejętność poznawania 
intuicyjnego? Pewne przeżycie z jego dzieciństwa skłania do takiego przy
puszczenia. Jako dziesięcioletni chłopiec był świadkiem niezadowolenia ojca 
z powodu stosunków kościelnych. Pewnego dnia wpadł mu do rąk obrazek 
św. Bernarda, na którym był napis: „Utinam mihi liceret videre ecclesiam 
sicut in diebus antiąuis” (Oby dane mi było oglądać Kościół takim, jak za 
dawnych dni)5. Napis ten obudził w nim żarliwe pragnienie poznania tego 
starego kościoła. Skądinąd wiemy, jak wielkie znaczenie w późniejszym 
okresie jego życia, miał dla Dóllingera ten stary Kościół, Kościół pier
wszych wieków.

Gorliwość Dóllingera, jego entuzjastyczne wystąpienia w obronie nie
zbywalnych wartości Kościoła6, w obronie jedności, łącznie z troską o 
środki konieczne do zapewnienia Kościołowi wpływu i możliwości działa
nia, o nie stojącą na wysokości wymogów czasu prasę kościelną oraz o sto
warzyszenie św. Bonifacego7, łagodzące niedostatki diaspory, mają swe 
źródło w jego pobożnym dzieciństwie, w wolnej od wszelkiej obłudy wier
ności kościelnej jego matki, w błyskawicznym rozpoznaniu tęsknego prag
nienia św. Bernarda, który pozytywne rozwiązanie niepokojów swego włas
nego serca, widział w trosce o swego ojca. Przeżycia wieku dziecięcego, 
choćby nawet zostały zepchnięte do podświadomości, bardzo często stają się

4 Ponieważ ojciec nie zawsze mógł czy też chciał zaspakajać naukową cieka
wość syna, przejawiającą się w jego teologicznych pytaniach, sądził on, że ojcu bra
kuje wiedzy; „gdybyś poznał teologię, zrozumiałbyś wiele ... i mógłbyś wiele wyjaś
nić mamie”. Myśl ta  umocniła się w nim  do tego stopnia, że szybko nie marzył już
0 niczym innym jak tylko, by zostać teologiem. Friedrich, Ignaz v. Dóllinger I, s. 69.

5 Friedrich I, s. 68.
6 Dóllinger, na przykład, w kościele św. Pawła opowiedział się za niezależną, 

samodzielną adm inistracją Kościoła, kościół nie może być zmuszany do tego — 
powiedział — by był „maszyną państwa policyjnego, jednocześnie przedmiotem
1 narzędziem biurokratycznej administracji” . (Kleine Schriften, s. 9). Dóllinger 
dążył do utworzenia wolnego Kościoła w wolnym Państwie, nie opowiadając się jed
nak ani słowem za pełnym rozdziałem Kościoła od Państwa. Był on jednak zdania, 
że Państwo jest kompetentne jedynie w swym własnym zakresie.

7 Założone 4 października 1849 r. w Regensburgu, z inicjatywy Dóllingera.
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tajemnymi siłami napędowymi tego, czego podejmuje się człowiek dojrzały, 
w wyniku racjonalnych rozważań. Również ojciec troszczył się ustawicznie
o wychowanie swego syna. Jak stwierdza to sam Ddlłinger, jemu to przede 
wszystkim zawdzięcza zapoznanie się z językiem francuskim. „Mając dzie
sięć lat czytałem już Comeillea i Moliera, łakomie połykałem wszystko, co 
francuskie, do czegokolwiek tylko mogłem się dorwać”. Pewien szkocki 
zakonnik uczył go angielskiego. Z językami klasycznymi zapoznał się dos
konale w najwcześniejszej młodości. Łącząc w sobie uzdolnienia językowe z 
fenomenalną pamięcią, do językpw już znanych, dołączył w wieku później
szym biegłość w zakresie hiszpańskiego i portugalskiego. W książkach był 
zakochany do tego stopnia, że były one dla niego czymś więcej niż ojciec8. 
Że jednak, mimo to, Dóllinger nie stał się wyłącznie zasuszonym uczonym, 
samotnie spędzającym czas w swym mieszkaniu, zawdzięcza to prawdopo
dobnie dwu okolicznościom. Siedmioro rodzeństwa9 o różnych zaintereso
waniach sprowadzało go do rzeczywistości. Jednocześnie jego żywe usposo
bienie entuzjazmowało się politycznymi wydarzeniami wielkiej wojny wol
nościowej, powstaniem tyrolskim, uwięzieniem Piusa VII, które zadało 
śmiertelny cios jego wieloletniemu zachwycaniu się Napoleonem. Do tego 
dochodzą jeszcze młodzieńcze przyjaźnie, jak np. z poetą, hrabią von 
Platen’em. ' V- "'.'- .'w \ : V'v '

Mimo, że Dóllinger obawiał się ojca, to jednak nie można nie doceniać 
jego wpływu. H.R. Riehl10 nazwał kiedyś Dóllingera „geniuszem receptyw- 
ności i krytyki”. Także i jego ojciec, w trakcie polemiki, posuwał się do 
sarkastycznej ironii. Mimo to cieszył się wielkim szacunkiem jako nauko
wiec i nauczyciel akademicki. Wspólnie z Okenem i Karolem Baer’ami, 
wprowadzał on do biologii poglądy ewolucjonistyczne. Razem z Chr. Pan- 
derem i rysownikiem Altonem, obserwował on, w rozumieniu biologicznym 
po raz pierwszy w sposób dokładny, embrionalny rozwój kurzego jaja. Słu
chacze podziwiali jego zręczność w przedstawianiu materiału wykładanego 
zawsze w nowej formie. Niezależnie od tego, w swym prywatnym mieszka
niu, jako fizjolog, posiadał własne laboratorium. Zachęcony badaniami 
naukowymi swego ojca, D511inger-syn z całą gorliwością studiował na uni
wersytecie nauki przyrodnicze, zwłaszcza botanikę, mineralogię, a nawet 
naukę o owadach.

Już w okresie swego pobytu w Bambergu, ojciec Dóllingera utrzymy
wał serdeczne stosunki z Schellingiem. Podzielał jego pogląd o partycypacji

; 8 Dtillinger tak bardzo kochał książki, ic  w przypadku gdyby nie mó^ł studio
wać,, chciał być introligatorem. '

9 Tomasz był wiele podróżującym botanikiem, Fryderyk — lekarzem, Moryc 
muzykiem, M arta zm arła wcześnie, Amalia i Anna były lekarkami.

I0 W.H. Riehl, ReligiSse Studien eines Weltkindes, s. 293.
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każdej nauki w Absolucie, a więc w tym, co Boskie. J. Speigl11 zwraca bar
dzo słusznie uwagę na fakty, że DdUinger, jako historyk kościoła, bardzo 
chętnie posługiwał się analogią drzewa, organizmu. Wydaje się, że nie bez 
podstaw jest przypuszczenie, że zarówno ojciec, który już prowadził wykla- 
dy pod tytułem „Rozważania o istocie niemieckich uniwersytetów”, jak 
i syn, którzy obaj inspirowani byli przez Fr. W. Schellinga, powoli zaczęli 
się jednak dystansować od SchelUngowskiej filozofii przyrody.

Po wspaniale zdanym egzaminie maturalnym, podczas którego odzna
czył się również w zakresie matematyki, Ddllinger prawdopodobnie zbyt 
wielkie nadzieje wiązał z Alma Mater w Wiirzburgu. Uczęszczał na wykła
dy filozofii, w tym również nauk przyrodniczych. Entuzjazmował się wy
cieczkami botanicznymi. Jednak wykładowcy teologii nie wiele mieli mu do 
zaoferowania: „Doświadczenia Goethego (podobnie jak i moje) polegające 
na tym, że mógł się on czegoś nauczyć raczej z książek, a nie z odpowied
nich wykładów głoszonych z Katedry”, zmuszały studentów teologii do 
wypożyczania z Bibliteki książek, w tym również książki Petaviusa, „Dog- 
mata Theologica”. Ówczesne stosunki naświetla późniejsze wyznanie: „Pod
czas moich lat studiów nie było w ogóle katolickich historyków kościoła. 
Ani w Wiirzburgu, ani wBambergu nie znalazłem ani jednego człowieka, 
który mógłby mi powiedzieć, czym właściwie powinienem się zająć. Upły
nęło dziesięć lat mego życia, zanim się dowiedziałem, ile pożytecznych rze
czy mógłbym zrobić”12. ■ ' - ’ ’ - ' ’ -

W Wiirzburgu nie istniał oczywiście żaden przymus uczęszczania na 
określone wykłady. Również ojciec pozostawiał mu pod tym względem cał
kowitą swobodę, gdyż według niego „studenci zmuszani statutami do cho
dzenia na określone wykłady, podobni są do tych Żydów w Rzymie, którzy 
wtedy, w każdą niedzielę zapędzani byli na chrześcijańskie kazania”. Profe
sor jednak miał coś innego na myśli.

Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Bambergu, Dollinger 
poprzez własne, bardzo szerokie zakresowo studia jak również na skutek 
przeżycia z całą otwartością rozczarowań Restauracji i nadziei związanych 
z budzącym się Romantyzmem, był przygotowany do tego, by po krótkim 
okresie wjkariuszostwa we frankońskim miasteczku targowym, Scheinfeld, w 
1823 r. postać powołanym13 do objęcia stanowiska profesora historii Koś
cioła i prawa kościelnego w Auchaffenburgu i do wyrażenia na to zgody; 
miał wtedv dwadzieścia cztery lata.

11 Jakob Speigl, Traditionslehre und Traditionsbeweis in der hlstorischen 
Theologłe J. Dollinger*, Essen 1964, s. 2. ......................................

12 Friedrich I ,s .7 5 ,76,98. .............................
13 Pewną rolę opatrznościową odegrał w tym również ojciec. Friedrich, s. 142.



II. Profesor

Portret namalowany przez Lenbacha pozornie robi wrażenie, że jest to 
obraz typowego profesora i uczonego. Szczupła i wysoka postać, nieco 
pochylona, twarz budząca respekt i rysy charakterystyczne dla osób, kryty
cznie zastanawiających się nad przyczynami rzeczy. Tilman Riemenschnei- 
der rzeźbił w ten sposób głowy frankońskie.

Wnioskując z obrazów, Dóllinger musiał być osobowością surową, 
zapatrzoną w siebie. Błyszczące niebieskie oczy mogły zapewnie spoglądać 
sceptycznie, a podczas sporów, rzucać błyskawice.

Jak informuje Fredrich, twarz zmarłego, skłoniła panią Sicherer dó 
okrzyku: „Jak bardzo podobny jest on do Dantego”14. Dóllinger kochał 
autora Divina Comedia (Boskiej Komedii), piewcy tego, co wieczne.

To, co każdemu rzucało się w oczy w Dollingerze, to jego skromność. 
W okresie niejako obowiązkowej konsumpcji warto przypomnieć, że Dól
linger miał pełną świadomość związku istniejącego pomiędzy skromnością 
potrzeb, a duchową siłą twórczą. Latem wstawał Dóllinger o godzinie 
czwartej, a zimą o piątej lub pół do szóstej. Wieczorem zjadał tylko chleb, 
jedno jabłko i popijał to wodą. Obiad był nieco obfitszy. Niechętnie opu
szczał codzienny, niejednokrotnie daleki spacer. Podczas urlopu, odprężenia 
szukał również w lekturze powieści. Z całą oczywistością dobrze mu się 
udało przekształcić siły żywotne w potęgę ducha. Nie ulega wątpliwości, że 
swoją godną podziwu duchową i fizyczną świeżość, prawie aż do samej 
śmierci, która nastąpiła 10 stycznia 1^90 r., zawdzięczał Dóllinger temu 
skromnemu, uregulowanemu trybowi życia.

O jego metodzie pracy nie wiele wiemy. Chętnie wykorzystywał ciszę 
wczesnego poranka, by, będąc wolny od jakichkolwiek przeszkód, spokojnie 
studiować. Tak bardzo charakterystyczna dla niego sumienność i pieczoło
witość w badaniu wielokrotnym materiału historycznego, często uniemożli
wiała mu doprowadzenie zaczętych rozpraw do końca, czy to dlatego, iż był 
przeświadczony o tym, że należy wykorzystać jeszcze jakieś nowe, trudno 
dostępne materiały, bądź też dlatego, że w trakcie pracy zainteresowało go 
jakieś zagadnienie specjalne, któremu się poświęcił. W wielu przypadkach 
problemy całkowicie nowe lub wydarzenia aktualne, do tego stopnia potra
fiły zepchnąć go z obranej drogi, że podjęte przedtem plany odkładał cał
kowicie na bok lub odsuwał w czasie — niejednokrotnie ad calendas graecas 
(to znaczy, że nigdy już do tych planów nie wrócił). Bolesnym tego dowo
dem są pozostałe po nim rękopisy, notatki i zbiory materiałów (np. na temat 
Tridentinum).

15 Friedrich III, s. 682.
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Gorzej było, gdy Dóllinger podjął już jakieś zobowiązania wobec 
wydawców. Wiadomo, że w tamtych czasach, profesorowie dysponowali 
mniejszą ilością opłacanych asystentów, aniżeli obecnie. Wieloletni sekre
tarz Dóllingera, Woker, ale również Huber, Friedrich i wreszcie Reusch, 
szli mu częściowo na rękę. Ostatniemu, który miał poważne kłopoty ze sta
rzejącym się Dóllingerem, zawdzięczamy ukończenie dzieła o sporach mo
ralnych XVI wieku. Liczne jego projekty, dotyczące opracowania Wielkiej 
Historii Kościoła, encyklopedii i in., również i wówczas mogły być zreali
zowane wyłącznie przez jakieś zespoły. W tym celu Dóllinger próbował 
pozyskiwać podobnie myślących ludzi do wspólnego zakładania czasopism 
albo podejmowania innych zbiorowych przedsięwzięć. Wydanie dzieła pt. 
„Allgemeine deutsche Biographie” (Powszechna Biografia niemiecka) — 
wzorcowego dzieła narodowego — zaproponował Dóllinger, za pośred
nictwem Rankego, Historycznej Komisji Bawarskiej.

Prowadzenie badań naukowych, ułatwiła mu wyjątkowa znajomość 
literatury. Ponieważ w tym zakresie przewyższał on swych kolegów, więc 
w 1837 r. Dóllinger, jako młody profesor, mianowany został naczelnym bi
bliotekarzem15 Biblioteki Uniwersytetu w Monachium, liczącej zresztą już 
wówczas 150.000 tomów.

Podobnie jak Newman, Dóllinger poczuwał się do obowiązku, by swój 
talent oddać do dyspozycji społeczeństwa, Kościołowi, Państwu. Dowodem 
jego odwagi i poczucia odpowiedzialności, były jego interwencje w spra
wach polityki bieżącej, podejmowane zresztą nie zawsze w myśl oczekiwań 
hierarchii16. Tak, jak trudno go było odwieść od jego przekonań nauko
wych, tak również nie łatwo było wpłynąć na zmianę jego poglądów polity
cznych, zarówno państwowych jak i kościelnych. Na przykład jego wykłady 
w Sali koncertowej, wywołały ogromne wzburzenie17. Gdy Dóllinger uwa-

15 Friedrich III, s. 372.
16 I tak, na przykłd, w pierwszej Izbie, Diillinger w przeciwieństwie do swego 

arcybiskupa, opowiedział się za wprowadzeniem dodatkowej pomocy dla biednych 
i ogólnie za ścisłą współpracą pomiędzy podstawową i wolną działalnością chary
tatywną. /  .

17 Poprzez te wykłady, głoszone w dniach od 5 do 9 kwietnia 1861 r. Dóllinger 
chciał przeciwstawić się obawom, że spodziewane obalenie świeckiej władzy Papieża 
zagrozi również Papiestwu, jako takiemu. Dóllinger wskazywałpięć możliwości do 
rozważenia problemu rzymskiego:
— Problem  ten, w sposób wyczerpujący omówił Diillinger w dziele „Kirche und 
Kirchen, Papsttum  und Kirchenstaat” (Kościół i Kościoły, Papiestwo i Państwo 
Kościelne), Miinchen 1861. Wzburzenie jakie wywołane zostało jego wykładami, 
Diillinger usiłował złagodzić — zresztą bezskutecznie — specjalnym oświadczeniem. 
„Problem  Rzymski” został rozwiązany za Piusa XI przez Układy Laterańskie (12 
grudnia 1929 r.). (Uwaga tłumacza: Taka data jest w tekście. Jest to historyczny
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żal, że atakowany jest niesłusznie, umiał uderzać twardo, posługując się 
całą, wspaniale opanowaną, gamą retoryki. Jako uczestnik dyskusji i pole
mista budził wręcz lęk.

Ponieważ jednak wszystko, co burzliwe i wulgarne, było mu obce, więc 
ustawicznie chronił się — i tu ujawnia się cała jego natura profesora — 
w ciszy swej naukowej pracowni. Podobnie jak Król Ludwik I, tak również 
i on cieszył się, gdy skończyła się jego kadencja w bawarskiej Izbie Sta
nów18. Dollinger był raczej człowiekiem pióra i nauki, niż czynu. To właś
nie było głównym powodem — obok innych — że nie chciał on stawać na 
czele ruchu starokatolickiego, mimo że sam wskazywał na kierunek i zawsze 
zaliczał się do niego — pojmując jednak ten ruch, nie jako jakiś kościół 
schizmatycki, ale jako trwającą we wierze katolickiej „społeczność wymu
szoną warunkami” (Notgemeinschaft)19. Zdaniem Wokersa był on katoli

błąd. Układy Loterańskie podpisane zostały dnia 11 lutego 1929 r. a wymiana doku
mentów ratyfikacyjnych nastąpiła 7 czerwca 1929 r. Od tego dnia układy te zaczęły 
obowiązywać. Zob. T. Włodarczyk, Konkordaty, wyd. II, Warszawa, 1986, vol. II, 
s. 553—563). W wyniku zawarcia tych układów, Watykan ogłoszony został jako tery
torium  neutralne i nienaruszalne. Również według Friesa, nie można wykładom 
DSllingera zarzucić nic istotnego. Heinrich Fries, Newmann und DiSllinger, s. 50. .

18 Zob, sprawa afery Lola-Montez, Friedrich n ,  314—341.
19 Wiele już napisano, i wiele zapewne jeszcze pisać się będzie na temat, czy 

DiSllinger, który przestrzegał przed tym, by „nie przeciwstawiać ołtarza ołtarzowi”, 
który sam określał się jako „samotnik”, który powstrzymał się od pełnienia du
chownych funkcji urzędowych, i którego zatopionego w modlitwie, na krótko przed 
jego śmiercią, Charlotte von Blennerhassel widziała rzekomo w kościele Matki 
Bożej (Liebfrauen Kirche), uważał sam siebie za rzymskokatolika, czy też za staro
katolika. Problem jest łatwy do rozwiązania. Ani DSllinger, ani też „staro”-katolicy, 
nie pozwalali się wyprzeć z Kościoła. W pewnym liście do H. Thiersel’a (Friedrich 
III, s. 582) pisał on: Nie chcę pozwolić na to, by wypchnięto mnie z Kościoła i, jestem 
przekonany, że tak myślą prawie wszyscy, którzy obecnie bronią się przeciwko 
nowemu dogmatowi. My pozostajemy, my nie oddzielamy się od wielkiej Wspólnoty, 
ale protestujemy i apelujemy — resztę pozostawiając Bogu”. Faktycznie, to Rzym 
odłączył się od Starokatolików (i od DSllingera), którzy trw ają przy dawnym 
wyznaniu wiary. Rzymskokatoliccy biskupi nie pozwolili na wspólne użytkowanie 
budynków sakralnych przez rzymskokatolików i starokatolików, na co starokatolicy 
wyrażali zgodę. Protestujący katolicy byli zmuszani, i są jeszcze obecnie zmuszani 
do duszpasterstwa w warunkach przymusowych. Nie zrezygnowali oni z niczego, co 
istotne. Nowa nazwa spowodowana została jedynie względami podatkowymi. Od 
dawna, przedrostek „staro” umieszczano w nawiasie. — Zresztą DSllinger nie mógł 
podporządkować się starokatolickiemu biskupowi, Reinkensowi, ze względu na spe
cyficzną sytuację prawno-kościelną, istniejącą w Bawarii. Sytuacja starokatolików 
Bawarii uległa radykalnej zmianie dopiero po śmierci Dollingera. Por. do tego: W. 
Krahl, DSllinger ais Altkatholik, w: „Alt-Katholische Kirchenzeitung”, 1969, Nr 5, 6 
a  zwłaszcza 7, s. 55 a także Friedrich III, s. 615 oraz R. Keussen, DSllinger und die 
Altkatholische Kirche, w: IKZ 1939, s. 168.
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kiem w tym sensie, że Kościół katolicki jest mieszkaniem wszystkich i sku
pia w sobie wszystko, czego potrzebuje współczesność20. „Nie był on 
katolikiem w sensie wyznaniowym, konfesjonalistycznym, podobnie jak 
i jego przyjaciele w poglądach, starokatolicy. To przecież nie on, ale to 
Kościół się zmienił, jak powiedział sam Dóllinger. To, co w 1848 r. było 
wyłącznie tworem wyobraźni, obecnie stało się rzeczywistością: „Rzeczywi
stość zmieniła się i dawny upiór przyjął ciało i krew”21.

Przystępujemy do tego, co w sensie właściwym oznacza i co sygnalizuje 
nazwa „profesor”. Dóllinger był wyznawcą. I z tego właśnie powodu jego 
osoba była i jest tak bardzo kwestionowana, po dzień dzisiejszy!

Z przyjemnością stwierdzamy, że niektórzy niemieccy teologowie rzym
sko-katoliccy, jak na przykład Fries22, Speigl23, Conzemius24 z całą uczci
wością starali się o lepsze zrozumienie Dollingera: opowiedzieli się oni za 
późnym, ale koniecznym uznaniem człowieka potraktowanego przez jego 
Kościół za obcego, chcieli, aby nastąpiła szybko jego pełna, kościelna reha
bilitacja. Jednak pewne oceny wymagają sprostowania, ewentualnie uzupeł
nienia.

1. Z satysfakcją powitać należy fakt, że Fries uznał za niesłuszne 
dotychczasowe zarzuty, jakoby Dóllinger dlatego znalazł się na antypodach 
systemu papieskiego, ewentualnie dlatego się nie podporządkował, gdyż 
czuł się obrażony w swej profesorskiej ambicji z tego powodu, że nie powo
łano go do grona uczestników I Soboru Watykańskiego. W przeciwieństwie 
do tego, Fries pisze: „Byłoby niesprawiedliwością kwitować postępowanie 
Dollingera przed i po I Soborze Watykańskim prostymi formułkami: brak 
pokory i zmysłu kościelnego, zacietrzewienie, upór, zarozumiałość uczo
nego, obrażona pycha, niechęć naukowa”25.

Dóllinger nie szukał sławy. Źródłem sławy takiego człowieka, jak 
Dóllinger, podobnie jak zapewne każdego naukowca, są jego osiągnięcia, 
jego dzieła i książki. Książki Dollingera wypełniają cały regał. Taki człowiek 
jak Dóllinger, dążył nie do tego, by był chwalony, ale raczej do tego, by był

20 IKZ'1913, s. 4 ,5 ,6 . '
21 Friedrich m ,'s . 472.
22 Heinrich Fries, Newman und Dóllinger, w: Newman Studien, I. Folgę, Nttrn- 

berg 1948.
23, Speigl Jakob, Traditionslehre und Traditionsbeweis in der Historischen 

Theologie I. DSllingers, Essen 1964.
24 Conzemius Wiktor, Zur Charakteristik von I. v. Dóllinger w: Zeitschrift fur 

bayerische Landesgeschichte 1959, Bd. 22, Heft 1, s. 154 nn. Conzemius opracowuje 
również korespondencję I. v. Dollingera, którą planuje wydać wydawnictwo C.H. 
Beck’a w Monachium w ośmiu tomach.

25 Fries, s. 59.
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czytanym. Liczne zaszczyty26, nie wzbudziły w Dóllingerze pychy. Mógł 
przyjmować je z czystym sumieniem, gdyż nadawały one wielką wagę jego 
słowom. Dóllinger cieszył się z tego, mimo że był również świadom trud
nych obowiązków, gdy już po obłożeniu go suspenzą a divinis, król okazał 
mu zaufanie i w 1873 r., po śmierci Liebiga, mianował go prezesem Bawar
skiej Akademii27. W tym charakterze mógł wreszcie zrobić jak najbardziej 
uznawany przez wszystkich użytek z przyrodniczych wiadomości zdobytych 
w domu rodzicielskim i w okresie studiów i odeprzeć stawiany mu zarzut 
historyzmu28. Wielką radość sprawiały Dóllingerowi również nadzwyczaj 
liczne imprezy, organizowane na jego cześć, z okazji ukończenia 90 roku 
życia. Upewniły go one w świadomości, że nie zapomniano o nim. Do 
odrzucenia papieskich nieomylności, skłoniło go tylko i wyłącznie jego 
przekonanie, jego sumienie. /

2. Fries wymienia jednak tak zwane „osobowe granice Dóllingera”, 
których tu nie można przemilczać; zalicza on do nich: potęgujące się usta
wicznie zgorzknienie, nieprzejednana skrytość i riieprzystępność, niemoż
ność i nieumiejętność zapominania uraz i przykrości, uporczywe trwanie 
przy raz zajętym stanowisku, uniemożliwiające mu praktycznie i utrudnia
jące wydawanie obiektywnych i bezstronnych sądów o Kościele i Papie
stwie, a prowadzące do tego, że istotę Kościoła utożsamia on niejednokrot
nie z-jego skrajnościami czy wynaturzeniami29. Są to, trzeba przyznać, 
zarzuty wcale nie bagatelne! Nie ulega wątpliwości, że Dóllinger nie był 
świętym. Również i my narzucamy mu samowolę. Najprawdopodobniej 
wiele tych „osobowych granic” zarzuca się Dóllingerowi całkowicie słusz
nie, ale przecież nigdy one nie potrafiły i nie potrafią wyjaśnić fenomenu, 
jakim był Dóllinger. Ponadto należałoby najpierw udowodnić, czy fakty
cznie, w jakim zakresie, te osobowe granice faktycznie istniały. Trudno 
zarzucać „uporczywe trwanie przy raz zajętym stanowisku”, czy „nieprze
jednanie” człowiekowi, który do swego arcybiskupa pisał (29 stycznia 
1871 r.): „Mając świadomość nieznośnej sytuacji..., od kilku tygodni ... te

26 Od 1869 r. był on członkiem Pierwszej Izby (Reichsrat). 27 stycznia 1870 r. 
został honorowym obywatelem Monachium. Z racji na związane z tym prawa i obo
wiązki, warto tu  przypomnieć, że 16 sierpnia 1847 r. Dóllinger został mianowany 
infułatem i proboszczem kolegiaty św. Kajetana (proboszcza kolegiaty rangą prze
wyższał tylko biskup), a jednocześnie był kapelanem dworskim (Hof-Kapell-Direk- 
tor).

27 Jednocześnie Diillinger został generalnym konserwatorem naukowych zbio
rów Bawarii.

28 Fizjolog Voit pisał, że DSllinger z całą bystrością umysłu oceniał zadania 
nauk przyrodniczych. Zabiegał on również o dobre wyposażenie podlegających mu 
instytutów (Friedrich I, s. 74).

29 Fries, s. 59. '
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wielkie problemy stanowią przedmiot moich ponownych studiówl możliwie 
najtroskliwszych i najbardziej wnikliwych badań. Czytam i analizuję wszy
stko, cokolwiek w ostatnim czasie ukazało się, po stronie rzymskiej i w 
obronie dekretów i zawartej w nich nauki, zarówno we Włoszech, jak i we 
Francji, Anglii i w Niemczech, o ile to tylko jest mi dostępne. Jeżeli uda mi 
się dojść do przekonania, że jest to nauka prawdziwa, zawarta w Piśmie 
Świętym i tradycji, natomiast że ja, który dotychczas razem ze znaczną 
większością teologów twierdziłem coś przeciwnego, znajduję się w błędzie, 
nie będę się upierał, ale przeciwnie, bez żadnych zastrzeżeń i bez żadnych 
prób upiększania, wyznam to przed światem; pójdę jeszcze dalej: będę dążył 
do tego, by szkody wyrządzone kościołowi od 47 lat przez moje książki, 
napisane w duchu przeciwstawnym oraz przez głoszone wykłady, naprawić, 
przynajmniej częściowo, przez to, że sam przeciwstawię się sobie i ujawnię 
osobiście własne błędy i niesłuszne poglądy. Wiem doskonale o tym, że 
ksiądz musi być przygotowany na to, by złożyć Kościołowi tę najwyższą 
i najtrudniejszą ofiarę, ofiarę swej opinii i swej czci wobec ludzi. Ale tylko 
pod jednym warunkiem: że on rzeczywiście przekonany jest o prawdzie 
tego, co winien na nowo wyznać, jak również o fałszu tego, czego dotych
czas nauczał”30, 29 marca 1871 r. Dóllinger ponownie wyraził gotowość 
publicznego odwołania, prosił tylko, by go wysłuchano. Jednocześnie prosił, 
by zarówno jego wypowiedzi, jak i wypowiedzi drugiej strony, wciągnięte 
zostały do protokółu. Czy od takiego człowieka, jak Dóllinger można było 
oczekiwać i żądać czegoś więcej? Jak więc, mając świadomość takiej jego 
gotowości, można mówić o nieprzejednaniu i uporczywym trwaniu przy 
swoim stanowisku!

Dóllinger do tego stopnia był przeświadczony o słuszności swych po
glądów i tak szeroko, w obliczu całego świata, wyłożył swe argumenty, które 
nie zostały w sensie naukowym odparte, że żądać od niego sacrificium intel- 
lectus (ofiary rozumu), było równoznaczne z żądaniem uznania przez niego, 
że dwa razy dwa jest pięć31. Z tej też racji mógł 29 stycznia 1871 r. pisać do 
arcybiskupa: „Bez przekonania o prawdziwości tego, co miałbym na nowo 
wyznać i fałszu tego, czego nauczałem dotychczas, podporządkowanie się 
byłoby ciężkim grzechem, wstrętnym kłamstwem”32. W tym zakresie mógł 
się powoływać na katolicką teologię moralną: „Nigdy nie wolno działać 
wbrew sumieniu, także wbrew błądzącemu sumieniu” — pogląd, który 
w sposób nie budzący żadnych nieporozumień podkreślony został na nowo 
przez I i  Sobór Watykański (zob. też Rzym 14,23).

30 Friedrich DI, s. 565.
31 Friedrich III, s. 592.
32 Friedrich III, s. 584.
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3. Ponieważ wartości postawy Dóllingera nie można obniżyć na pod
stawie jego charakteru, rzymsko-katolicka teologia usiłowała od dawna (aż 
do dnia dzisiejszego) potępić Dóllingera na podstawie jego własnych wypo
wiedzi. Życie jego dzieli się na dwa lub nawet na cztery główne okresy 
i Dóllingerowi z lat po 1860 r. lub po 1868 r. przeciwstawia się Dóllingera 
młodego. W jednym ze swych najpiękniejszych dzieł „Chrześcijaństwo 
i Kościół w okresie założenia” („Christentum und Kirche in der Zeit der 
Grundlegung”) Dóllinger na str. 31 sam stwierdza: „Stolica Piotrowa 
winna być siedzibą prawdy i twierdzą niezachwianej wiary, przyczyniając 
się do umacniania wszystkich we wierze... Jedynie tylko Piotr jest skalnym 
fundamentem opierającego się na nim Kościoła, zapewniającym mu nie
przemijalność”. Kto czyta te i tym podobne zdania, ale czyta dokładnie, 
może z nich wnioskować, że Dóllinger — czemu zresztą on nigdy nie 
zaprzeczał — opowiadał się za silnym centrum unitatis (ośrodkiem jed
ności) i był wtedy zwolennikiem centralistycznej koncepcji prymatu33. Nic

33 Pogląd Dóllingera, jakoby prym at biskupa rzymskiego wyraźnie występował 
w n  wieku, stał się w międzyczasie problematyczny. Wprawdzie P iotr był funda
mentem Kościoła, w tym sensie, że jako rzecznik Apostołów wyznawał wiarę w 
Chrystusa, że był pierwszym naocznym świadkiem Zmartwychwstania i jako pier
wszy kierował gminą w Jerozolimie, ale po uwolnieniu z więzienia udał się do Antio
chii i przejął kierownictwo misji wśród Żydów, podobnie jak Paweł — misji wśród 
Pogan. Prawdopodobnie od tego czasu Piotr podlegał zwierzchnictwu gminy w Je
rozolimie. Obawiał się on ludzi, którzy przybyli do Antiochii od Jakuba. Później 
giną ślady. Czy P iotr był w Rzymie i tam  um arł, nie można tego ściśle Udowodnić, 
aczkolwiek przemawia za tym daleko posunięte prawdopodobieństwo. Gmina Rzym
ska istniała już przed Piotrem  i Pawłem.-Z całą pewnością ten drugi działał w Rzy
mie znaczniewięcej. Gmina rzymska, jako gmina stolicy imperiun}, stała się szybko 
stosunkowo gminą wielką i zdolną do niesienia pomocy. Gromadziło się tam  („con- 
venire”) wielu chrześcijan przybywających skądinąd. Jednak dopiero po Synodach 
w Nicei i w Sardyce w IV wieku, Kościół przyznał Rzymowi swego rodzaju prym at 
ze względu na jego charakter i położenie (prymat honorowy i najwyższa (pierwsza) 
instancja odwoławcza czy apelacyjna). Mimo to można powiedzieć: Ponieważ urząd 
Piotrowy, który początkowo, jako jednorazowa, apostolska posługa, nie implikował 
w sobie właściwości do tego, by był kontynuowany, to jednak z tego względu, że 
pełnił on pewną funkcję jednoczącą cały Kościół, jak również, że w. sposób wybitny 
odznaczał się pomocą świadczoną w duchu służebnym innym biskupom, to można 
uznać, iż stanowi to historyczny dowód tego, iż wolą Bożą został on do tego prze
znaczony, by funkcje te pełnił poprzez wszystkie wieki. Podobnie jak każdy ko
nieczny urząd kościelny, aż do najprostszego urzędu księdza, jeśli chodzi o jego 
istotną misję, jest iure divino (z prawa Bożego), natomiast jeśli chodzi o jego cza
sowo ukształtowane formy, iure humano (z praw a iudzkiego), tak również troska
o communio ercclesiae (wspólnota Kościoła) może być przekazana przez Kościół, 
reprezentowany przez Sobór Powszechny, jakiemuś określonemu biskupowi1 lokal
nemu. Ten historycznie urzeczywistniony prym at, podobnie jak i wszystkie urzędy 
służebne Kościoła, winien być sprawowany zgodnie z M at. 20,25 n. Ponieważ Bóg
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więcej. O nieomylności nie ma tam w ogóle mowy. Potwierdza to twierdze
nie Dollingera zawarte w liście do arcybiskupa Scherra, że od 47 lat nigdy 
inaczej nie nauczał. Usiłowanie Speigla, zmierzające do tego, by osłabić to 
twierdzenie, w oparciu o oceny jego słuchaczy, jest bardzo wątpliwej war
tości. Twierdzenie przeciwstawia się twierdzeniu34. Sformułowania Dollin
gera wymagają bardzo dokładnej analizy. Zdawał on sobie dokładnie sprawę 
z tego, że musi zabezpieczać się przeciwko wrogom, którzy chcieli go 
wykończyć, ze względu na jego niechęć dó Jezuitów i krytyczną ocenę neo- 
scholastyki. Ale gdybyśmy nawet przyjęli to, co powinno być zresztą naj
pierw udowodnione, że DSllinger w swym wcześniejszym okresie rze
czywiście miał inny pogląd na nieomylność — uznając nieomylność nie 
Kościoła ale Papieża — podobnie jak faktycznie później określał pewne 
koncepcje, jako błędne, jak na przykład przesadne wyobrażenie o papiestwie 
i jego zasługach, co do których uważał, iż muszą zostać zrewidowane. 
Czyż byłby to powód do tego, by go grubiaósko krytykować?

Dollinger niestrudzenie głosił swoim uczniom to, co sam osobiście 
uprzednio przeżył: „Człowiek nigdy nie przestanie się uczyć, nauka, która 
nie kroczy naprzód, nie zasługuje na to miano”.

4. Pozostają jeszcze zarzuty przeciwko Dóllingerowi, które wykraczają 
poza zakres rzeczowy: Dollinger ze względu na swój klasycystycżny po
gląd na Kościół, nie mógł zdobyć się ńa taką postawę, jak podobny do niego 
pod wielu względami Newman, a który przecież mimo wielu zastrzeżeń, 
w 1870 r. podporządkował się. Moim zdaniem, argument ten odparł we 
wspaniały sposób J. Speigl. Wskazał on na to, że Dollinger w całej pełni 
uznawał rozwój dogmatów. Stary Kościół jest dla późniejszych czasów 
przykładem w zakresie wierności i gorliwości, a nie w zakresie form. 
„Historyczna teologia Dollingera nie doszła do złudzenia, że rozwój dogma
tów został zakończony”. Jednak: Każdy dogmat musi zawsze i wszędzie 
znajdować się^w substancji wiary34a . Tego jednak nie można wykazać

ujawnia się w historii jak również Prym at Rzymu urzeczywistniony został również 
w historii, mimo iż zapowiedziany był już w posłudze P iotra (ewentualnie posłudze 
Jakuba) i zgodnie z jego ideą stał się Widzialny, Więc cały Kościół jest powołany do 
tego, by tę posługę, istniejącą z prawa Bożego (iure divina), organizować, nadzoro
wać i oceniać. ' ; -

34 Speigl, s. 130, dop. 30. Jednak Friedrich kwestionuje to twierdzenie hrabiego 
Spee. DSllinger w swych wykładach, a ż  do 1843 r. przypisywał nieomylność wyłą
cznie Soborom Powszechnym. Friedrich II, s. 355.

341 Zarówno jeżeli chodzi o DSllingera jak i o każdą katolicką dogmatyczną 
teorię poznania, żadnymi, choćby irie wiem jak przemądrzałymi wywodami nie da 
się wytargować tego, że „tó co nie jest doskonale ugruntowane w tradycji (łącznie 
z tradycją zaflksowaną i skrystalizowaną w Piśmie świętym) wszystkich pierwszych 
Wieków” , a ja bym tu dodał, przede wszystkim w starokościelnej tradycji, może roś-
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zarówno odnośnie dogmatu o niepokalanym poczęciu jak i o nieomylności 
Papieża. Oba te dogmaty nigdy nie były powszechnie uznawane w sensie 
wiary i z tego powodu nie mogą być określone jako dogmaty. Jeżeli Speigl 
zarzuca Dollingerowi po 1870 r. przesadne uhistorycznienie teologii, znie
kształcenie historycznej teologii34” i to z powodów historyczno-kościelnych, 
„na podstawie przyjętego z góry założenia przeciwnego definicji nauki

cić sobie pretensje do tego, by w czasach późniejszych mogło być zdefiniowane jako 
dogmat. Rozwój dogmatów jest możliwy, ale tylko in eodem sensu eademąue senten- 
tia (w tym samym czasie, i w tym samym znaczeniu). W procesie teologia i świado
mość wiary Kościoła pełnią nawzajem uzupełniające się funkcje. Świadomość wiary 
jest świadomością właściwą całegp Kościoła, łącznie z ludem kościoła. Z tego 
powodu decyzja biskupów, będących świadkami wiary w swych diecezjach, wymaga 
jaszcze przyjęcia (akceptacji, recepcji) przez cały Kościół. Zadaniem zmysłu wiary 
ludu jest, by przynajmniej stosunkowo nowe nauki odrzucał jako takie. Teologia — 
a każdy biskup jest lub powinien być jednocześnie teologiem i jeżeli, jak to poprzed
nio bywało najczęściej, posiada on braki w wykształceniu teologicznym, winien oto
czyć się grupą ekspertów i słuchać ich rad  (zwracam tu uwagę na wysoką pozycję 
nauczycieli w Nowym Testamencie) — ma za zadanie wyjaśnić naukowo świado
mość Kościoła. Wyjaśnienie to musi być dostosowane do tych rozumowych reguł, 
jakie są charakterystyczne dla wszelkich badań teologicznych, na przykład należy 
zwracać uwagę na jednomyślną zgodę Ojców (przy czym ich wypowiedzi muszą być 
ocenione raczej ze względu na ich jakość, a  nie ilość), na reguły egzegezy, na obo
wiązek oceny miejsc spornych w oparciu o Ewangelię ewentualnie na wyjaśnianie 
ich z uwzględnieniem kontekstu innych miejsc oraz treściowego znaczenia całości — 
a jednocześnie, musi być ono dostosowane również do reguły Wincentego z Lerynu, 
a więc do zasady trwałości i uniwersalności wiary. Ten, kto posługuje się tymi regu
łami, nie uzależnia od nich wiary, ale sprawia, że dzięki nim, wiara staje się pewna 
(a więc przeciwstawia się zabobonom i błędom). Również Urząd Nauczycielski, na 
przykład biskupi, są zobowiązani do tego, by myśleć teologicznie i.w swym wyjaś
nianiu posługiwać się tymi powszechnie uznawanymi regułami. Jeśli tego nie czynią, 
postępują wbrew zasadzie głoszącej, że: gratia supponit naturam , non destrUit, sed 
perficit (łaska zakłada naturę, nie niszczy jej, ale ją doskonali). I wbrew wszelkiemu 
rozumowi. Reguły te mógłbym — abstrahując od DSllingera — razem ze Speiglem, 
uznać za ważne, również odnośnie właściwych tajemnic wiary i ich rozumowego 
zgłębiania — wiara przecież, to obsequium rationabile (rozumne podporządkowanie 
się). Wszelkie tajemnicze źródła wiary, które nie są wyraźnie wymienione w Piśmie 
świętym, uznać należy, za nie istniejące i nie dysponują nim i ani Papież, ani też 
biskupi. Objawienie zamknięte zostało wraz z ostatnim z Apostołów, którzy są 
głównymi podmiotami autorytetu. Biskupi — podobnie jak i Papież, który także jest 
tylko wybranym biskupem, nie posiadającym żadnego nowego charyzmatu, a  zaj
mującym wyjątkowo wybitne stanowisko, w wyniku nowych zadań — są tylko stra
żnikami objawionego skarbu, a więc posiadają jedynie autorytet drugorzędny. Ich 
autorytet jest dokładnie tak wielki lub tak mały, jak ich wierność w pełnieniu obo
wiązków szafarzy objawienia, to znaczy zależy od tego, w jakiej mierze są oni mu 
podporządkowani. Posiadają oni wyłącznie autorytet urzędu, to znaczy, że nie jest 
to żaden ich własny autorytet* niezależny od autorytetu ich urzędu, a ten polega na 
tym, że są oni szafarzam i tajemnic (Słowa i Sakramentów). Z tego powodu nie 
posiadają żadnej inspiracji (natchnienie) — a gdyby nawet przypadkowo ją posia-
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o Papieżu (s. 154), której wszelkimi środkami należy się przeciwstawić”, 
wbrew temu można utrzymywać, że Dóllinger we właściwym czasie, mia
nowicie natychmiast, skoro tylko za pośrednictwem artykułu przeczytanego 

‘ w Civiltk Cattolica upewnił się, że od I Soboru Watykańskiego oczekuje się, 
że przyjmie on t f  nową naukę per accalamationem (przez aklamację), jako 
profesor wierny swym obowiązkom wyznawcy, zrobił wszystko, by przesz-

dali, to takie (prywatne objawienie) nie ma żadnego znaczenia dla Kościoła. Opieka 
Ducha św. (asystencja) m a tylko charakter zachowawczy. Jest ona Charyzmatem nie 
tylko biskupów, ale również teologów i wierzącego ludu, z którego w każdym czasie 
mogą wywodzić się prorocy! Opieka ta  i cala jej treściowa zawartość jest jeszcze 
bardzo mało znana w sensie teologicznym. Dóllinger dostarczył wybitne przyczynki 
do tego zagadnienia. Omawia je Speigl w pierwszych czterech rozdziałach. Kościół 
rzymskokatolicki, a  zwłaszcza I Sobór Watykański poważnie i brutalnie zgrzeszyli 
przeciwko znaczeniu opieki Ducha Świętego. I Kościół grzeszy przeciwko niej 
zawsze, ilekroć 1. nie zabezpiecza dostatecznie długiego czasu na publiczne przedy
skutowanie nowych problemów, 2. umieszcza na indeksie i potępia dzieła, skądinąd 
bardzo pomocne, jak na przykład ,Janus” DSllingera, dlatego tylko, że Kuria uznaje 
je za gorszące, a w ten sposób zaciemnia fakty i prawdę, nie zezwala, poprzez czyn
ności reprezyjne, na dobre poinformowanie biskupów i teologów i jako ważne uznaje 
tylko poglądy jakiejś jednej tylko szkoły lub jednostronne poglądy Kurii, 3. jeżeli 
z  upodobaniem uprawiany przez scholastyka, a przez Dóllingera słusznie skrytyko
wany system konstruktywnej filozofii, czy to heglowskiej, czy neoscholastycznej, 
uznaje za swe podstawowe narzędzie, nie licząc się zupełnie z obowiązkiem pobo
żności, bo nie uwzględniając szacunku należnego Bogu, i takie określenie jak decuit, 
potuit, fecit"(wypada, mógł,' uczynił) wynosi do rangi norm wiary (tutaj należy 
wspomnieć o zarzucie, który Speigl niesłusznie stawia Dóllingerowi, jakoby tego 
rodzaju określenia stawiał on ponad urzędem nauczycielskim i przypisywał im cha
rak ter zmuszający); albo gdy Rzym dopuszczał się (i dopuszcza) historycznych 

, Wjrpaczeń, zaciemniających przede wszystkim umysły biskupów rzymskich, jak na 
przykład fakt, że książka Roskovany’ego „Pontifex Romanus”, tom I, jeszcze w 
1867 r., a więc na trzy lata przed I Soborem Watykańskim mogła być chwalona, 
mimo, ie  książka ta  przedrukowuje, jako autentyczne, wszystkie wymyślone listy 
papieskie dekretałów pseudoizydoriańskich. Czy w tym wypadku należy mówić
o arogancji DSllingera, jak to robi Speigl (s. 146, dop. 93) — gdy Dóllinger w swych 
„Papstfabeln” (legendy papieskie) lub w swym .Janusie”, usiłuje rozjaśnić cie
mności — czy też raczej i słuszniej o nienaukowych posunięciach zaciemniających 
Roskovanyego i P iusa IX? Niech sam Speigl odpowie na to pytanie. Nie uprzedzony 
czytelnik książki Speigla, po całkowicie obiektywnym przeanalizowaniu w całości 
pierwszych czterech rozdziałów, musi z przykrością stwierdzić, że rozdział 5-ty 
w sposób bardzo niestosowny zawiera pewne insynuacje, zamarkowane takimi okreś
leniami, jak „pociągnięcie szachowe”, „prawie ekstatyczne uczucie wyższości” , „z 
górf przygotowana historia” itp., które mimo ustawicznie zawężających ocen, nie są 
wystarczające do tego, by w sposób przekonywujący przyczynić s ię d o  odsunięcia 
zarzutów od Dóllingera. Obecnie, po stu latach kierowania Kościołem przez „nie
omylnych Papieży”, Dóllinger byłby jeszcze bardziej oskarżany o zaciemnianie 
świadomości kościelnej w ram ach Kościoła rzymskokatolickiego, tej świadomości, 
jaką konstatuje się obecnie również w szerokich kręgach katolickich księży i ludzi 
świeckich, i która budzi nadzieję, że ten kryzys autorytetu w połączeniu z nową,



kodzie ogłoszeniu tego dogmatu35; ponieważ na podstawie swych badań 
historycznych i teologicznych w tym zakresie, był bezwzględnie przeko
nany, że Kościół, jego zdaniem, wkroczył na zgubną drogę, jeśli nie ulęknie 
się ogłosić jako dogmat tego, w co nigdy Kościół nie wierzył. W ten sposób 
dał on przykład swoim wszystkim kolegom po fachu, którzy w tego rodzaju 
przypadkach zbyt często lękliwie milczą, nie chcąc się eksponować, a w ten 
sposób przeciwstawiają się swemu urzędowi proroczemu. Zdawał on sobie 
dokładnie sprawę z tego, że nowe nauki o Papieżu w najwyższym stopniu 
zablokują zjednoczenie chrześcijaństwa; a to dlatego, ponieważ są one 
sprzeczne z praw dą, ponieważ nie wynikają one an i z ustalonej ani 
też z powszechnej tradycji (w rozumieniu Wincentego z Lerynu). Nie 
bez powodu dostrzegał DSllinger w dogmacie nieomylności jednego czło
wieka, Papieża, najwyższe zagrożenie wolności badań naukowych, która jak 
podkreślił z naciskiem na Kongresie naukowców w Monachium „jest tak 
nieodzowna, jak powietrze do oddychania dla ciała”36.

pogłębioną świadomością eklezjologiczną, jaka ujawnia się wśród księży w związku 
z Synodem Biskupów, który ma się odbyć w październiku 1969 r. w Rzymie, jak 
również z teologią pneumatologiczną, urzeczywistni wreszcie postulat DSllingera: 
Reforma głowy i Kurii, gdyż zgodnie z wypowiedzią H adriana VI, od tego muszą się 
zaczynać wszelkie reformy.

35 Dollinger w wielkim pośpiechu, przy pomocy Hubera, napisał wówczas 
książkę, która wydawała się mu najważniejszą książką jego życia, a mianowicie 
książkę p t . ,Janus”. Vigener ocenił ją bardziej sprawiedliwie aniżeli Speigl, widząc 
w niej „akt koniecznej obrony, apel skierowany do ludzi myślących wśród wierzą
cych chrześcijan, historycznie udokumentowany protest przeciwko grożącej przy
szłości” (Fritz Vigener „Drei Gestalteń aus dem modemen Katholizismus, Mohler
— Diepenbrock — Dollinger, s. 165.

36 Jak słusznie rozpoznał DSllinger to niebezpieczeństwo, ujawnia to powierz
chowne choćby tylko spojrzenie na wydarzenia ostatniego wieku. Prawie wszystkie 
encykliki ostatnich stu lat 1. skierowane do całego kościoła, 2. domagające się 
conajmniej od profesorów teologii i nauczycieli Kościoła posłuszeństwa, i których 
nie respektowanie, jak na przykład encykliki „Humanae vitae”, pociągało za sobą 
suspenzy, a także 3. roszczące sobie pretensje do tego, że jako urzędowe wypowiedzi 
doktrynalne Papieży, mieszczą się w ram ach papieskiej kompetencji do nauczania 
(a więc są czymś znacznie więcej niż prywatnymi sądami!) i  najczęściej przypisują 
swym wypowiedziom znaczenie autorytatywne, zawierają wypowiedzi wątpliwe, 
kwestionowalne, wreszcie fałszywe. Dotyczy to zwłaszcza problemów, w których 
encykliki odwołują się do prawa naturalnego, do naturalnej nauki moralności, do 
antropologii i socjologii. Opracowanie tego zagadnienia wymagałoby specjalnej 
rozprawy. W tym miejscu można wskazać tylko na niektóre przykłady. Grzegorz 
XVI w „M irari vos” przypisuje upadek powstania w Państwie Kościelnym opatrz
ności Bożej. Potępia on wolność sumienia jako „deliramentum” (niedorzeczność), 
jako „pestilen tissimus e rro r” (najbardziej zaraźliwy błąd), opowiada się za cenzurą 
i potępia rozdział kościoła od . państwa. — Całkiem podobnie Pius IX w „Quanta
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Czy chodzi tu o powody kościelno-polityczne, czy głównie teologiczne?
Dóllinger postawiony wobec alternatywy kłamstwa lub potępienia, 

wybrał tę drugą ewentualność. W ten sposób, jako profesor, opowiedział się 
za tym, co kładł na serce studentom stawiając samego siebie za wzór: 
„Tylko ten może się nią (mądrością) chlubić, kto jest zdolny i chętny do 
tego, by poświęcić się prawdzie z bezwarunkowym i bez żadnych zastrzeżeń 
oddaniem, i złożyć na jej ołtarzu każdą, nawet najbardziej bolesną ofiarę.

cura” i w dołączonym do tej encykliki „Syllabusie” potępia wolność sumienia, pań
stwowy nadzór nad szkolnictwem, prawną równość wyznań i możliwość pogodze
nia się papieża z nowożytną kulturą. „Syllabus” i „M irari vos” pozostają jednak 
w sprzeczności z Konstytucją II Soboru Watykańskiego o obecności kościołów w 
święcie — „Gaudium et spes”. — Leon XIII w „Aeterni P atris” 1879 r., wyniósł scho
lastykę Tomasza z Akwinu do godności podstawy wszelkiego wykształcenia teologi
cznego. — Pius X stał się znany dzięki temu, że globalnie potępił (sztucznie skon
struowany) modernizm, że ustanowił pierwszą/komunię dzieci, która to sprawa 
w Niemczech, w sposób bardziej zgodny z rozumem, uregulowana została w wyniku 
protestu biskupów, przez wyjęcie spod prawa „Kierunku Kotońskiego” (Centrum, 
Katolickie zachodnioniemieckie, Związki Robotnicze i międzywyznaniowe związki 
zawodowe, na korzyść „integralnego kierunku berlińskiego”). Osławiona encyklika 
„Editae saepe” określa reform atorów bez żadnych ogródek, jako tych, których, jak 
mówi list do Filipian, są „wrogami krzyża ... i których bogiem jest brzuch”; wywo
łało to protesty rządu niemieckiego. — „Casti connubii” (1930 r.) i w „Humanoe 
vitae” (1968 r.) jako główny cel małżeństwa, któremu wszystkie inne muszą być pod
porządkowane, podaje się rodzenie potomstwa; w związku z tym, Paweł VI twierdził, 
że stosunki nie prowadzące do poczęcia dozwolone są wyłącznie w okresie dni, kiedy 
zajście w ciążę jest niemożliwe. Encyklika „Humani generis” ma odwagę głosić nie
jasne problemy antropologiczne (polygenizm). Te i inne encykliki, które często 
wypowiadają się na tematy społeczne, korygują się nawzajem nie tylko w stosun
kowo krótkich odstępach czasu, ale prezentują nie co innego, jak nie zawsze dobrze 
przepracowaną ewentualnie przemyśloną syntezę hipotez zaczerpniętych z nauk 
świeckich; opierają się one tak samo na ekspertach jak te rządy, które zlecają im 
opracowanie opinii. Tylko, że tenor ich na ogół jest konserwatywny, by nie powie
dzieć, reakcyjny, gdyż unikając często właściwych decyzji, utrzymane są w tonacji 
wiążąco autorytatywnej, i tak są rozumowahe. Abstrahując od całkiem ogólnych 
zasad — objawienie nie daje nam żadnych odpowiedzi dokładnych w zakresie więk
szości zagadnień dotyczących socjologii, polityki, antropologii, prawa. Dopóki pa
pież nie radzi się najlepszych teologów i ekspertów w różnych dziedzinach, pozosta
wiony samemu sobie, prawie nigdy nie wykazuje opanowania szczytów aktualnej 
wiedzy, a często nie wykazuje również dostatecznie wysokiej wiedzy teologicznej. 
Ale tego nie wymaga wcale prymat. Papież wypełniałby swą służbę, gdyby w odpo
wiednim czasie zapraszał ekspertów ze wszystkich krajów i kierunków, im pozosta
wił sprawę wyjaśnienia problemu, a swym pismom okólnym nadawałby charakter 
wyłącznie informacyjny o aktualnym stanie wiedzy w danej dziedzinie, nawet 
wówczas, gdy właściwe decyzje byłyby oczywiste, (zob. do tego również: Rudolf Liii, 
Unhaltbare Lehrausserungen von Papsten sind nichts Neues, Frankfurter Allge- 
meine Zeitung, 15 Rok, 1969, Nr 160, s. 17).
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Ta wola i to bezwzględne zdecydowanie, szukania zawsze prawdy i niczego 
innego, jak tylko prawdy, należy do najbardziej trudnych, ale i z tego też 
powodu do jak najbardziej rzadkich rzeczy, i człowieka, o którym można to 
powiedzieć w całym tego słowa znaczeniu, nie łatwo jest znaleźć, podobnie 
jak i takiego, który zawsze zdecydowany jest na to, by wyłącznie i tylko 
wypełniać wolę Bożą”37.

III. Dollinger i studenci

Liczne uczestnictwo na wykładach DSllingera dowodzi, jakim szacun
kiem darzyli swego nauczyciela studenci i słuchacze. Panowało ogólne prze
konanie: „gdzie jest Dollinger, tam jest Wydział”38. Prof. Reusch tak ocenia 
jego sposób wykładania: „Wykładał on bardzo spokojnie, jasno i przykuwa- 
jąco. Nie słuchałem ani jednego profesora teologii, na którego wykładach 
skupiona uwaga była czymś tak łatwym i zrozumiałym sama przez się. Nie 
zdarzało się nigdy, bym nawet na moment się nudził”39.

Ponieważ dojrzały osąd prof. Reuscha zasługuje na zaufanie — studio
wał on w Bonn i w Tiibingen — inne sądy nie mają tu większego znaczenia.

Dollinger był doskonale obeznany z materiałem, którego dotyczyły 
jego wykłady. „Pewnego razu — pisze Reusch — rozpoczął wykład na 
temat prawa kościelnego; wtem wstał jeden ze studentów w pierwszej ławce 
i zwrócił uwagę, że obecnie ma być wykład nie na temat prawa kościelnego, 
ale historii kościoła. Dollinger powiedział, że pomylił się i wziął ze sobą 
tylko zeszyt z notatkami dotyczącymi prawa kościelnego; następnie, po 
pewnym namyśle powiedział, że bez zeszytu z notatkami, nie może konty
nuować wykładu z historii kościoła, chce więć wykorzystać godzinę na to, 
by dokładniej wyjaśnić pewne zagadnienie z historii kościoła, o którym 
mówił podczas ostatniej godziny, a które jest wyjątkowo ważne. Całą 
godzinę wykładał tak, jak gdyby miał przed sobą notatki”. Tajemnicą każ
dego wykładu jest dar swobodnej wymowy. Dollinger posiadał ten dar. 
Uwagę słuchaczy przykuwał ostatecznie nie tylko argumentami rzeczo

3’ Friedrich II, s. 212.
38 Friedrich II, s. 330.
39 Dollinger kładł wielki nacisk na to, by „wystrzegać się wszelkiej wiedzy po

zbawionej zasad, rozdrobnionej”, natomiast „podkreślać wewnętrzną konieczność 
poszczególnych faktów lub twierdzeń, i uwydatniać ich związek z całością, jako 
część tej całości”. Nauczyciel „osiągnie to wówczas, gdy podchodzi do swego zadania 
nie tylko systematycznie, ale również historycznie, jeżeli w sposób poglądowy stawia 
przed oczyma studentów cały genetyczny proces, jaki przeżył jego przedmiot w dro
dze do obecnego stadium, a więc gdy prezentuje swym słuchaczom epoki rozwojowe 
danej nauki”. Przemówienie rektorskie 1866 r. (Uniwersytety dawniej i obecnie, s. 26 
n.). '
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wymi, które przytaczał w doskonałym porządku treściowym. Jego zeszyty 
z notatkami dowodzą, że Dóllinger przygotował swoje wykłady z największą 
troskliwością. W przedstawieniu materiału, podobnie jak i jego ojciec, pier
wszeństwo przed metodą systematyczną, dawał metodzie genetycznej.

Dóllinger miał wielkie serce dla swych studentów. W wykładach 
podawał on im to, co najlepsze, a następnie chętnie rozmawiał z nimi (np. 
Kolping). Pozostawał w kontakcie z tymi, którzy usprawiedliwiali większe 
nadzieje. Pochodzącym z zagranicy, zwłaszcza Francuzom i Anglikom (np. 
Lord Acton), poleconym mu przez przyjaciół, po śmierci swego ojca, chęt
nie udzielał gościny przez kilka lat w rodzinnym domu w Monachium. Jego 
dobra matka, wspólnie z jedną kucharką, aż do swej śmierci w 1838 r. pro
wadziła dla nich stołówkę.

Dóllinger nie ukrywał jednak tego, że Wielki niepokój budzi w nim 
fakt, że tak wielu studentów bez powołania podejmuje studia teologiczne 
(Wydział teologiczny liczył ponad 600 studentów). Były to czasy, kiedy 
później urodzonych synów, którzy nie mogli pozostawać na gospodarstwie 
rolnym, chętnie przeznaczano na księży! W stosunku do takich kandydatów 
z małym, albo z żadnym powołaniem, Dóllinger był bardzo ostrym egzami
natorem. Pewnego razu z rozdrażnieniem mówił o tym, gdy zbyt łagodnie 
potraktowano niegodnego studenta. 20 grudnia 1829 r. pisał w piśmie okól
nym: „Kandydat X ponownie, jak zresztą zwykle, nie zdał egzaminu 
z dogmatyki, historii kościoła i z prawa kościelnego... Jeżeli tego rodzaju 
kandydat faktycznie dowodzi, że nie studiuje trzech najważniejszych przed
miotów, a mimo to polecony jest przez Wydział, byłbym bardzo ciekaw 
poznać kryteria, zgodnie z którymi moi szanowni Koledzy oceniają godność 
tego rodzaju jednostek”. W związku z tym Dóllinger prosił dziekana 
Wydziału, by w tym przypadku i przyszłych podobnych, mógł w informacji 
do Ordynariatu arcybiskupiego, złożyć wyraźnie swoją odrębną ocenę, gdyż 
w przeciwnym przypadku, woli się raczej „powstrzymać od wszelkiego 
głosowania”40.

Dóllinger, jako królewski komisarz organizacyjny, uczestniczył również 
w egzaminach końcowych w gimnazjach. Podobnie jak za swój wielki obo
wiązek uważał troskę o możliwie jak najlepsze wykształcenie katechetyczne, 
tak również leżał mu na sercu wysoki poziom bawarskich gimnazjów. Do
prowadziło to do poważnego konfliktu z Jezuitami. Mimo, że Dóllinger 
starał się o sprawiedliwą ocenę Jezuitów41, a nawet niejednokrotnie brał ich

40 Friedrich I, s. 306.
41 Dóllinger bronił ich w bawarskim Landtagu (parlamencie): „sunt mała, sunt 

ąuaedam miediocra, sunt bona plura. (Są rzeczy złe, niektóre są średnie, wiele jest 
dobrych.) Mógłbym powiedzieć: wśród zarzutów i oskarżeń podnoszonych prze
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w obronę, to w żadnym jednak przypadku nie był ich przyjacielem. Nie 
robił z tego żadnej tajemnicy. Podobnie: jak Górres i Baader przeciwstawił 
się zakładaniu przez jezuitów kolegium W Bawarii. Skłoniły go do takiego 
stanowiska doświadczenia zdobyte podczas pełnienia funkcji komisarza 
organizacyjnego: „Wniosek dó jakiego doszedłem jest ten, że założony przez 
ten zakon instytut, nie będzie mógł wytrzymać konkurencji z naszymi 
gimnazjami bawarskimi”42.

Dollinger nie brał żadnego czynnego udziału w rozruchach studenc
kich w związku z Lola Montez jak również w.organizacji studentów „Ale- 
mannia”. Z okazji niesprawiedliwego przeniesienia prof. Lasauk w stan 
spoczynku, co wywołało wielkie wzburzenie wśród studentów, Dollinger 
zaklinał ich, by zrezygnowali z popierającej profesora demonstracji43. Jego 
zdaniem, nie można było oddać temu jego koledze gorszej, przysługi, jak 
właśnie urządzając demonstrację. Mimo to jednak, demonstracja ta, połą
czona z zamieszkami 1848 r. przyczyniła się do rezygnacji króla Ludwika I. 
Na Zgromadzeniu Narodowym przemawiał jednak Dollinger bardzo żarli
wie, domagając się amnestii dla studentów, biorących udział w rozruchach 
48 roku: „Jestem przekonany, że żadna klasa osób nie zasługuje bardziej na 
całkowitą amnestię, która by wszystko uładziła dogłębnie, jak właśnie mło
dzież studencka”44.* ’

W jaki sposób Dollinger pojmował stosunek pomiędzy nauczycielami 
akademickimi i studentami i jakie zadania stawiał studentom, wyjaśnił 
dokładnie w swej mowie rektorskiej z 22 grudnia 1866 r.:

„My profesorowie jesteśmy w stosunku do Was — zwracał się DSllin
ger do studentów — nie tylko dającymi, ale także biorącymi. Otrzymujemy 
od Was tę odmładzającą nas siłę, która popycha nas i uzdolnią, by nie zasy
piać w kręgu corocznie powtarzanych wykładów, ale by każdą poszczególną 
część wykładanego materiału ustawicznie ożywiać i kształtować na nowo, 
i nie pomijając żadnej okazji dó wzbogacania i ulepszania swych wykładów. 
Stajemy wobec Was wpawdzie z autorytetem, nauczycielskim, ale prag
niemy gorąco i całe nasze postępowanie jedynie to ma na celu, aby w trakcie 
Waszych studiów ten nasz autorytet stawał się dla Was coraz bardziej zby
teczny, tak byście, stając na własnych nogach, nasze słowa przyjmowane na

ciwko temu tak nikczemnemu zakonowi, dwie piąte są to zarzuty całkowicie bezpod
stawne, dwie piąte — przesadne i wypaczone, a tylko jedna piąta — są to  zarzuty 
prawdziwe”. (Trzy mowy wygłoszone w bawarskim Landtagu, 1846, s. 9).

42 Friedrich n, s. 272.
43 Friedrich II, s. 321.
44 Friedrich m , s. 39.
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początku jedynie na wiarę i jako wyraz zaufania, traktowali jako wypowiedzi 
akceptowane przez Was w wyniku własnych badań i własnych waszych 
przekonań. Nie wszystko, co podawane jest Wam podczas wykładów, może 
być czystym złotem prawdy ..., my wszyscy ... chętnie to stwierdzamy, że 
całe nasze życie jest walką nie tylko przeciw błędoip obcym, ale przeciwko 
błędom własnym, błędom z którymi się często oswoiliśmy ... Gdybyśmy 
chcieli spoczywać na raz zdobytych laurach poznania, natychmiast opano
wałyby nas nowe złudne mąmidła ... Nie przysięgajcie więc na słowa mi
strzów, moi Panowie, ale jednocześnie poddawajcie się z zaufaniem ich kie
rownictwu w przeświadczeniu, że główna korzyść waszych studiów uniwer
syteckich polega nie na sumie poznań ... ale raczej na rozbudowaniu i roz
winięciu tych sił duchowych, przy pomocy których zdolni będziecie do 
tego, by samodzielnie przezwyciężać każdy błąd przyjęty z zewnątrz lub 
przez was popełniony jak również, by w samodzielnym duchowym wysiłku, 
odkrywać zawsze prawdę”45. Zwracając się do studentów teologii, Dóllinger 
dodał: „Wybraliście dla siebie naukę, która rości i rościć musi pretensje do 
tego, że wszystkie inne do niej prowadzą, że potrzebują jej one jako pod
stawy, a także jako zwornika ... Biada, gdyby teologia, na wzór jakiejś słabej 
nerwowo kobiety, chciała zamykać drzwi przed wszelkim dopływem świe
żego powiewu badań”; W dalszym ciągu Dóllinger napominał ich, by 
niczego bez zastanowienia nie potępiali, by nie odrzucali całych dziedzin 
naukowych, ale przeciwnie, by zachowywali się tak, jak posiadacze potę
żnego magnesu, „który zewsząd przyciąga do siebie to, co jest prawdą”45a.

W swym przemówieniu wygłoszonym ż okazji 395-tej rocznicy założe
nia Uniwersytetu w Monachium, dał on studentom ogólną, godną utrwale
nia w pamięci radę: ^Istnieją dwie ostre skały, których uniknięcia przede 
wszystkim Wam życzymy: po pierwsze, ograniczania się do tego tylko, co 
jest konieczne do egzaminu, a po drugie, dyletantyzmu w studiowaniu 
polegającego na tym, że ktoś na skutek skłonności lub wygodnictwa, z orga
nicznie rozczłonkowanego materiału wybiera to tylko i to tylko sobie przy
swaja, co wydaje mu się łatwiejsze i co zaspokaja jego głód poznania. Oba 
błędy są w jednakowej mierze szkodliwe. Przeciwko obu nim znajdziecie 
obronę w takiej dyscyplinie ducha i takiej koncentracji umysłu i poszukiwań 
badawczych, którym musi poddać się każdy, kto chce samodzielnie opraco
wywać materiał naukowy i zmuszony jest do tego, by zawsze mieć przed 
oczyma całość, której jego temat jest tylko organicznym członem”.

45 DttlMnger, Dłe Universit8ten sonst und jetzt. MUnehen 1871, s. 52 nn. (Uni
wersytety dawniej i obecnie).

451 Tam ie.
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Niedostateczny stan Uniwersytetu monachijskiego, nie był nieznany 
młodemu profesorowi. Osobiście cierpiał z powodu przestarzałych przepi
sów, które wyłączały go ze składu Wydziału, a w ten sposób nie zezwalały 
mu na uczestnictwo w załatwianiu spraw Wydziału i w egzaminach doktor
skich. Nie zważając na to, od początku jego pracy, sprawa odnowy stosun
ków uniwersyteckich leżała mu bardzo na sercu. O ile sprawą nie cierpiącą 
zwłoki była wówczas poprawa sytuacji materialnej skromnie dotowanych 
szkół wyższych, problemem decydującym była możliwie jak najbardziej 
właściwa pod względem fachowym obsada katedr i, następnie, tworzenie 
nowych katedr. Z tego powodu , ustawicznie rozglądał się on za dalszymi 
docentami. Udało się mu doprowadzić do przeniesienia do Monachium 
Mijhlera; nie powiodło mu się natomiast z Kleesem.

W zrozumiałej trosce o zmianę warunków, Dóllinger pozwolił sobie na 
napisanie sfingowanych wspomnień z podróży, zamieszczonych w „Memo
riał Catholique”. Rzekomo francuski turysta opowiada w nich szczerze
o stosunkach, a także o kilku kolegach z Uniwersytetu Monachijskiego. 
Ocena wypadła dobrze46. Na szczęście autorstwo nie zostało odkryte, z tego 
może powodu, że w Monachium „Memoriał” miało tylko dwu stałych czy
telników. Sam Dóllinger jednak, robił sobie z tego powodu wyrzuty. Dla 
usprawiedliwienia wskazywał Dóllinger na to, że anonimowość w owych 
czasach, stanowiła jedyną możliwość, zwrócenia rządowi uwagi na fatalne 
stosunki.

Aż do swej śmierci, Dóllinger był związany z Uniwersytetem w Mona
chium. Również po ekskommunikowaniu go, brał on czynny udział, w po
siedzeniach Wydziału Teologicznego. W wielu przypadkąch pośredniczył 
W sporach. Wystarczy wspomnieć, że Dóllinger ustawicznie opowiadał się 
za powiązaniem Wydziału teologicznego z Uniwersytetem.

Podobnie jak jego ojciec, tak również Dóllinger, wielokrotnie, wnikli
wie, w sensie teoretycznym, zajmował się problemami uniwersyteckimi. 
W mowie rektorskiej wygłoszonej w 1866 r., dał on w historycznym prze
glądzie jasny obraz „Uniwersytetów dawniej i dzisiaj”. Formalnie cierpiał 
z tego powodu, że Papież, celem zapewnienia Bolonii monopolu na nauki 
prawnicze, zakazał tworzenia Wydziałów Prawa na jakimkolwiek innym

IV. Dóllinger a uniwersytet

46 W tych wspomnieniach znajduje się m.in. i taka uwaga: „Dóllinger, profesor 
historii Kościoła i prawa kościelnego, o którym mówi się, że prowadzi wykłady 
z wielką jasnością i zapałem i z tej racji ma zawsze pełne audytorium, który należy 
również do grona najlepszych teologów niemieckich i którego rozsławiła jego dzia
łalność pisarska”. Friedrich I, s. 219 zaskoczony tą  samopochwałą uważa, że udanie 
to włączone zostało do tekstu przez redaktora francuskiego.
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uniwersytecie cierpiał również nad tym, że Sorbona w Paryżu od dawna 
zapewniała Francuzom przywilej „Studium”, podczas gdy Niemcom gwa
rantowała „Imperium”, a Włochom „Sacerdotium”. Założona w 1348 r. 
przez Karola IV Szkoła Wyższa w Pradze, zorganizowana na wzór francu
ski, podzielona pomiędzy Słowian i Niemców* szybko upadła w związku 
z zaburzeniami husyckimi. Uniwersytet wiedeński, założony w 1365 r. nie 
był, podobnie jak większość szkół w krajach niemieckich, mających charak
ter „instytucji sztucznie przesadzonych z obcych krajów” w stanie kształto
wania świadomości narodu. Mimo, że Leibnitz twierdził, iż język nie
miecki, bardziej niż jakikolwiek inny, nadaje się do tego, by być językiem 
fachowym dyscyplin filozoficznych i naukowych, to jednak do końca XVII 
wieku wszystkie wykłady prowadzone były po łacinie. Kiedy Thomasius, w 
Halle, zaczął głosić wykłady po niemiecku, musiał najpierw zorganizować 
ćwiczenia stylu z języka niemieckiego. Dóllinger wspomina o Uniwersytecie 
w Góttingen, wyposażonym w bogatsze środki materialne, o Wyższej 
Szkole w Królewcu, która przez samego tylko Kantat zwróciła na siebie 
oczy całych Niemiec, o Fichtem i Schellingu w Jenie i zwraca uwagę na 
pomylone dążema filozofii naturalnego do konstruowania natury, by w za
kończeniu oddać publicznie hołd Wyższej Szkole Humboldta, założonej 
„jedynie w tym celu, by propagować duchowe wyrobienie i gruntowną 
naukę”. Po przeprowadzeniu porównania z Wyższymi Szkołami zagrani
cznymi, których specjalne właściwości Dóllinger docenia, dochodzi do 
wniosku, że Uniwersytety są specyficzną instytucją niemiecką. Ich wyjąt
kowy charakter widzi on w tym, że w nich realizuje się zdrowe „połączenie 
wolności i dyscypliny,? korporacyjnych ograniczeń i samostanowienie mi
strzów i czeladników”, jak również „wychodzących od nauczycieli zachęt do 
własnych przemyśleń i badań z promieniującymi z grona słuchaczy, a tak 
bardzo pocieszającymi dla nauczycieli i wręcz nieodzownymi impulsami, 
w wyniku których ich działalność ustawicznie się rozwija i postępuję nar 
przód”. Dóllinger sądzi również, że Niemcy posiadają ten dar, by „w po
czuciu wyższej sprawiedliwości, ocenić zgodnie z faktyczną wartością, każde 
osiągnięcie zagraniczne i każdą narodową odrębność”. Ten dar i to poczucie 
dostrzega Dóllinger w wybitnym stopniu w wielu Niemcach i wymienia 
m.in> takie nazwiska, jak V.H. Huber (Historia Uniwersytetów angielskich), 
Gneist (Pisma o prawie angielskim), Rankę, SchSfer, Hegel, Schack, Nie- 
bhur, Alexander von Humboldt, Jakob Grimm, Karl Ritter, by wreszcie 
daę wyraz swemu własnemu przekonaniu: „Przezwyciężony został obecnie 
i odrzucony ten błędny pogląd, zapoczątkowany przez Fichtego, a rozwi
nięty przez Hegla, który całą bogatą treść historii, na siłę wtłaczał w wąski 
i sztywny schemat, a przez właściwe mu mechanizmy logicznych konstruk
cji, na miejsce zawsze w historii ujawnionej osobowej wolności, wprowadzał 
skostniałą konieczność, która wypierała z historii wszelką, pełną życia treść,



zamieniając ją na złudne i puste kategorie myślowe. Już może wkrótce filo-- 
zofia historii, za najtrudniejszy, ale-też może i najcenniejszy wynik akade
mickiej działalności nauczycielskiej traktować będzie to, że elementami 
władającymi i kształtującymi całą historię świata, są siły duchowe, idee

To przemówienie DSllingera było specyficznym Wyznaniem — nie 
można go cytować bez wzruszenia — że to nie materialnie interesy i namięt
ności są czynnikami poruszającymi świat i powodującymi przełomy w histo
rii ludzkością ale przeciwnie — wielkie myćli. Zdaniem Dollingera, jak 
długo uniwersytety będą posiadały tego świadomość, tak długo wypełniać 
dne będą swe zadania i przechowywać się będzie w nich ufność, że zadania 
te : ustawicznie będa wzrastać.

V. DBllinger i nauka

We wspomnianym wyżej przemówieniu rektorskim z 1866 r., Dollin
ger zarysował wyraźnie swoje stanowisko wobec nauki. Uniwersytetowi 
stawia on poczwórne zadanie: udzielać wyższego wykształcenia, przygoto- 
wy wać młodzież do zawodu, być wylęgarnią przyszłych nauczycieli. Czwar
tezadanie:- „rozszerzenie zakresu wiedzy poprzez badania i działalność lite
racką”* z całą oczywistością, w specjalny sposób leżało mu na sercu. Histo
ryczny przegląd i porównanie ze sposobami pracy i rezultatami badań uni
wersytetów większych narodów kulturalnych,. wypadło — nie należy za
pominać o tymi że Dollinger mówił to sto lat temu — na korzyść uniwersy
tetu niemieckiego, co uprawniło go do stwierdzenia, że niemiecka Szkoła 
Wyższa ucieleśniła w sposób najczystszy ideę uniwersytetu mimo, że naród 
niemiecki, wśród wielkich narodów, najpóźniej i „przez długi okres czasu 
bez większych sukcesów, przyswoił sobie instytucję uniwersytetu”. To nie 
szowinizm doprowadził Ddllingera do tego rodzaju twierdzenia. On, który 
jak' żaden prawie ze współczesnych mu teologów, utrzymywał ożywione 
kontakty z uczonymi całej Europy (np. z J.H. Newmanem, hr. Charles R. 
de Montalembertem, baronem Ecksteinem, biskupem Dupenloup, Glad- 
stonem, lordem Actonem i in.), korzystał z literatury Rzymian i Anglików, 
chętnie uznawał wyższość innych narodów i podczas niemieckiego Zgroma
dzenia Narodowego w kościele św. Pawła z naciskiem domagał się autono- 
mil kulturalnej dla Polaków w Prusach, był wszystkim, tylko nie nacjonali
stą. To nie przeszkadzało mu jednak, by ira gruncie rzeczywistości takiej; 
jaką widział, uznawać specjalne uzdolnienia Niemców do obiektywnej 
nauki. Przyczyny tych uzdolnień dopatrywał się Dollinger w tym, że Ńiemr 
cy są najbardziej uniwersalnym wśród wszystkich narodów. „W jego łonie, 
wszystko to, co prawdziwe ludzkie* co obywatelskie w skali światowej, znaj
duje się w większej pełni i w bogatszej różnorodności, aniżeli w jakimkol
wiek innym narodzie kulturalnym”. Spostrzeżenie, że Niemcom zarzuca się



kosmopolityczne roztrzepanie i „jak pokazują to doświadczenia w naszych 
krajach granicznych i obserwacje naszych emigrantów, łatwo są wchłaniani 
przez obce, bardziej energiczne narodowości”, jest dla niego z całą ofczy- 
wistością jedynie odwrotną stroną innej rzeczywistości, a mianowicie bo
gactwa, wielostronnej ruchliwości niemieckiej, jej zdolności do tego, by 
„uznając każdą obcą wyższość i włączając się w nią z przyjemnością, 
wszystko sobie przyswajać i natychmiast to udoskonalać, dzidki czemuś nasz

> naród, z całą słusznością, staje się narodem centralnym ludzkości”.
Ostateczne czwarte zadanie Uniwersytetu, właśnie jemu najbardziej 

leżało na sercu. Zadania badawcze i wydawnicze, bez żadnej wątpliwości, 
wysuwały się przez całe jego życie na plan pierwszy. Nie przeszkadzały one 
jego pracy nauczycielskiej, a wręcz przeciwnie, to one właśnie, sprawiały 
głównie^ że jego wykłady były tak chętnie słuchane; one też umacniały jego 
autorytet i szacunek światowy. „Albowiem podobnie jak nikt nie może 
przechowywać nauki, kto nie jest w stanie również ją pomnażać, tak rów
nież ten tylko potrafi naprawdę w sposób naukowy uczyć, kto sam jest 
samodzielnym badaczem, i nie zadowala się tylko zwyczajnym zbieraniem 
lub przerabianiem materiału dostarczonego przez innych”47.

Będąc całkowicie przekonanym o tym, że nauka stanowi organiczną 
całość, że wszystkie jej odgałęzienia winny /śię pawzajem uzupełniaći prze
nikać, Dóllinger, dążył do tego, by osobiście zapoznawać się z twórczością 
w zakresie innych dyscyplin naukowych. Wydawało mu się, że jest sprawą 
pilną, by doprowadzić do wzajemnych powiązań wszystkich przedstawicieli 
katolickiej nżuki, zarówno duchownych jak i świeckich. Dojrzewała w.nim 
myśl zwołania niemieckiego, Katolickiego Kongresu Uczonych. Po długich 
trudach, udało mu się pozyskać na zaproszenie na tego rodzaju Kongte$, 
podpisy opata Haneberga z Monachium i prof. Alzoga z Fryburga.'W  
wyniku rozesłanych zaproszeń, 84 uczestników Kongresu zebrało się 28 
września 1863 r. w klasztorze św. Bonifacego w Monachium. Jako najbliż
sze zadanie, "w zaproszeniu zostały wymienione: wymianą myśli, nawiązy
wanie przyjacielskich kontaków, łagodzenie powstających różnic, dyskusja 
aktualnych problemów, pojawiających się w kościele lub też zarzutów skie
rowanych przeciwko kościołowi, wzajemne porozumienie i wszechstronna 
pomoc w/ zakresie wybitniejszych naukowych przedsięwzięć zwłaszcza w 
dziedzinie czasopiśmiennictwa i literatury popularnej. Wykluczone powin
ny być tfykłady lub publikacje „pozbawione charakteru i powagi naukor 
wościy. Dla zabezpieczenia się przed jakimikolwiek podejrzeniami zapew
niono, że „ludzie którzy organizują się dla celu umocnienia po4§tywnej

47 Mowa rektorska z 1866 r., s. 42.
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nauki i życia, nie dążą do wywierania w kościele żadnego innego wpływu, 
jak tylko czysto naukowego i etycznego”48.

Mimo pewnych różnic w poglądach i napięć, wydaje się, że pierwsze 
zgromadzenie katolickich naukowców Niemiec, osiągnęło pewien rezultat. 
Oprócz wspomnianego przemówienia Dóllingera na temat „Przeszłość i 
współczesność katolickiej teologii” — w którym wspomnimy jeszcze nięęj
— dłuższą dyskusję wywołał wykład prOf. Deutingera dotyczący stosunku 
kościoła do wolności nauki. Opat Haneberg odrzucił dzieło Renana „Życie 
Jezusa”, jako nietiaukowe. Dóllinger uzasadnił swój dalekowzroczny wnio
sek, dotyczący wnikliwego Zaangażowania się kleru w zagadnienia ekonomi
czne i problemy społeczne, których doniosłość podkreślił z naciskiem 
w swym wystąpieniu Jórg (Neuburg), w tych znamiennych słowach: „Prob
lem społeczny, to problem całej naszej przyszłości”. W całkowitej harmonii 
ż treścią zaproszenia, wysunięto cały szereg cennych postulatów (opracowa
nie na nowo Encyklopedii Kościelnej'Wetzera i Weltego i in.). Przewi
dziano, że następne zebranie odbędzie się w Wiirzburgu; wybrano również 
stały komitet, w skład którego weszli: proboszcz Kolegiaty Dóllinger, opat 
Haneberg, prof. Stadlbaur, radca duchowny Reithmayr i prof. Hettinger.

Mimo, że prof. Heinrich z Mainz oświadczył na zakończenie: „Dla 
osiągnięcia zgody zgromadziliśmy się, w zgodzie różnimy się wzajemnie” to 
jednak spotkanie to riie zawsze odbywało się pod tym hasłem. To pierwsze 
zebranie uczonych dalekie było bardzo, od osiągnięcia zgody. Rzym posta
wił warunki. Przewidywania Dóllingera, który chciał widzieć w tym wyda- 
rżeniu jutrzenkę wspaniałego rozwoju postępującej naprzód teologii, nie 
spełniły się49. Wszystkie znaki wskazywały na zbliżającą się burzę. Wskazy
wał na to nie tylko fakt, że Frohschammer50, który dostarczył najbardziej 
bezpośredniej przyczyny do zwołania tego zgromadzenia^ nie został zapro
szony. Problem stosunku katolickiej teologii do wolności, już wkrótce miał 
być rozstrzygnięty w sensie neoscholastyki, to znaczy przez proklamację 
nieomylnego autorytetu Papieża. Planowane w Wiirzburgu zgromadzenie

48 Dyskusje katolickiego zgromadzenia uczonych,w Monachium,; 28 września 
i i  1 października 1863 r., s. 8.

49 Friedrich DI, s. 314. .........
90 Profesor teologii ! filozofii w Monachium, Frohschammer, został zasuspen- 

dowany z tego powodu, że nie poddał się orzeczeniu Rzymu’ po umieszczeniu jego 
> książki: „Uber den U rsprung derSeelen" (O powstaniu dusz) na indeksie; w ksi^źce 
tej głosił on generacjonizm. Frohschammer zwalczał równiei nieomylność papieską, 
ale nie przyłączył się do ruchu starokatolickiego. Zakaz wydany w 1862 r. publiko
wania Jego książki pt. „Uber die Freiheit der Wissenschaft” (O wolności nauki) 
zadecydował o głównym temacie monachijskiego zgromadzenia uczonych i nadał 
m u wyjątkowe} aktualności, obok wydanych tu i  przedtem  „Legend papieskich" 
(„Papst fobeln”) Dttllingera. .
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już się ńie odbyło. Rozłam pomiędzy teologią niemiecką i rzymsko-schola- 
styczną śtał się nićuleczałńy,ku ogromnemu niezadowoleniu Dollingera, 
podejrzewanego o niekościelne nastawienie. 1

Inauguracyjne przemówienie Dollingera w połączeniu z wypowiedzia
mi na temat sytuacji teologii, jak również jego koncepcja znaczenia ducha 
ewentualnie idei oraz koncepcja historii, stanowią klucz do zrozumienia' 
jego sposobu myślenia i działania. Zdaniem Dollingera, wszelka nauka; co 
jest naturalne, służy przede wszystkim poznawaniu prawdy jako takiej.* Jed
nak Dollinger nie tylko chciał poznawać idee, świat i historię; dążył oh do 
tego, by poprzez prawdę, poprzez właściwe idee również świat zmieniać; 
idee były dla niego siłami kształtującymi społeczeństwo, świat, historię, na 
podobieństwo aksjomu: anima est forma corporis (dusza1 jest formą ciała). 
I w tym sensie nauka nie była dla niego absolutnym celem samym w sobie, 
jak sądził Woker50a.

By zrozumieć praktycznie dążenia Dollingera, musimy wspomnieć
0 sytuacji* jaka istniała za jego młodości. Sam on zresztą wypowiedział się 
na ten temat. Podczas gdy — tak sądził — teologiaprotestancka, jako 
„pierworodna córa Reformacji i dubhowy produkt ducha niemieckiego”; 
przez dwa, wieki mogła się spokojnie rozwijać, a następnie, włączona 
w ogólńy ruch duchowy analizując każdy wcześniejszy krok w sensie biblij
nym i historycznym, mogła rozbudowywać się z całą energią na nowo, 
pozostając w stałym kontakcie z innymi dziedzinami wiedzy, to losy teologii 
katolickiej były wręcz tragiczne. Teologia ta, przez dwa i pół wieku po 
Reformacji pozostawała w absolutnej niewolniczej zależności od książąt; 
nimi natomiast kierowali ich duchowi doradcy; Jezuici, którzy ze swej 
stropy opanowali większość katedr naukowych i za pośrednictwem cenzury 
książek decydowali o „być lub nie być” teologicznych książek, a wraż 
z książkami^ o losach ich autorów. Na próżno szukałby ktoś w tej tećflógii 
jakichś cech lub choćby jakiegoś lekkiego tchnienia niemieckiego ducha; 
karmi się ona nędznie z bogato zastawionego stołu literatury francuskiej
1 włoskiej. Dopiero po zniesieniu zakonu Jezuitów (1773 r.) próbujć poru
szyć i przeciągnąć swoje członki, zesztywniałe i znieruchomiałem wyniku 
długoletn|ego zaniedbania. Wreszcie, począwszy od około 1827 r., odważyła 
się ona, wspierając się na znacznie wcześniej i bardziej swobodnie rozbu
dowanej protestanckiej siostrzycy, pouczona i przestrzegana jej drogami 
j. błędami, na przystąpienie do poważniejszych badań”51.

5W IKZ, 1923, s. 325. r .....
31 Akademische YortrSge, II toin. (wykłady akademickie).
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Nie chodzi riam tutaj, i nie może chodzić o to, by szeroko omawiać 
podstawowe poglądy teologiczne Ddllingera. Do tego potrzebne jest odręb
ne studium. Dla naszych celów wystarczy, jeżeli zrobimy pewną próbę 
zarysowania podstawowych celów Ddllingera, które, na Wzór kompasu czy 
motoru kierowały jego działalnością i wytyczafy kierunek jego drodze, a z 
których może i on sam, nie zawsze w pełni zdawał sobie w pełni sprawę.

Stwierdzamy więc przede wszystkim, że Dóllinger przypisywał du
chowi prawdy, ogromne znaczenie dla praktycznego działania. Z drugiej 
strony, Dóllinger był przekonany — dowodzą tego wszystkie jego dzieła — 
że Kościół Katolicki jest prawdziwym kościołem^ założonym przez Chry
stusa. Tym boleśniej odczuwał on więc pewną, zawinioną przez ten Koś
ciół, jego niższość w porównaniu z kościołami Reformacji, w zakresie nauki, 
specjalnie w teologii, jak również i w jego zewnętrznym obrazie. Było to dla 
niego tym bardziej przykre, że zarówno ze względów religijnych jak i naro
dowych podział tych kościołów uznawał za największe zło. Przezwyciężenie 
tego podziału traktował on za trudny wprawdzie, ale w żadnym przypadku 
nie za niemożliwy, godny zabiegów cel. Za możliwą, a więc i obowiązkową 
drogę, prowadzącą do tego celu, uważał on:

1. przezwyciężanie własnych, zawstydzających braków przede wszyst
kim w zakresie teologii, która powinna ukazywać teologii protestanckiej swą 
równorzędność, owszem nawet swą wyższość. Pod tym względem dostrze
gał pewne dobre początki52 w kraju Gorresa w Monachium, jak również 
w .Munster, we Wiedniu, w Tiibingen, od czasu do czasu również w Mainz, 
które obok licznych konwersji, umacniały jego katolicką samoświadomość.

2 . wykazywanie, o ile to możliwe z powoływaniem się na samych pro
testantów tego, że droga reformatorów była drogą błędną, fałszywą. Ón 
sam, zachęcony symboliką Móhlersa, która wywarła na niego wielkie wra
żenie, starał się dowieść tego, oczywiście nie zawsze w przekonywający spo
sób, w swym trzytomowym dziele „Die Reformation, ihre innere Entwic- 
klung und ihre Wirkrngen im Umfang des lutherischen Bekenntnisses”, 
1846/48 (Reformacja, jej wewnętrzny rozwój i jej skutki w zakresie wyzna
nia luterańskiego).

Zdaniem Ddllingera, „Kościołowi bardziej podobnemu do starego koś
cioła i oczyszczonemu od przesądów”, któremu by się udało, jak magne

52 W Monachium skupiała się grupa entuzjastycznych teologów wokół hrabiny 
Gallicyn (Overberg, Katerkamp); w Tiibingen wykładali Mohler, Hefele, Kuhn; 
kwartalnik tam  wydaMmy (Tiibinger Quartalschrift) wywołał wielkie zaintereso
wanie. Ozdobą Wydziału we Fryburgu byli H irscher i Staudenmaier; we Wiedniu 
istniał „Hofbąuerkreis” . Na równi z Gorresem, Frąnz yon Baaderem z Monachium 
(czasopismo Eos), cenił Dóllinger Liebermanna w Mainz, SaUera w Regensburgu, 
G untera we Wiedniu, Hermesa w Bonn, Baltzera we Wrocławiu.



sowi, przyciągnąć do siebie wszystko to, co jest dobre — również z kościo
łów reformowanych — a w ten sposób ukazać swoją rzeczywistą katolic- 
kość, winno się również udać przekonać protestantów w tym, że warto 
dążyć do pojednania, bez którego przecież niemożliwa jest jedność naro
dowa.

Ponieważ rozłam wyszedł z Niemiec, więc również Niemcy są zobo
wiązane do tego, by dokonać wszelkich prac wstępnych, koniecznych do 
ponownego pojednania. Opatrzność dała Niemcom „horyzont naukowej 
bystrości i dokładność nieustannego i wnikającego do głębi badania oraz 
uporczywej działalności umysłowej; nie chcieć owocować obficie, mając tak 
wielkie talenty, byłoby karygodnym zaniedbaniem”53. „To nas tylko — 
powiedział Dollinger w swoim godnym zapamiętania przemówieniu inau>- 
guracyjnym na zgromadzeniu uczonych — dotknął ten los, że ostrze miecza 
podziału kościoła, przecięło nas przez środek i podzieliło nas na dwie prawie 
równe połowy, które obecnie ani nie mogą żyć oddzielnie, ani też nie mogą 
żyć wspólnie. Dwie połowy powtarzam, które w głębi serca tęsknią za 
pojednaniem, gdyż przekleństwo tego podziału odczuwają wszędzie i na 
każdym kroku, odczuwają każdym uderzeniem pulsu narodowego życia. 
Jest to gęsty cień, jaki padł na naszą historię. Jako naród ustawicznie 
patrzymy na tę nieustannie ropiejącą ranę, jak Filoktet trafiony zatrutą 
strzałą ... Wielu uważa tę ranę za nieuleczalną ... Dopóki nie nastąpi ule
czenie, na próżno trudzimy się, podejmując starania o lepszy kształt polity
czny ... Cztery dni temu, najbardziej poczytny z naszych dzienników, pisał: 
„Jedność niemiecka, to pojednanie w Niemczech wyznań”53®. Musielibyśmy 
chyba zrezygnować z samych siebie, musielibyśmy zwątpić w naszą przy
szłość, gdybyśmy stracili wiarę w to, że pojednanie religijne jest możliwe, 
co więcej, że jest ono pewne — tak pewne, jak pewnym jest to, że naród 
niemiecki nie jest narodem skazanym na zagładę, ale narodem pełnym 
żywotnych sił, a Kościół ma przyrzeczone, że bramy piekielne nie zwyciężą 
g°53b. , .

Ten cel, pojednanie chrześcijańskie, do czego dążył Dollinger — jak 
wspomniano — również po swojej ekskomunice, na Konferencjach Zjedno- 
czeniowyęh w Bonn, w latach 1874 i 187554, był zagrożony dwoma zjawi

53 Zgromadzenie uczonych, s. 44 n. Przesadne uwarunkowane okolicznościami 
czasu podkreślanie przez Dollingera niemieckości, wskazuje na jego jednostronność. 

; Obecnie, zwłaszcza w krajach anglosaskich, sytuacja uległa zasadniczej zmianie.
53a Allgemeine Zeitung 24.9.1866 r.
53b T am że.
54 Konferencje te, od długiego czasu, były pierwszymi próbami rozmów eku

menicznych, które w istotnym stopniu przygotowywały interkomunię pomiędzy 
Starokatolikami i Anglikańską Wspólnotą Kościelną z lat 1889 ew. 1933.
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sKami, którym się zdecydowanie przeciwstawił. Pierwsze, o którym sądził, 
iż jest już prawie całkowicie przezwyciężone, dostrzegał on w „systemach 
wytworzonych przez konstrukcyjną metodę* które przez trzydzieści lat 
owocnie rozwijały się w Niemczech”55. Przedwcześnie twierdził on o tych 
systemach, że rozpadły się, a ich szkoły zostały rozwiązane. Dóllinger nie 
mógł przypuszczać, że, ponieważ Karol Marks w znacznym stopniu przy
swoił sobie heglowski typ myślenia, Hegel przeżywać będzie renesans 
w XX wieku. Dóllinger radził, by na miejsce tej rzekomo szczytowej i osta
tecznej formy filozofii, jaką osiągnął system Hegla, zachęcać studentów do 
studiowania historii filozofii.

Drugie, niemniej wielkie niebezpieczeństwo, dostrzegał Dóllinger w 
przenikaniu i potęgowaniu wpływów ultramontaniżmu ew. teologii neo- 
scholastycznej, która od ponownego przywrócenia do istnienia zakonu 
Jezuitów wynosiła prymat Papieża do rangi istoty Papiestwa i zyskała sobie 
sojuszników we Francji, w osobach La Mennais, Lacordaire, Veuillot i de 
Maistre, którzy pod wrażeniem Rewolucji Francuskiej, rozwinęli wielką 
propagandę na rzecz silnego Papiestwa, jako przeciwwagi przeciwko der 
strukcyjnym tendecjom ówczesnym. Dóllinger, który już od swych nauczy
cieli przejął stary niemiecki sposób myślenia, który w 1848 r. opowiadał się 
za zwołaniem niemieckiego Soboru Narodowego i który był przerażony 
samowolnym zdefiniowaniem dogmatycznym „Niepokalanego Poczęcia” i 
„Syllabusa” zdawał sobie sprawę z tego, że zjawiska te zagrażają w najwyż
szym stopniu nadziei na ponowne zjednoczenie chrześcijaństwa jak również 
na odnowę Kościoła w duchu starego Kościoła. Wydawało się, że jest 
jeszcze czas, by przeszkodzić szerzeniu się tego ruchu papalistycznegó. Ale 
pewne nadzieje na sukces mogłyby istnieć jedynie wtedy, gdyby udało się 
zjednoczyć całą teologię niemiecką, przestrzec ją, a także obsadzić wszystkie 
katedry odpowiednimi teologami. Niech mi wolno będzie raz jeszcze pod
kreślić, że te koncepcje nie mogą być traktowane jako strategiczny plan, 
wywierający wpływ na wszystkie jego posunięcia, ale wszystkie, jego wypo
wiedzi i całe jego postępowanie, nie pozwalają na inną interpretację. W ja
kiż inny sposób można zrozumieć błagania Dóllingera: „W ten sposób 
europejska scholastyka, w jej ahistorycznym rozumieniu i z charakterysty
czną dla niej egoistyczną ignorancją całej anatolskiej tradycji Kościoła, do
prowadziła do nieszczęsnego zerwania z tym Kościołem i utrudniła tym 
samym jego uświęcenie. Jeden z najpobożniejszych i_ najbardziej uczonych 
mężów, jakimi szczycić się może Kościół rzymski, kardynał Bona, nie miał 
żadnych , zastrzeżeń co do tego, by ten scholastyczny zespół dogmatów, 
wprowadzający zamieszanie do nauki o sakramentach i do doktryny liturgi

55 Uniwersytety dawniej i obecnie, s. 47.
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cznej, zaliczyć do sztuczek szatańskich, dzięki którym Kościół europejski 
stawał się coraz bardziej obcy Kościołowi wschodu, i obie części Kościoła 
coraz bardziej oddalały się od siebie. Było to gorzkie doświadczenie, z któ
rym tutaj się dzielę i które zawiera w sobie również poważne napomnienie, 
które trzeba wypowiedzieć głośno: czyni się wielkie dobrodziejstwo, jeżeli 
szanuje się naukowy charakter teologii i nie przypisuje się przedwcześnie 
charakteru i znaczenia kościelnych dogmatów tezom, opartym na niepew
nych podstawach”56.

W tym kontekście, dla Dollingera musiało to twierdzenie posiadać 
wyjątkowo ważną treść, gdy podkreśliwszy' autorytet Kościoła, powiedział 
głośno: „My natomiast chcemy pamiętać o tych niemieckich mężach, którzy 
nas poprzedzili i których nie ma już wśród nas, takich jak: Giigler, Ftey, 
Mohler, Klee, Staudenmeier, i którzy stali się wzorem dla młodszej genera
cji teologów. Oni potrafili łącząc wierność wobec Kościoła ze swobodną 
samodzielnością naukowego badania”. Z tego wyprowadził Dóllinger wnio
sek, że należy rozróżniać, czy coś jest błędem dogmatycznym, czy tylko 
teologicznym. Jeżeli jest to tylko błąd teologiczny, to należy go zwalczać nie 
pomawianiem o herezję, ale bronią czysto naukową. „Przeciwko błędom 
i pomyłkom naukowym, winny być stosowane wyłącznie tego samego ro
dzaju środki. Kto postępuje inaczej, szkodzi teologii i Kościołowi, który nie 
może się wyrzec żywotnej i ustawicznie rozwijającej się teologii. W niej 
natomiast droga do prawdy prowadzi wyłącznie poprzez błędy; tak było 
w przeszłości i tak też będzie na przyszłość”.

Nadzieja Dollingera, że teologia niemiecka57, która dysponuje tak wie
loma przedstawicielami usprawiedliwiała wielkie oczekiwania, żeby wspo
mnieć tu  tylko o takich nazwiskach, jak Diepenbrock, Sailer, Hirscher, 
Mohler, Klee, a także Hermes, Giinther, Baader i która również w czasie

56 Zgromadzenie uczonych, s. 50, 55, 58, 53, 25.
57 Opierał się on na powiedzeniu św. Bernarda, który „lęk przed dociekaniem 

i badaniem”, ponieważ może on sprowadzić na błędne drogi, zaliczał, obok obojęt
ności w stosunku do poznania i lenistwa w nauczaniu, do rzeczy niewybaczalnych 
(Friedrich III, s. 318). Dóllinger wyraźnie przyznawał prawo do istnienia wielu szko
łom. ,Jeżeli obecnie istnieją w Niemczech dwa kierunki teologiczne, to zjawisko to, 
samo w sobie nie jest czymś złym, przeciwnie, pod wieloma względami może to być 
uważane za sukces, przy założeniu, że /oba naprawdę są kierunkami naukowypii
i oba nawzajem gwarantują sobie wolność działania”. (Friedrich III, s. 321). Z dru
giej strony, gdy Phillips gorszył się z powodu Legend Papieskich (Papstfabeln- 
-Honorius), oświadczył, że to on napisał tę książkę, gdyż „nie fakty do systemu, ale 
system do faktów winien się dostosować”. W sposób sarkastyczny porównywał on 
reprezentantów szkoły rzymskiej do ludzi, którzy strzelają strzałam i ż łuku, nato
miast przedstawicieli teologii niemieckiej od tych, którzy strzelają z broni palnej.



\  . . ■ 
zgromadzenia teologów posiadała wielu podobnie myślących ludzi, którzy 
później, razem z Dollingerem musieli odejść i pójść własnymi drogami (np. 
Reusch, Friedrich, Huber, Langen, Knodt, Reinkens, Balzer, Michelis, 
Schulte i in.), stanie się chorążym swych własnych koncepcji, nie spełniła 
się. Kiedy dogmat zwyciężył historię, pogrzebane zostały również oczeki
wania Dollingera na zniesienie podziału chrześcijaństwa. Dalsze drogi życia 
Dollingera, podobnie jak i Kościoła rzymskiego, okazały się przymusowe 
i nieodwracalne. Przez długi czas cicho zupełnie było o wielkim teologu
i historyku Kościoła, Dóllingerze. Milczeniem chciano go uśmiercić lub 
krytykowano go. Obecnie daje się coraz częściej dostrzegać znaki świad
czące o tym, że nawet po stronie rzymskokatolickiej dąży się do oddania mu 
sprawiedliwości. „Każdy, kto jak Ddllinger — pisze Johann Finsterholzl — 
przedstawia organiczny obraz Kościoła, w którym uznaje się powszechne 
kapłaństwo wszystkich ochrzczonych, w którym biskupi poważnie traktują 
księży, jak braci, mają poczucie odpowiedzialności za cały Kościół, obraz 
Kościoła, w którym kolegialność biskupów może się urzeczywistniać na 
wielkich i małych Synodach, w którym Kościół narodowy posiada tego 
rodzaju rangę, iż jako podstawowy element wielości, przyczynia się, pod 
kierownictwem prymatu, do jedności całego Kościoła, każdy, powtarzam, 
teolog, który tego naucza, musi również przez obecny Kościół, być trakto- 
wańy jako „rzeczoznawca” (peritus)”58.

Dollinger stawiał nauce teologicznej następujące zadanie: „pogłębiać 
naukową świadomość, jaką Kościół posiada o sobie samym, o swej prze
szłości, współczesności i przyszłości, o swej doktrynie, strukturze i swych 
normach życiowych”59. On sam starał się realizować ten cel, pod kątem 
widzenia szeroko pojmowanego ekumenizmu, przy czym w dążeniu do jego 
osiągnięcia, posługiwał się, jako pomocą, dostępną metodą historyczno- 
-krytyczną, pamiętając jednak zawsze o tym, że teolog chrześcijański, właś
nie jako naukowiec, jedynie wówczas wypełni swoje zadanie w sposób właś
ciwy, jeżeli przy wszelkim postępie mieć będzie świadomość kontynuacji
i zdawać sobie będzie sprawę z tego, że swoboda potrzebuje zależności, a za
leżność swobody.

Stosunek Dollingera do nauki przedstawilibyśmy w sposób niedostate
czny, gdybyśmy nie uwzględnili jego opowiedzenia się za międzywyzna
niowym nauczaniem historii jak również jego działalności, jako przewodni
czącego Bawarskiej Akademii Nauk. Oba te fakty przypadają na okres, 
kiedy wielu innych wycofało się z życia czynnego.

58 Finsterholzl Johann, Ignaz von Dollinger, Graz 1969, s. 9.
59 Przemówienie inauguracyjne na Zgromadzeniu uczonych.
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Dnia 21 kwietnia 1882 r., Dóllinger, całkowicie zgodnie z duchem 
swego przemówienia rektorskiego z 1871 r. przeciwstawił się w czasie obrad 
pierwszej Izby, wnioskowi biskupa Dinkela, postuluj ącejgo, by „Nauczanie 
historii z reguły udzielane było zgodnie z zasadami poszczególnych wy
znań”. Zwrócił on uwagę na to, że byłoby rzeczą zgubną wyszukiwanie 
ustawicznie nowych barier, zamiast dążyć stale do pomniejszania rozbicia 
pomiędzy wyznaniami. Wniosek biskupa prowadzi w konsekwencji do tego, 
że naukę historii należałoby zlecić duchownym. Przy obecnym stanie nauki 
w szkołach wyższych, historię należy pisać obiektywnie, prawdziwie i bez 
uprzedzeń. On sam, gdy proszono go, aby napisał podręcznik historii dla 
gimnazjów, do katolickiego nauczania historii, uznał za niemożliwe trakto
wanie historii w sposób tendencyjny, i odrzucił tego rodzaju propozycję.

Wspomniano już wyżej, że król Ludwik II, po śmierci Liebliga, 15 
maja 1873 r., mianował Dóllingera prezesem Akademii Nauk i Generalnym 
Konserwatorem naukowym zbiorów państwowych. Dóllinger potraktował 
to jako „nowy ciężar”, ale wziął go na swe barki odważnie i w sposób bar
dzo umiejętny. Na posiedzeniach Akademii wygłaszał on nie tylko subtelne 
nekrologi po zmarłych członkach Akademii, jego mistrzowskie przemówie
nia podczas uroczystych sesji, oczekiwane zawsze z wielkim napięciem
i wygłaszane przed wyborową publicznością, słuchane były zawsze z ogro
mnym szacunkiem przez zgromadzonych. Fakt, że był on zrozumiały przez 
wszystkich, nie może prowadzić do wniosku, że były to wystąpienia popu
larno-naukowe. Oczywiście Dóllinger wybierał takie tematy, które budziły 
powszechne zainteresowanie. To, jednak, co mówił, było wynikiem pilnej 
pracy i zastanowienia się, możliwych jedynie u człowieka, który całe swe 
życie poświęcił badaniom naukowym. Cornelius, sekretarz sekcji history
cznej, stwierdził z tego powodu: „Często podziwialiśmy, w jak rozrzutny 
sposób udzielał wszystkim, jak ze złotego czerpaka, skarbów swej wiedzy”60. 
Jeszcze dziś zasługują na pilne czytanie jego Wykłady Akademickie, z któ
rych tuż przed śmiercią Dóllingera ukazały się drukiem dwa pierwsze tomy, 
a o którym powiedziano, że przemawia w nich do czytelników „Król wie
dzy”61. W przemówieniach akademickich w 1881 r. omówił Dóllinger 
temat: „Żydzi w Europie”; o wykładzie tym powiedział Finsterhólzl62: 
„Teologia katolicka nie posiada chyba drugiego takiego dokumentu, który, 
z racji na postawę chrześcijańską, mógłby być postawiony obok przemó
wienia Dóllingera. Jedynie najbardziej światli spośród Ojców II Soboru 
Watykańskiego, mogliby być z nim pod tym względem porównani”. Z 28

60 Friedrich DI, s. 641.
61 Finsterhólzl, s. 93.
62 Friedrich III, s. 643.
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wykładów, najbardziej znane są następujące: Polityka Ludwika XIV-go; 
Najbardziej wpływowa kobieta historii francuskiej (Maintenon); Dante jako 
Prorok, i ostatni wykład, wygłoszony na rok przed śmiercią, O Zakonie 
Templariuszy. Adolfa Harnacka możemy tu zacytować jako bezstronnego 
świadka koronnego. Na temat przemówień akademickich Dollingera, po
wiedział on, co następuje: „Gdzie obecnie istnieje drugi taki historyk, który 
z pilnością, z tak wielką przezornością, z nadzwyczajną kompetencją, potrafi 
zrozumieć cudzą specyfikę, i jest tak obeznany z literaturą historyczną 
wszelkich czasów, jak Dollinger? Tak jak o historii powszechnej Kościoła, 
tak potrafi on też mówić z największym znawstwem nie tylko o historii 
politycznej i kulturalnej Niemiec, ale również całej Europy, a nawet wzrok 
jego obejmuje także Indie”63. Dollinger swoimi wykładami akademickimi 
udowodnił, że nie tylko studenci i teologia skłaniała go do tego, by utrzy
mywał kontakt z innymi dziedzinami nauki. Do tego dążył on z wewnętrz
nego przekonania i dzięki temu osiągnął tę wspaniałą, uniwersalną wizję, 
która jeszcze dziś wywiera na każdym czytelniku ogromne wrażenie.

Serce chłopca rozpaliło się kiedyś pod wpływem powiedzenia św. Ber
narda. Na progu okresu starości zaś, napisał Dollinger we wstępie do swego 
„Janusa”: „Melius est, ut scandalum iratur, quam veritas relinąuatur” 
(lepiej jest spowodować zgorszenie, niż porzucić prawdę”; słowa te pocho
dzą od tego samego św. Bernarda.

’ Czysta, szczera prawda, wywodząca się z miłości i w miłości podejmo
wana, uzdalnia nas do dzieła, jakiego żąda od nas; Bóg. Przed Ignacym von 
Dollingerenij który jako profesor głosił prawdę, jako historyk służył studen
tom i nauce, jako rektor reprezentował ideały niemieckiej szkoły wyższej; 
jako niemiecki teolog głosił powszechny katolicyzm, chylimy czoła z poczu
ciem szacunku i wdzięczności.
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Barbara Poloczkowa 
Archiwum Państwowe w Cieszynie

Sprawa księdza Jerzego Prutka
W Archiwum Państwowym w Cieszynie zachował się zbiór akt doty

czących jednej z najbardziej interesujących w dziejach miasta postaci, zara
zem jednego z najbardziej zasłużonych obywateli Cieszyna, księdza Jerzego 
Prutka. Osoba jego wzbudzała w drugiej XIX wieku gorące polemiki
i spory, głośne także poza granicami Śląska Cieszyńskiego; ale nawet jego 
przeciwnicy przyznawali mu niezaprzeczalne zasługi, walory osobiste i wzo
rowy tryb życia. Jedną z głównych ulic Cieszyna, przy której mieszkał, 
jeszcze za jego życia nazwano jego nazwiskiem; nazwa ta utrzymywała się 
jeszcze w okresie międzywojennym1. Podobnie w innym ważnym mieście 
regionu, we Frydku, za życia Ojca Prutka (gdyż tak się powszechnie do 
niego zwracano) jedną z ulic nazwano ulicą „Trzech Prutków”, tj. opisywa
nego tutaj Jerzego, jego brata Andrzeja i jego stryja Pawła2. Obydwa miasta 
nadały Ojcu Prutkowi obywatelstwo honorowe. Otrzymał on także wysokie 
odznaczenie cesarskie, złoty krzyż zasługi. Dom, w którym się urodził, 
a także dom, w którym przez ostatni okres swego życia mieszkał, oznaczone 
były pamiątkowymi tablicami. W okresie międzywojennym, nawet w latach 
kryzysu, magistrat cieszyński przeznaczał coroczną dotację na u trzym anie
i pielęgnację jego grobu. Współcześnie postać ta nawet starszemu pokole
niu mieszkańców Cieszyna jest prawie zupełnie nieznana, zatartą w pamięci
— a co gorsza, niepamięć nie wynikła w tym Wypadku wyłącznie z natural
nego upływu czasu, ale stymulowana była celowymi poczynaniami. Po 
upływie wielu lat, kiedy ucichły spory i emocje, potrzebnym wydawało się 
przypomnieć tę wybitną postać, przedstawić jej historię i związane z nią

1 Ulica ta  prowadziła od tzw. „Górnego Rynku” (obecnie Plac Inwalidów 
Wojennych) do wlotu ul. Bielskiej, czyli tak, jak obecnie przebiega ul. Wyższa 
Bram a; zaznaczyć trzeba, że historyczna nazwa ulicy „Wyższa Bram a” istniała 
w tym czasie takie, ale dotyczyła tylko krótkiego odcinka obecnej ulicy Szersznika, 
do P l| Inwalidów Wojennych (czyli obejmowała tylko odcinek najbliższy istniejącej 
dawniej w murach miejskich „Wyższej Bramy”). Wg. planów m iasta Cieszyna z 
r. 1836 i z r. 1904. Tego odcinka dotyczą zapewne XVII—wieczne wzmianki o tej 
ulicy.

2 Andrzej Prutek i Paweł Prutek, duchowni katoliccy w okręgu frydeckim, 
zasłużyli się szczególnie na polu oświaty i opieki społecznej.
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okoliczności bezstronnie — sine ira et studio, pozostawiając osądowi poto
mnych zaszłe wypadki tak, jak tego w jednym ze swych ostatnich pism 
Ojciec Prutek sobie życzył. Biorąc pod uwagę fakt, że opracowanie niniej
sze, a zwłaszcza jego ostatnia część, dotycząca losów grobu i spuścizny księ
dza Prutka opiera się również na informacjach żyjących jeszcze, ale będą
cych już w podeszłym wieku mieszkańców regionu, była to prawie ostatnia 
chwila, w której udało się zebrać potrzebny materiał.

Życiorys Ojca Prutka znamy przede wszystkim z jego własnej autobio
grafii3; zawarte w niej podstawowe dane uzupełniane będą informacjami 
pochodzącymi z oryginalnych dokumentów, zachowanych w Archiwum 
Państwowym.

Jerzy Prutek urodził się 7 kwietnia 1807 r. na przedmieściu cieszyń
skim Brandysie, jako syn ubogiego tkacza płótna. W wieku lat dziesięciu 
zaczął uczęszczać do cieszyńskiej „Szkoły Głównej”4. Po dwóch latach, jako 
prymus tej szkoły, przeszedł do cieszyńskiego gimnazjum katolickiego, a po 
jego ukończeniu zapisał się w r. 1825 na wydział filozoficzny uniwersytetu 
w Wiedniu. Zakres studiów obejmował m.in. historię i filozofię starożytną. 
Na świadectwach semestralnych otrzymywanych przez Prutka z tej uczelni 
widnieją nieodmiennie najwyższe oceny; jedna z nich opatrzona jest adno
tacją, że słuchacz zwolniony jest od wszelkich opłat za studia. Świadectwo 
końeowe z tego wydziału (r. 1828) zawiera również wyłącznie najwyższe 
możliwe do uzyskania stopnie „pierwszej klasy z odznaczeniem”, otrzymane 
przez Prutka ze wszystkich dziewięciu wykładanych na filozofii przedmio
tów. Bezpośrednio po ukończeniu filozofii, Prutek zapisał się na wydział 
teologii uniwersytetu w Ołomuńcu. Jak w swej autobiografii podaje, życio
we swe powołanie widział w nauczaniu innych, uważał przy tym, że jako 
kapłan będzie mógł tym lepiej cel ten realizować. Nie bez wpływu na pod
jęcie studiów teologicznych był zapewne przykład dwóch duchownych 
w jego najbliższej rodzinie5. Z Ołomuńca Prutek przeniósł się wkrótce 
ponownie na uniwersytet wiedeński, przypuszczalnie dlatego, że tam, rów
nolegle do teologii, mógł studiować jeszcze inne interesujące go dyscypliny. 
Niewiarygodna wręcz pracowitość, a także zdolności młodego studenta 
budzą aż zdumienie: nie tylko w jednym roku akademickim zaliczał dwa

3 Autobiografia ta  zamieszczona jest na początku książki — zbioru niektórych 
rozpraw ks. P ru tka pt. „Die rationelle Kirche P ater Prutek’s”, wyd. przez Karola 
Prochaskę w Cieszynie w r . 1874.

4 Tzw. „Hauptschule”; były to szkoły podstawowe tworzone w miastach, o pro
filu szerszym niż szkoły wiejskie.

5 Uboższa młodzież chłopska obierała zazwyczaj zawód nauczyciela lub księ
dza; był to dla niej stosunkowo najłatwiej osiągalny sposób kształcenia się.
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normalne lata studiów6, ale podejmował jeszcze naukę przedmiotów dodat
kowych. Dla zobrazowania szerokiego wachlarza zainteresowań Jerzego 
Prutka wyliczyć można uzyskiwane przezeń kolejno świadectwa ukończenia 
studiów i złożenia uniwersyteckich egzaminów z następujących dziedzin 
wiedzy: w roku 1829 ukończył pełny uniwersytecki kurs pedagogiki, w roku 
następnym — jako wolny słuchacz — roczny kurs estetyki i historii sztuki, 
rok później — roczny kurs literatury klasycznej.

Po ukończeniu teologii Jerzy Prutek przyjął w roku 1831 święcenia 
kapłańskie. Pracę zawodową rozpoczął we Frydku, pełniąc w tamtejszych 
szkołach funkcję katechety, a jednocześnie pomocnika proboszcza frydeckiej 
parafii. Po czterech latach pracy we Frydku, Prutek przeniósł się do Cie
szyna na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu wychowawczego fundacji 
barona Cselesty; w zakładzie tym Prutek uczył języków francuskiego i wło
skiego. W roku 1837 uprosił go baron Bees z Gnojnika, aby podjął się edu
kacji jego syna Jerzego, który — ze względu na zły stan zdrowia — nie 
mógł uczęszczać do gimnazjum w Cieszynie. Podjęcie tego zadania wyma
gało od Prutka zdobycia kolejnego potwierdzenia jego wielostronnych kwa
lifikacji, mianowicie złożenia egzaminu państwowego z pełnego zakresu 
wykładanych w gimnazjum nauk humanistycznych (aby w przyszłości 
poziom wykształcenia młodego Beesa mógł być uznany za równoważny 
z ukończeniem normalnego kursu nauki w gimnazjum)7.

W Gnojniku Prutek spędził pełnych osiem lat, do czasu osiągnięcia 
przez swego wychowanka pełnoletności, tj. do roku 1845. Przyjęte obo
wiązki nie wypełniały mu wszystkich godzin dnia, resztę czasu poświęcał na 
dalsze samokształcenie i na kształcenie innych. Naukę, poszerzanie swej 
wiedzy oraz przekazywanie jej innym uważał Prutek za jedyny sposób spę
dzania życia, za swą radość i obowiązek; dowiadujemy się o tym niejako po
średnio, przeglądając uzyskane przez niego w czasie pobytu w Gnojniku 
kolejne świadectwa z zaliczonych studiów i egzaminów. W roku 1841 uzy
skał uniwersytecki dyplom złożenia egzaminu z języka włoskiego, w roku 
1842 — z języka francuskiego, bezpośrednio potem zapisał się na wydział 
prawa, gdzie w roku 1843 złożył ezgaminy z  logiki i prawa karnego. Jedno
cześnie przygotował rozprawę doktorską uzyskując stopień doktora filozofii.

Oprócz lekcji udzielanych młodemu Jerzemu Beesowi oraz samokształ- 
cenią się, Prutek znajdował także czas na bezpłatne, dobrowolne nauczanie 
ubogich wiejskich dzieci oraz na wspomaganie miejscowego proboszcza

6 Podobnie w młodszych latach, w cieszyńskiej Szkole Głównej, zaliczał mate
ria ł z dwóch lat w jednym roku.

7 Złożenie takiego egzaminu i uzyskanie odpowiednich uprawnień zostało po
świadczone w Cieszynie, 3 grudnia 1837 r.
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w jego duszpasterskich obowiązkach. Działalność Prutka w Gnojniku oce
niana była przez jego chlebodawców ^niezwykle wysoko i serdecznie — 
matka Jerzego Beesa, w wystawionej Prutkowi przy pożegnaniu opinii, 
obok wyrazów wielkiego dian Uznania i szacunku napisała wręcz, że czuje 
się szczęśliwa, żedziecko jej. miało tak godnego i wartościowego nau
czyciela8. Opinia ta była zapewne przyczyną, że do Prutka zwrócił się 
kolejny przedstawiciel ówczesnej arystokracji gubernii morawsko-śląskiej, 
hr. Strachwitz ze Switawki na Morawach, z prośbą o przyjęcie opieki peda
gogicznej riad jego kilkunastoletnim synem. Prutek propozycję przyjął, 
w Switawce przebywał aż do roku 1848, kiedy w związku z ruchami 
„Wiosny Ludów” podopieczny jego wstąpił do wojska. Świadectwo pracy 
wystawione Prutkowi przez hr. Strachwitźa, obok kolejnego stwierdzenia 
zarówno jego wysokich kwalifikacji pedagogicznych, jak i zalet charakteru, 
podaje dokładnie ilość języków, jakimi posługiwał się Prutek biegle: łacina, 
angielski, francuski, włoski, niemiecki, czeski i polski9. Jerzy Prutfck był 
więc prawdziwym poliglotą. Co do znajomości języka polskiego i polskiej 
literatury, złożył Prutek w roku 1848 egzamin u profeśora tej specjalności 
w Theresianum w Wiedniu; w świadectwie, jakie uzyskał podkreślono, że 
mówi on tak czystym i prawdziwym polskim językiem i akcentem, £e może 
wykładać po polsku wszystkie przedmioty objęte programem gimnazjal
nym. .Odnośnie języka angielskiego, formalne poświadczenie złożenia —  
z najwyższą oceną — egzaminu uniwersyteckiego z tego języka, uzyskał 
Prutek w roku 1852.

Kiedy w rofcii 1848 Prutek wrócił do rodzinnego Cieszyna, był jednym 
z najbardziej wykształconych ludzi nie tylko w samym mieście, ale także 
w całym Księstwie Cieszyńskim. Był absolwentem dwóch fakultetów uni
wersyteckich, doktorem filozofii, uznanym Dolielota. Tak sie złożyło, że etat

8 Rodzina Bees utrzymywała z ks. Prutkiem  bliskie i serdeczne stosunki aż do 
jego śmierci; po degradacji ks. P rutka i jego przejściu na em eryturę dawny wycho
wanek Jerzy Bees wspomagał go roczną ren tą w kwocie 105 florenów. U schyłku 
swych dni, w jego rę c e —  jako najbliższego mu człowieka — ks. Prutek złożył 
wszystkie swe pisma i dokumenty; Beesowie przechowywali je starannie i dopiero po 
utworzeniu w r. 1901 Muzeum Miejskiego w Cieszynie, przekazali je do tego Mu
zeum. — Żeitschrift fu r Geschichte und Kulturgeschichte ost. Schlesiens, Opawa 
1907/8, s. 194. ’ 1

9 Bogaty hr. Strachwitz utrzymywał kontakty z arystokracją międzynarodową, 
umiejętności językowe ks. P rutka były zatem w tym  środowisku sprawdzalne — być 
może służył on także w niektórych przypadkach za tłumacza.. Wskazywałaby na tó 
wzmianka o jego szybkim „przerzucaniu się” z jednego obcego języka na drugi, 
zamieszczona w opinii napisanej przez hr. Strachwitźa.
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katechety w cieszyńskiej Szkole Głównej był akurat wolny; możliwość kon
tynuowania swych nauczycielskich zamiłowań i predyspozycji bardzo Prut- 
kowi odpowiadała. Na wniosek ówczesnego Wikariusza Generalnego w 
Księstwie Cieszyńskim1 °, ks. Mateusza Opolskiego,: otrzymał on nominację 
na katechetę zarówno tej szkoły, jak i Niższej Szkoły Realnej oraz ną kur
sach, dla nauczycieli11. W związku z objęciem pracy w szkole musiał też 
złożyć przysięgę państwową. Jego roczne pobory wynosiły 350 florenów.

Zaczął się więc dla Prutka naj szczęśliwszy chyba ^  jego życiu okres 
pełnej, wytężonej, satysfakcjonującej go pracy z młodzieżą (poza obowiąz
kami katechety, zaproponował od razu udzielanie bezpłatnych lekcji języ
ków angielskiego i francuskiego w cieszyńskim gimnazjum katolickim), 
a także kontaktami z dorosłymi obywatelami swego rodzinnego miasta, 
pracą społeczną i duszpasterską. Był to okres, kiedy cała bliższa i dalsza 
społeczność cieszyńska, władze szkolne, miejskie i duchowne, okazywały 
Prutkowi wzrastający szacunek, uznanie i miłość, na którą w pełni zasługi
wał. „Pater Prutek” — tak zwracały się do niego początkowo dzieci w 
szkole, a później także i ludzie dorośli. Nazwą, ta przylgnęła do niego i on 
sam najbardziej ją lubił, uważając ją za wysoce zaszczytną, ale także i zobo
wiązującą wobec środowiska, w jakim przyszło mu żyć. Ze wszech miar 
starał się wypełniać obowiązki „Ojca” wobec swych bliźnich.

Kompetentne czynniki oceniały bardzo wysoko wyniki jego pracy 
w szkołach cieszyńskich; ksiądz Prutek otrzymywał regularnie listy poch
walne i dyplomy uznania. W roku 1850 cieszyńska Szkoła Główna wizyto
wana była przez przedstawicieli Ministerstwa Oświaty w Wiedniu. Wizyta
cja ta wypadła bardzo dobrze, a wtedy Krajowa Dyrekcja Szkół „Landes- 
schulbehorde) w Opawie wystosowała do ks. Prutka odręczne pismo, przy
pisując mu główną zasługę w uzyskaniu przez szkołę tak wysokiej oceny. 
Poczynając od następnego, 1851 roku, także Generalny Wikariat w Cieszy
nie każdego roku kierował do Prutka listy pochwalne za wzorowe wywiązy
wanie się z obowiązków katechety. W roku 1852 biskup wrocławski miano
wał Prutka drugim spowiednikiem zakonu Elżbietanek w Cieszynie; w roku

. ,  . . . , . . .
10 Pó zaborze większej części Śląska przez Prusy w r. 1742, organizacja koś

cielna prowincji śląskiej skomplikowała się; w roku 1770 utworzono w Cieszynie 
Wikariait Generalny, który nadal podlegał biskupowi we Wrocławiu. Wikariat ten 
istniał do r. 1925. - '■ ./• ' ! . . . '■ ^  7 ;■ ,

■ >V Czwarta klasą Szkoły Głównej została w tym czasie przekształcona w dwu
letnią Niższą Szkołę Realną. W pierwszej połowie XIX w. kandydat na nauczyciela 
musiał, po ukończeniu Szkoły Głównej, uczęszczać na 6-miesięczny kurs nauczyciel
ski, tzw. preparandy. Od roku 1848 kurs preparandy przedłużono do roku, a po kil
kunastu dalszych miesiącach — do dwóch lat. Jan Król, ,Jak  to ongiś z nauczycie
lami bywało”, Kalendarz Cieszyński, Cieszyn 1986, s. 51. 1



1852 decyzją Rządu Krajowego w Opawie podwyższono apanaże ks. Prutka 
do wysokości 500 florenów rocznie ,w  uznaniu jego wzorowej pracy w szko
łach”. Zawiadomienie o tym skierowano drogą służbową przez dyrekcję 
szkół, w których pracował; ówczesny ich dyrektor, bezpośredni przełożony 
Prutka, dołączył do tego i swoją opinię wyrażoną w krótkim dopisku: 
„Doręczam z prawdziwą przyjemnością”.

Spełniając w latach 1848—1864 funkcję katechety szkół cieszyńskich, 
od r. 1852 także spowiednika SS. Elżbietanek, ksiądz Prutek włączał się 
jednocześnie przez cały czas do pracy duszpasterskiej. Dał się jednak 
poznać przede wszystkim jako znakomity kaznodzieja, którego kazania ścią
gały do kościołów wszystkie stany i warstwy społeczne; trafnie przedstawił 
to mieszkający wówczas w Cieszynie malarz Edward Świerkiewicz w swym 
obrazie „Kazanie .księdza Prutka”12. Praca społeczna ks. Prutka, nigdy 
zresztą od zawodowej działalności nauczycielskiej nie oddzielana, przeja
wiała się w tym czasie głównie w czynnym udziale w radzie miejskiej, jako 
członka „deputacji” (komisji) gimnazjalnej. Od roku 1850, a więc praktycz
nie od czasu, kiedy po wypadkach związanych z „Wiosną Ludów” zaistniała 
konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowym systemie administra
cji, ks. Prutek brał także udział w pracach nad nową organizacją gminy 
miasta Cieszyn.

Prgwadząc naukę języków obcych w gimnazjum, ks. Prutek stykał się 
z młodzieżą ubogą, pochodzącą z odleglejszych wsi i znajdującą się często 
w bardzo trudnych warunkach materialnych. Aby pomóc choć niektórym 
z uczniów, ks. Prutek z własnych oszczędności ufundował w roku 1855 trzy 
stypendia; składać się na nie miały odsetki od złożonej w banku kwoty 3 tys. 
florenów. Otrzymywać je mieli uczniowie najubożsi, bez względu na po
chodzenie i wyznanie. Kiedy wiadomość o tym — drogą przez Wikariat 
Generalny — dotarła do kurii biskupiej we Wrocławiu, ówczesny biskup 
Henryk Forster wystosował do ks. Prutka bardzo serdeczny list, w którym 
donosił, że będzie prosił Boga o specjalne dla niego łaski. W świetle dal
szych wydarzeń treść tego pisma nabiera szczególnie dramatycznego wy
dźwięku.

W roku 1860 ksiądz Prutek otrzymał wysokie odznaczenie cesarskie, 
złoty krzyż zasługi. W Cieszynie odbyła się wielka uroczystość. Zapocząt
kowało ją nabożeństwo w kościele parafialnym, po czym dalszy program

12 Edward Świerkiewicz, 1807—1875. Wśród słuchaczy kazania artysta przed
stawił grupy mieszczan, chłopów podcieszyńskich, górali; pod obrazem umieścił 
podpis w języku polskim i niemieckim: „Czyńcie jako miłosierny Samarytan, a bę
dziecie zbawieni (była to prawdop. przewodnia myśl kazania). Obraz znajduje się 
obecnie w ĆSSR. '

92



przeniesiono na ratusz, gdzie w obecności miejscowych notabli aktu deko
racji dokonał starosta cieszyński. Wzruszony oracjami ks. Prutek uczcił ten 
fakt ufundowaniem kolejnego stypendium, przeznaczonego tym razem dla 
•nauczycieli szkół podstawowych. Przeznaczony na to kapitał wynosił 1,5 
tysięcy florenów; Ponieważ, biorąc pod uwagę obszar całego Księstwa Cie
szyńskiego, stosunek wyznania katolickiego do ewangelickiego przedstawił 
się jak 2:1, ks. Prutek postanowił, że przez dwa lata odsetki z kapitału 
pobierać będą nauczyciele katoliccy, w roku trzecim — ewangeliccy.

Ksiądz Prutek stawał się postacią coraz bardziej popularną, rosła sława 
jego kazań, jego wpływu na młodzież, jego dobrych uczynków. Był człowie
kiem bezpośrednim, życzliwym, skromnym, dalekim od wyznaniowej nieto
lerancji; nie gromadził dóbr materialnych ani nie stwarzał dystansu między 
sobą, jako duchownym, a ludźmi świeckimi. Naczelną jego zasadą była 
służba bliźnim. „To ksiądz jest dla ludzi, a nie ludzie dla księdza” — 
stwierdził w jednym ze swych pism. Za równie naturalny i zrozumiały uwa
żał fakt oddawania swych oszczędności na cele społeczne: „Te pieniądze są 
od ludzi i do ludzi powinny wrócić”. Na tle większości ówczesnego kleru 
był postacią zupełnie nietypową. Dla funkcjonujących w hierarchii kościel
nej układów stwarzał sytuację niepokojącą, obawę zagrożenia istniejącego 
status ąuo. Formalnie nie można mu było zarzucić niczego.

W roku 1861 ksiądz Prutek został wybrany przez gminy cieszyńskie 
posłem do Sejmu Krajowego w Opawie.

Aby zrozumieć dalszy bieg wypadków, należy przypomnieć niektóre 
fakty i zdarzenia z historii Austrii, jakie miały miejsce w XIX wieku.

Ograniczenie średniowiecznej władzy Kościoła na rzecz władz cywil
nych rozpoczął, już u schyłku XVIII wieku cesarz Józef II. Wydane przez 
niego zarządzenia uszczuplały wpływy papieża, hamowały wywóz datków 
kościelnych do Rzymu, ograniczały rozbudowaną nadmiernie w okresie 
kontrreformacji obrzędowość i procesje, poddawały kontroli państwowej 
wychowywanie księży w seminariach. Zarządzenia te, uderzając w przywi
leje wyższej hierarchii kościelnej, osłaniały jednocześnie kler niższy, tj. pro
boszczów. Ci ostatni mieli być traktowani na wzór funkcjonariuszy pań
stwowych, zadaniem ich było dbać o poziom moralny swych parafian i o ich 
lojalność i wierność wobec władzy13. Zarządzenia Józefa II zachwiały 
ugruntowanym od stuleci autorytetem hierarchii kościelnej. Wyłom w men
talności ludzkiej — na razie tylko ludzi wykształconych — został dokonany.

^Drugim wyłomem, choć powstałym z  innych przyczyn, był ruch libe
ralny, jaki zaczął szerzyć się w odpowiedzi na nawrót absolutyzmu po Kon

13 Henryk Wereszycki, „Historia Austrii”, Ossolineum, Wrocław—Warszawa— 
Kraków—Gdańsk 1972, s. 165—166.
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gresie Wiedeńskim. Ruch domagał się swobód demokratycznych, zwalczał 
twarde okowy przymusu i autorytetu. Ośrodkami idei wolnościowych były 
uniwersytety.

Ksiądz Prutek, człowiek wyjątkowo zdolny, w takich właśnie warun
kach kształtował swój światopogląd. W latach jego młodości,trwał jeszcze 
klimat Oświecenia, racjonalizmu, krytycyzmu; trudno było akceptować 
wewnętrznie całokształt niezmiennej od średniowiecza pragmatyki i wy
kładni kościelnej, ostatniego bastionu kruszejącego już feudalizmu. Trwał 
on niewzruszenie nadal wbrew temu, że w innych dziedzinach życia ruchy 
wyzwoleńcze 1848 r. wywróciły te formy życia społecznego, które były ewi
dentnie przestarzałe i niesprawiedliwe; w stosunkach panujących wewnątrz 
organizacji Kościoła niczego to nie zmieniło. Jerzy Prutek, latami związany 
z uniwersytetem wiedeńskim, żarliwy wyznawca tolerancji i liberalizmu, nie 
był w stanie przyjmować bezkrytycznie wszystkiego, co przekazywały mu 
władze kościelne, nie poddawać tego filtrowi swego rozumu i sumienia, 
a przede wszystkim weryfikacji w oparciu o Pismo Święte. Głęboko reli
gijny, teksty biblijne znał doskonale, właśnie one były dla niego ostate
cznym autorytetem i wskazówką postępowania. Narastało w nim prze
świadczenie, że hierarchia kościelna, a za nią także duża część niższego 
kleru, nie zawsze tymi wskazaniami się kieruje. Narastał konflikt we
wnętrzny.

Tymczasem w polityce państwowej fala reform w kierunku odebrania 
Kościołowi prawa decyzji w sprawach, które uważał dotychczas za wyłą
cznie swoje pole działania (ustawy małżeńskie, nadzór nad szkolnictwem) 
postępowała nadal. Polityka społeczna państwa zmierzała ponadto konsek
wentnie w kierunku rozszerzenia swobód obywatelskich oraz udzielenia 
pełnych praw innowiercom14. Jednocześnie postępował proces rozwoju 
nauk, zwłaszcza przyrodniczych, a ogłoszona w roku 1859 rozprawa Karola 
Darwina „O powstawaniu gatunków” wstrząsnęła dotychczasową teorią
o stworzeniu świata. Wszystkie te, tylko pozornie nie związane ze sobą oko
liczności skupiały się, jak w soczewkach, w umysłach światłych jednostek; 
informacje o nich docierały do Cieszyna, choćby przez wychodzącą w sa
mym mieście prasę15. Trudno więc było uwierzyć w to, że jedynie instytu
cja Kościoła nie wymaga żądnych zmian, że potrafi oprzeć się coraz pow
szechniejszym żądaniom swobód demokratycznych w tych dziedzinach, nad 
którymi jeszcze panował Kościół.

14 Utrzymane w duchu liberalizmu reformy te znalazły swój ostateczny kształt 
w tzw. Konstytucji grudniowej 1867 r. — H. Wereszycki..., s. 257.

15 „Tygodnik Cieszyński” od r. 1848, przemianowany od r. 1849 na „Gwiazdkę 
Cieszyńską”; pismo dla ludu w języku polskim. „Silesia”, pismo wychodzące od

94



Również ks. Jerzy Prutek — teolog i filozof — wiele miejsca poświęcał 
rozmyślaniom o sytuacji wewnętrznej w Kościele, o stosunkach na linii 
Kościół—Państwo. Owocem tych rozmyślań był obszerny list, skierowany 
do' prymasa Austrii kardynała Rauszera (3 września 1862 r.). List ks. 
Prutka, wprawdzie napisany z pozycji lojalności i „dziecięcego zaufania” do 
adresata, zawierał jednak wiele propozycji istotnych zmian w Kościele. Oto 
najważniejsze:
1. „Gwiazda Rzymu zachodzi... zamiast niego religijną stolicą chrześcijań

stwa powinien stać się Wiedeń”.
2. Kościół zapomniał o naczelnym przykazaniu Jezusa, o wszechogarniają

cej miłości. Chrystus nawet pogan zaliczał do swej owczarni; Kościół — 
rozgrzeszał morderców, ale innowierców palił na stosach.

3. Dogmatyka, która jest tylko środkiem, stała się sama w sobie celem
i ustawiła się ponad moralnością. Dlatego te zarządzenia hierarchii koś
cielnej, które dotyczą ludności, powinny być opiniowane i zatwierdzane 
przez najlepszych i najbardziej światłych jej przedstawicieli, tj. przez 
parlament państwowy.

4. Celibat jest w Biblii radą ewangeliczną, nie wymogiem; postawienie go 
jako warurlku kapłaństwa doprowadziło do tego, że ludzie pełnowartoś
ciowi, aktywni, którzy mogli by wiele dla rozwoju idei chrześcijańskich 
zdziałać, kapłaństwa unikają, natomiast stan duchowny gromadzi mło
dzież umysłowo raczej mierną16.

5. Poziom wykształcenia księży jest niższy od poziomu przeciętnych nau
czycieli i urzędników, to sprawia, że starają się oni hamować wszelki 
postęp i przeszkadzać w dociekaniu prawdy. „Rzymska stagnacja szkodzi 
Kościołowi bardziej niż akatolicy, żydzi, wolnomularze itp.”.

6. „Rzymski papież zaniedbuje obowiązek troszczenia się o szczęście ludzi, 
do czego — jako zastępca Jezusa — jest zobowiązany... A ponieważ nie 
można służyć dwóm panom, służmy Jezusowi, i pozostawmy papieża 
wraz z jego samolubną hierarchią ich własnym losom...

r. 1860, w opisywanych czasach pojawiało się dwa razy w tygodniu w języku nie
mieckim. Adresowane było raczej do warstw wykształconych. Zniesienie w r. 1862 
cenzury prewencyjnej umożliwiało swobodę przedstawiania różnych poglądów.

16 Myśl tę rozwinął ks. Prutek także w swoich późniejszych pismach, stwier
dzając, że „skromna żona kosztuje mniej niż nieskromna gospodyni...” — co pośred> 
nio wskazuje na stosowaną przez niektórych księży praktykę kamuflażu swego życia 
osobistego. Także i w tym wypadku ks. Prutek walczył o ogólną zasadę celibatu, nie 
zaś o własny interes: on sam własnego gospodarstwa domowego nie prowadził, 
żadnej gospodyni nie miał, mieszkał i stołował się jako lokator u jednej z szanowa
nych rodzin cieszyńskich.
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Niech księża myślą więcej o tym, jak ulżyć cierpiącej ludzkości, a mniej
o własnych dobrach doczesnych, niech mniej czasu poświęcają na ód- 
mawianie brewiarza, a więcej na uczenie młodzieży tego wszystkiego, co 
może jej być w życiu potrzebne...”.

W podsumowaniu swych wywodów ks. Prutek jednoznacznie formu
łował postulat utworzenia w Austrii narodowego Kościoła katolickiego: M... 
Potrzeba nam tylko Papieża, który byłby zarazem prawdziwym ojcem całej 
ludzkości... Dlatego błagam Eminencję, niech zmiłuje się nad Kościołem 
Jezusa, Austrią, ludzkością, niech utworzy w Austrii Kościół wzorowy...” 

Jednocześnie (następnego dnia po wysłaniu listu do kardynała Rau- 
szera, tj. 4 września 1862 r.) ks. Prutek skierował podobnej treści pismo do 
ówczesnego premiera Austrii, Antoniego V. Schmerlinga, reprezentującego
— również w sprawach wyznaniowych — linię pełnego liberalizmu. W 
piśmie tym, sformułowanym oczywiście nieco inaczej niż do władz kościel
nych, ks. Prutek postawił swój cel jasno: Wiedeń powinien stać si  ̂obejmu
jącą wszystkie wyznania religijną stolicą świata, w miejsce zmurszałego
i skoncentrowanego wyłącznie na katolicyzmie Rzymu.

Można sobie wyobrazić, w jakie osłupienie wprawiło dostojników Koś
cioła wystąpienie ks. Prutka — „biednego, skromnego księdza (jak sam
o sobie pisał), nawet nie proboszcza, a tylko katechety w położonym na 
krąricach monarchii małym miasteczku Cieszynie. Prymas Rauscher na
tychmiast zwrócił się o wyjaśnienie do przełożonego prowincji śląskiej, 
biskupa Forstera, który miał w tym czasie poważne zatargi z rządem pru
skim17 oraz skierował natychmiast sprawę do podległej mu niższej instancji, 
tj. do Generalnego Wikariatu w Cieszynie. Z szybkością, z jaką te pisma 
obiegły wszystkich adresatów — od nadawcy listu z Cieszyna, poprzez 
Wiedeń, Johannesberg z powrotem do Cieszyna — wnioskować można, jak 
bardzo zbulwersowały one środowisko kościelne.

Ks. Prutek wprawdzie nie prowadził pamiętnika, ale z zachowanej 
korespondencji można się domyślić, że nie cała wymiana zdań w tej sprawie 
odbyła się na piśmie. Generalny Wikariusz, którym był wówczas ks. Fran

17 Wobec nasilającego się pod rządami Bismarcka dążenia do poddania dzia
łalności kleru katolickiego nadzorowi państwa, biskup wrocławski popadał w nie
ustanne konflikty z władzami pruskimi. Większa część biskupstwa leżała na obsza
rze Prus, natom iast na południowymi pozostałym przy Austrii terenie Śląska — 
nadal podległym biskupom wrocławskim — znajdowały się należące do nich dpbra
i zamek Johannesburg k/Karniowa, dokąd w sytuacjach szczególnie trudnych (pro
cesy sądowe wytaczane przez władze pruskie) chronili się biskupi wrocławscy. 
W opisywanym tu  czasie, we wrześniu 1862 r., biskup Forster również przebywał 
w Johannesburgu. Jego pismo do Gen. Wikariatu w Cieszynie nosi datę 28 września 
1862 r. -
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ciszek Śniegoń, czując się odpowiedzialny za bezprecedensowe wykroczenie 
duchownego z jego okręgu, prawdopodobnie wezwał ks. Prutka do siebie
i udzielił mu surowej reprymendy, polecając wytłumaczyć się ze swego 
postępku przed biskupem. Co też ks. Prutek uczynił: napisał do biskupa list 
(pozostały w aktach odpis tego listu nie jest, niestety, datowany)} w którym 
tłumaczył się tylko z pominięcia drogi służbowej, nie zaś z meritum sprawy, 
z rewolucyjnej treści swego pisma do prymasa. Ks. Prutek,, w swej dziecię
cej wręcz naiwności, wyjaśniał biskupowi, że zwrócił się do prymasa 
wprost, gdyż ten znajduje się w Wiedniu bezpośrednio przy samym dwo
rze, komunikuje się bezpośrednio z cesarzem i z członkami rządu, i w ten 
sposób może skutecznie przyspieszyć wydanie postulowanego edyktu reli
gijnego, tj. utworzenia w Austrii Kościoła narodowego.

Wydaje się, że biskup Forster skłonny był potraktować wystąpienie ks. 
Prutka jako jednorazowy, nieprzymślany wybryk. Nie zamierzał — ze wzglę
du na dotychczasowe zasługi ks. Prutka — występować ostro, a raczej 
sprawę tę wyciszyć. Zaproponował' więc, aby ks. Prutek „dobrowolnie” 
zrzekł się funkcji katechety szkolnego, jednak ten — zdecydowanie odmó
wił. W swym piśmie z dnia 31 marca 1863 r. oświadczył Generalnemu 
Wikariuszowi, że jeśli Kościół pozbawi go prawa nauczania, będzie nauczał 
poza Kościołem, bo „ma zdrowe piersi, a marnowanie posiadanych umie
jętności było by ciężkim grzechem”. W ten sposób wybuchł otwarty 
konflikt,

Władze kościelne były zapewne zaskoczone niesłychaną wręcz w sto
sunkach kościelnych niesubordynacją ks. Prutka; on sam zaś był głęboko 
przekonany, że postępuje słusznie, zgodnie ze wskazaniami Biblii i własnym 
sumieniem. To przekonanie dawało mu niesłychaną odwagę i siłę moralną. 
Niewiarygodne, przerastające siły jednego człowieka wydają się podjęte 
przez niego usiłowania pogodzenia religii z nauką i przystosowania śred
niowiecznej organizacji Kościoła do nowoczesnych już układów społecz
nych i państwowych. Zarzucano ks. Prutkówi, że chciał być „drugim 
Lutrem”; porównanie to, bardzo w swej istocie pochlebne dla ks. Prutka, 
określa rangę jego postaci i skalę zamierzeń, które podjął dla reformy Koś
cioła. „Nic nie chcę odwołać i nie mogę odwołać, bowiem iść przeciw 
swemu sumieniu nie jest rzeczą dobrą ani bezpieczną. Oto stoję, inaczej-nie 
mogę, niech mi Bóg dopomoże”18.

Hierarchia kościelna zaczęła uważać, ks. Prutka za niebezpiecznego 
dysydenta, którego posunięcia należy bacznie obserwować.

18 Słynne słowa M arcina Lutra wypowiedziane na sejmie w Wormacji 18 
kwietnia 1521 roku. Na sejm ten wezwano go, aby odwołał swe tezy. A. Wantuła, 
„Zwięzłe wiadomości z historii Kościoła”, Warszawa 1964, s. 34.
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Po roku, w dniu 18 marca 1864 r., ks. Prutek — jako poseł do Sejmu 
Krajowego w Opawie i członek tamtejszej Komisji Rolnej — wygłosił 
przemówienie o roli, jaką księża wiejscy mogą i powinni odgrywać w propa
gowaniu postępu rolniczego na wsi, Znalazły się w nim ustępy poddające 
w wątpliwość celowość codziennego, wielogodzinnego odmawiania brewia
rza; ks. Prutek uważał, źe znacznie pożyteczniej by było, gdyby księża 
poświęcili ten czas na wspomaganie nauczyciela wiejskiego w nauczaniu, 
zwłaszcza przedmiotów rolniczych, znajomości nowych upraw i nowych 
metod pracy znacznie ułatwiłaby życie ludności wiejskiej i przyczyniłaby się 
do poprawy jej warunków materialnych. Również i robotnikom przydałby 
się większy zasób wiedzy. Jak dotychczas księża zbyt mało czynią dla dobra 
ludzi, zbyt wiele za to czasu poświęcają na nakłanianie ich do powierz
chownych praktyk religijnych. Należy zaniechać nawoływania z ambon do 
pielgrzymek, Panu Bogu jest to niepotrzebne, można Go czcić wszędzie; 
natomiast urządzanie pielgrzymek w czasie pilnych prac polnych naraża 
ludność na straty, na niepotrzebne wydatkowanie ciężko zarobionego gro
sza, nawet na utratę zdrowia podczas nieprzezomie i niedostatecznie zorga
nizowanych wędrówek. „Ludzi należy uczyć pracy, gospodarności, oszczęd
ności— kler zaś obudzić z 'dotychczasowej beztroski” — zakończył swe 
wystąpienie poseł ks. Prutek.

* Informacja o treści tego wystąpienia ńa forum Sejmu Śląskiego bły
skawicznie dotarła do biskupa Forstera, który nakazał ks. Prutkowi natych
miastowe zrzeczenie się mandatu poselskiego jgrożąc, że w wypadku nie 
podporządkowania się temu nakazowi odbierze mu funkcję katechety szkol
nego. Ponieważ dla ks. Prutka nauczanie i wychowywanie młodzieży było 
główną treścią i celem życia, tym razem podporządkował się. Wówczas hie
rarchia — wbrew uprzednim zapewnieniom — zwolniła ks. Prutka z obo
wiązków katechety szkolnego, a także obłożyła go suspensą, tj. zawiesiła go 
w wykonywaniu wszelkich czynności duchownych (10 czerwca 1864 r.). 
W ten sposób ks. Prutek został nie tylko odsunięty poza obręb swego 
dotychczasowego świata — społeczności szkolnej — i społeczności współ
wyznawców, wobec których spełniał posługi religijne, ale pozbawiony został 
także wszelkich środków utrzymania, których podstawę stanowiła pensja 
szkolnego katechety. W skierowanym do niego piśmie zaznaczono także, że 
sprawa jego zaopatrzenia na starość (emerytury) „pozostaje kwestią otwar
tą ”. Jednocześnie polecono wszystkim pozostającym pod wpływami kleru 
czasopismom, aby nie publikowały żadnych wypowiedzi ks. Prutka i w 
ogóle żadnych związanych z nim informacji19.

19 „Pater P rutek muss totgeschwiegen werden” — tj. „Ojciec Prutek musi być 
'unicestwiony milczeniem”. Wskazania te  dotarły do ks. P rutka, umieścił je we wstę
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Ten nagły, nieoczekiwany cios, który spadł na niego w momencie, 
kiedy właśnie podporządkował się hierarchii, raz na zawsze przekreślił 
wszelką możliwość kompromisu, zniweczył zarówno resztki zaufania ks. 
Prutka do jego duchownych przełożonych, jak i jego wiarę w możliwość 
legalnych zmian na lepsze w tych dziedzinach działalności Kościoła, które
— jego zdaniem — wymagały naprawy. Jego dotychczasowa, bezkrytyczna 
wręcz wiara w dobroć człowieka została poderwana, a także stan jego zna
komitego do tej pory zdrowia zaczął się pogarszać. Tylko duch pozostał 
nieugięty. Ks. Prutek, nie skrępowany już obowiązkiem lojalności wobec 
swego zwierzchnika, swobodniej mógł się oddawać rozmyślaniom o refor
mie.

Na szczęście, oprócz władz kościelnych, istniały jeszcze inne instancje, 
które nie dopuściły do unicestwienia ks. Prutka i pospieszyły mu natych
miast z pomocą: byt materialny zabezpieczyły mu władze państwowe, ofe
rując pensję 400 florenów rocznie za — dotychczaso bezpłatne — nauczanie 
języków obcych w cieszyńskim gimnazjum. Poparcia psychicznego udzieliła 
mu społeczność miejska, której przedstawiciele (rada miasta Cieszyna) na
dali ks. Prutkowi honorowe obywatelstwo miasta (1864 r.), deklarując w ten 
sposób solidarność z jego postawą. Jegę przyjaciele w Wiedniu — a miał ich 
wielu, jeszcze z okresu studiów — podjęli sprawę ks. Prutka w stołecznej, 
liberalnej prasie, przedstawiając ją jako drastyczny przykład absolutysty- 
cznego, feudalnego reżimu panującego nadal w organizacjach kościelnych. 
Wystąpienie ks. Prutka nabrało więc od razu znaczenia ponadlokalnego, 
stało się dla hierarchii niewygodnym i drażliwym oskarżeniem. Nie spo
dziewano się takiego obrotu sprawy. Nie ulega wątpliwości, że dla władz 
państwowych stała się Ona ważnym i potrzebnym atutem w prowadzonej 
w tym czasie walce o hegemonię kościoła w różnych dziedzinach życia spo
łecznego. Widzimy więc, że hierarchia miała swoje powody, aby zdecydo
wanie tępić wszelkie przejawy buntu i krytyki, które mogły dodatkowo roz
sadzi od wewnątrz jej atakowane z zewnątrz feudalne szańce.

Szczególnie trudna i przykra dla Kościoła Rzymskokatolickiego sytua
cja wytworzyła się w samym Cieszynie. Bezpośredni zwierzchnik kś. Prut
ka, Wikariusz Generalny ks. Franciszek Śniegoń, był — od najmłodszych 
lat gimnazjalnych — jego klasowym kolegą; w aspekcie szerszym spraWa 
przedstawiała się jeszcze gorzej. Ludność starostwa cieszyńskiego obejmu
jącego miasto Cieszyn, okoliczne wsie i położoną na południu od nich część 
Księstwa Cieszyńskiego tylko w połowie była katolicka20; innowiercy, zaś

pie do swej książki, prawdopodobnie przyczyniły się do jej publikacji — skoro nie 
m iał innej możliwości wypowiedzi i polemiki.

20 Według danych z r. 1880 ludność starostwa cieszyńskiego („Bezirkshaupt-
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nastawieni byli wówczas nieprzychylnie do Kościoła Rzymskokatolickiego, 
i tylko ks. Prutek, który głosił opartą na miłości tolerancję wyznaniową, był 
popularny wśród tej akatolickiej części społeczeństwa. Także ogromna 
większość katolików, znających ks. Prutka z jego znakomitych i budujących 
kazań, i z równie chlubnej i owocnej działalności w szkole, nie mogła zaak
ceptować jego potępienia. Za ks. Prutkiem stały władze państwowe, miej
skie, szkolne, szeroka opinia środowiska. W podzięce za obdarzenie go tytu
łem honorowego obywatela Cieszyna, ks. Prutek w tym samym roku 
ufundował kolejne stypendium dla młodzieży szkolnej21. W tej sytuacji hie
rarchia zdecydowała się złagodzić nałożoną suspensę i pozwolono ks. Prut- 
kowi odprawiać ciche msze w jednym z bocznych ołtarzy filialnego koś
ciółka pw. św. Jerzego w Cieszynie (r. 1865). Ten stary kościółek związany 
był z miejskim przytułkiem dla ludzi starych i chorych (tzw. „szpitol- 
kiem”)22. Zaraz w kolejnym roku (1866) ks. Prutek przeznaczył kwotę 2 tys. 
florenów do dyspozycji miasta na remont tego przytułku. Czas, jaki mu 
pozostawał po lekcjach w gimnazjum, poświęcał na spisywanie swych myśli, 
wskazań i rozpraw moralnych23. W roku 1874, jeszcze za życia ks. Prutka, 
część ich została opublikowana przez Karola Prochaskę, właściciela dużej 
drukarni w Cieszynie, w zbiorze pod tytułem „Racjonalny Kościół Ojca 
Prutka”2'*. Zbiór ten zawiera kilkanaście religijnych rozpraw polemicznych. 
Są one pisane na ogół według określonego schematu: przedstawiają zawartą 
w Biblii naukę Jezusa — praktyki Kościoła, stojące w jaskrawej z nią sprze
czności — wnioski i postulaty odnośnie wprowadzenia takich zmian, aby 
Kościół powrócił do prawdziwego chrześcijaństwa. W  Pierwszym z tych 
artykułów pt. „Stosunek Ojca Prutka do religii katolickiej”, pisanym 15 
maja 1864 r. (a więc bezpośrednio po zatargu z biskupem z powodu wygło
szonej w sejmie mowy), ks. Prutek rozgoryczony, w ostry sposób wyraża 
swe poglądy:

mannschaft Teschen”) liczyła ok. 76 tys. osób, w tym ok. 35 tys. ewangelików i 2 tys. 
osób wyznania mojżeszowego. „Specjał Orts-Repertorium von Schlesien”, Wiedeń 
1885, s. 59 — Podany wcześniej (przy fundacji z r. 1860) stosunek obu wyznań jako 
2:1 dotyczył całości obszaru Księstwa Cieszyńskiego. Na jego zachodnich i północ
nych terenach (okręg Frydku i Frysztatu) większość stanowili katolicy.

21 600 florenów, z których odsetki miały iść na popieranie nauki gimnastyki 
i pływania.

22 Funkcję altarysty w tym kościele spełniał ks. Prutek do r. 1870.
23 Rękopisów ks. P rutka zachowało się w Archiwum cieszyńskim dość dużo; 

niektóre z nich, wielostronicowe rozprawy, przepisane były starannie w kilku 
egzemplarzach, prawdopodobnie z zamiarem zapoznania z ich treścią kilku odbior
ców. Była to iście benedyktyńska praca; arkusze zapisane są drobnym* okrągłym, 
bardzo czytelnym i harmonijnym pismem, wystawiającym dobre świadectwo nauce 
kaligrafii w szkołach cieszyńskich. '
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„Duch, jaki panuje wśród kleru, nie jest Duchem Świętym, a duchem 
zła (...) Księża w swym postępowaniu winni kierować się czterema podsta
wowymi zasadami:
1. Stosować się do wskazań religii i według nich ulepszać siebie i innych;
2. Traktować po ojcowsku wszystkich ludzi, bez względu na ich wyznanie;
3. Brać czynny udział w nauczaniu, a zwłaszcza nauczaniu młodzieży, aby 

torować drogę prawdzie;
4. Nie zapominać, że to ksiądz ma służyć ludziom, a nie ludzie księdzu”.

Treść artykułu, oparta na wskazówkach Biblii, wysuwała na pierwszy 
plan działalności księży inne cele, niż wynikały one z praktyk życiowych 
większości kleru; zarzuty postawione były celnie, sformułowane rzeczowo, 
i tym bardziej trudne były do'odparcia25.

Z innych, zamieszczonych w omawianym zbiorze rozpraw, na uwagę 
zasługuje szczególnie tekst pisany przez ks. Prutka u schyłku jego życia, pt. 
„Posłanie Ojca Prutka do ludzi”. Oprócz podanych poprzednio wskazówek 
i opinii, zawierał on akcenty nowe, a mianowicie postulat harmonijnej 
współpracy Kościoła z władzami państwowymi oraz kolejne, naruszające 
spokój katolickiego kleru stwierdzenie: „Gromadzony przez księży majątek 
nie należy traktować jako ich własny, który mogą oni trwonić albo dawać 
swym ulubieńcom, rodzinie itp; pochodzi on od biednych ludzi i ludziom 
tym powinien zostać zwrócony, w formie fundacji na ubogich, na szkoły, na 
szpitale i in.”. Także pod adresem hierarchii kościelnej formułował ks. Pru
tek słowa krytyki: jest ona w ogóle zbędna, działalność jej jest dla ludu 
wręcz szkodliwa! Życie religijne można zorganizować według gmin wyzna
niowych, obejmujących obszar jednostek administracji państwowej (na 
wzór gmin żydowskich). Proboszczowie, bardziej wykształceni niż dotych
czas, powinni mieć obok siebie komitet kościelny, aby nie postępowali 
samowolnie i despotycznie26! W wygłaszanych przez siebie kazaniach po
winni mówić o prawdach obiektywnych, czerpać z nauki i własnego do
świadczenia, a nie trwonić czas na opowiadania o cudach, o chwale śred
niowiecza, inkwizycji i duchowego zniewolenia człowieka!

24 Oryg.: „Die rationelle Kirche P ater P rutekV ’, Cieszyn 1874.
25 Być może ks. P rutek  nie myślał w tym czasie jeszcze o opublikowaniu tego 

rodzaju tekstu — były to zapewne jego bardzo osobiste uwagi, rodzaj emocjonalnego
' i intelektualnego pamiętnika, potrzeba „odreagowania” ciosu jaki go spotkał.

26 Tak ostry atak na hierarchię kościelną spowodowany był ogłoszeniem przez 
Sobór Watykański dogmatu o nieomylności papieża (18 lipca 1870). Akt ten miał 
wydźwięk polityczny, miał wzmocnić pozycje papiestwa, osiągnął jednak skutek 
wręcz przeciwny, gdyż doprowadził do zerwania przez Austrię konkordatu z Waty
kanem. Ksiądz Prutek (i nie tylko on) uważał uchwalenie tego dogmatu za narusze
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Nową, zreformowaną organizację Kościoła chrzęści jańskokatolickiego, 
która zastąpić miała przeżyte już formy Kościoła Rzymskokatolickiego, 
przedstawił ks. Prutek w kilku prostych i jasnych punktach: Kościół ten 
byłby związkiem wszystkich wyznań i wszystkich wierzących ludzi dobrej 
woli; w miejsce dotychczasowej nietolerancji religijnej kierowałby się zasadą 
powszechnej miłości i porozumienia. Dla katolików zachowałby naukę i li
turgię Kościoła Rzymskokatolickiego, natomiast inne wyznania pozosta
wiłby przy ich dotychczasowych obrządkach. W sprawach wiary wyłączony 
byłby wszelki przymus. Z wydanych dotychczas przez Kościół Rzymskoka
tolicki zarządzeń obowiązywałyby tylko te, które były by zweryfikowane 
i pozytywnie zaopiniowane przez władze państwowe i przez przedstawiciel
stwo ludu, czyli sejm. W ten sposób pozbawi się „książąt Kościoła” praw, 
które uzurpowali sobie w średniowieczu, i usunie się wprowadzone przez 
nich ograniczenia i zakazy.

Kolejne rozdziały omawianego zbioru zawierają „Posłanie do księży” 
i „Posłanie do nauczycieli”. W tym ostatnim ks. Prutek wyraża myśl 
dotychczas nie formułowaną, nową, mianowicie potrzebę i celowość kształ
cenia ludzi dorosłych. I to nie tylko w przedmiotach „szkolnych” czy zawo
dowych, ale głównie nauczania zasad prawidłowego współżycia społeczne
go. „W zimie, w ogrzanej izbie szkolnej, można uczyć także dorosłych, 
mówić im o wzajemnych obowiązkach, o szacunku należnym zarówno pra
codawcy, jak i pracownikowi, o zachowaniu zdrowia, o życzliwości wobec 
bliźnich...”. W tym „Posłaniu” ks. Prutek daje także wyraz swego zaintere
sowania i szacunku dla społeczności Żydów, ich religii i organizacji: „Przed 
18-toma wiekami Żydzi uratowali ludzkość przed upadkiem... Jezus i Jego 
apostołowie byli Żydami... Oczekujemy pomocy od Żydów, którzy pod 
względem rozsądku, umiarkowania, inteligencji, dobroczynności i patrio
tyzmu znacznie chrześcijan przewyższają... W bieżącym roku, w okręgu cie
szyńskim, wśród skazanych za różne przestępstwa przypadał jeden prze
stępca na 555 ewangelików, jeden na 574 katolików, i jeden na 833 
Żydów...”. ,

Kolejne rozdziały zawierają listy ks. Prutka, skierowane ■ do związku 
nauczycieli w Skoczowie (r. 1870, podziękowanie za nadanie mu członko
stwa honorowego), do studenckiej Kasy Chorych w Wiedniu (r. 1870, zapis 
swej emerytury 400 florenów), do Kasy Zapomogowej studentów filozofii 
w Wiedniu (r. 1871, zapis obligacji pożyczki państwowej 100 fl.), do „prze- 
łożeństwa” miasta Frydku (r. 1873, podziękowanie za nazwanie jednej z ulic

nie atrybutów samego Boga, gdyż tylko On jest nieomylny. Wzorowanie się na orga
nizacji religijnych gmin żydowskich, a także luterańskich wynikało z cytowanego 
przez ks. P rutka wersetu Biblii: „Poznajcie wszystko, wybierzcie najlepsze”.
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miasta „Ulicą trzech Prutków”). Jeden z ostatnich rozdziałów, pisany 
w roku 1873, zawiera pożegnanie ks. Prutka ze środowiskiem duchownych. 
Zakończony jest suplikacją i błogosławieństwem: ^Chwała Bogu na wyso
kościach, a na ziemi pokój księżom dobrej woli”. /

Teksty zamieszczone w broszurze ks. Prutka, pisane w różnych latach, 
stanowiły owoc jego rozmyślań, które początkowo nie były przeznaczone do 
publikacji. Prawdopodobnie zachowałyby się wyłącznie w rękopisach, gdy
by nie fakt ogłoszenia dogmatu o nieomylności papieża (1870 r.), który ks. 
Prutek uznał wręcz, za bluźnierstwo. Wówczas przedłożył zbiór swych roz
praw najpierw ówczesnemu rabinowi cieszyńskiemu, dr. Szymonowi Fried- 
mannowi, prosząc go o zaopiniowanie czy nadają się one do publikacji, i czy 
są jej warte. Pewne zdziwienie może budzić fakt, że ks. Prutek zwrócił się 
właśnie do duchownego żydowskiego z prośbą o wydanie opinii na temat 
jego rozpraw religijnych, ale wynikało to z przeświadczenia, że dr Fried- 
mann jest najbardziej wykształconym teologiem w mieście, a jednocześnie 
człowiekiem mądrym i dobrym. W przedmowie do tej książki ks. Prutek 
uzasadnia swoje uznanie dla dra Friedmanna także wspomnieniami z okresu 
studiów filozoficznych, kiedy studenci wszystkich wyznań przyjaźnili się ze 
sobą i wiedli dysputy religijne nacechowane wzajemną życzliwością i sza
cunkiem. „Religijna nietolerancja jest bowiem trującym owocem sprze
cznego z rozsądkiem wychowania”. Dodać można, że wobec konfliktu ks. 
Prutka z hierarchią katolicką, nie mógł on otwarcie „Wciągać do gry” sprzy
jających mu niektórych duchownych katolickich (a że tacy byli, wynika 
choćby z omawianego poprzednio „Posłania do księży”), gdyż narażałoby to 
ich na podobne sankcje. Ten wzgląd mógł także wpłynąć na wybór recen
zenta innego wyznania.

Pisma ks. Prutka, opublikowane przez największą i najbardziej sza
cowną z istniejących w Księstwie Cieszyńskim oficyn drukarskich (firma 
Karola Prochaski szczyciła się tytułem drukami dworu wiedeńskiego i miała 
swe przedstawicielstwo w stolicy), rozszerzyły krąg osób poinformowanych
o tej trudnej i skomplikowanej sprawie. „Audiatur et altera pars...” Wśród 
duchownych wiernych hierarchii — przede wszystkim w Generalnym 
Wikariacie w Cieszynie — publikacja ks. Prutka wywołała wręcz konsterna
cję. Zaiśtniała konieczność publicznego odparcia ogłoszonych publicznie 
zarzutów. Już poprzednio przeciw pismom ks. Prutka, a zwłaszcza przeciw 
zarzutom wobec hierarchii wypowiadali się, bez ogłaszania tego drukiem, 
poszczególni księża. Niektórzy z nich wyrażali swe opinie w żenujący spo
sób. I tak, np. ks. Prutek cytuje list ks. Antoniego Mączki, proboszcza 
z Szonowa, do ks. Józefa Onderka, proboszcza w Skalicy, nie zawierający 
żadnej polemiki, a tylko inwektywy pod swoim adresem: „Jego (ks. Prutka) 
psychologia jest zbydlęceniem, jego dobroczynność wynika wyłącznie 
z chęci chwalenia się, otrzymany przez niego krzyż zasługi uczynił go ostem
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plowanym błaznem, obywatelstwo honorowe Cieszyna stanowi dyplom do 
domu wariatów, jego działalność w szkole polega na deprawowaniu mło
dzieży... itp.”27. Inni księża deklarowali swe stanowisko w sposób bardziej 
powściągliwy i rzeczowy, dystansując się od poglądów, wyrażanych przez 
ks. Prutka28. Frontalny atak przypuszczono jednak z Wrocławia, ze strony 
tamtejszego biskupstwa. Ks. Prutka wezwano przed Sąd Diecezjalny, „aby 
wytłumaczył się z opublikowanej broszury, z wyrażonych w niej błędów 
przeciw wierze naszego świętego Kościoła katolickiego, ataków na dogmaty 
oraz ubliżeń wobec Kościoła i jego organów”29. Wezwanie to bezskutecznie 
ponawiano aż trzykrotnie, na co ks. Prutek oświadczył na piśmie swą 
decyzję zerwania wszelkich kontaktów z biskupem wrocławskim. Wówczas 
to przeciw ks. Prutkowi wszczęto proces kanoniczny „O zatwardziałość 
w grzechu” (11 kwietnia 1874 r.). 1 sierpnia tegoż roku ogłoszono „eksko
munikę ks. Prutka i wykluczenie go ze społeczności Kościoła”.

Była to najwyższa z możliwych kar kościelnych, którą ks. Prutek, zna
komity teolog, musiał brać pod uwagę. Niemniej te wszystkie wydarzenia, 
jego nieustanna walka o prawo do wygłaszania swych poglądów, do swej 
godności, do ludzkiego szacunku — gwałtownie nadszarpnęły stan jego 
zdrowia30. Władze i społeczeństwo Cieszyna starały się wynagrodzić mu 
doznane przykrości. Ulicę, przy której mieszkał, jeszcze za jego życia 
naztfano jego nazwiskiem31. W ostatnich miesiącach życia ks. Prutka obda

27 List ten został również zamieszczony w omawianym zbiorze pism ks. 
Prutka, bez żadnych komentarzy. Wydawca uznał Je widocznie za zbędne.

28 Uczynił to m.in. młodszy Od ks. P rutka ks. Karol Findiński, ur. 1833 we 
Frydku. Jego krótkie, skierowane dwGen. Wikariatu pismo podpisało również dwóch 
innych księży. Można przypuszczać, że w następstwie tego otrzymał on polecenie 
opracowania broszury skierowanej przeciw poglądom ks. Prutka; w księgozbiorach 
cieszyńskich nie udało się jej niestety odnaleźć. Po śmierci ks. Franciszka Śniegonia, 
w r. 1892, ks. Findiński został Generalnym Wikariuszem w Cieszynie, w dwa lata 
później objął także probostwo cieszyńskie. Zm arł w r. 1897. Trudno dzisiaj wniosko
wać, czy jego awans miał związek z zajętym przez niego stanowiskiem w sprawie ks. 
Prutka.

29 Wszystkie cytaty pochodzą ze skierowanego do ks. P rutka pisma General
nego Wikariatu z dn. 10 sierpnia 1874 r.

30 Wrodzona m u witalność musiała zwracać uwagę, o jego znakomitym zdro
wiu nadmienia cytowane świadectwo hr. Strachwitźa. Już po jego śmierci pisała 
„Gwiazdka Cieszyńska” (27.111.1875): „Nieboszczyk' dożył 68 la t i zawsze czerstwo 
wyglądał, dopiero w ostatnim roku bardzo się pochylił ku ziemi...”

31 Por. przypis 1. Ulica Prutka wymieniona jest w Księdze Adresowej miasta 
Cieszyna na r. 1875, a więc opracowywanej jeszcze za życia ks. Prutka. Mieszkał on 
w domu adwokata M entla pod nr. 283; było to  przypuszczalnie w okolicach wlotu ul. 
Bielskiej. W Księdze Adresowej miasta Cieszyna z r. 1930 dla domu nr. 283 podano
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rzono go jeszcze kilkoma zaszczytnymi tytułami: Związek Niemców w Cie
szynie nadał mu swe honorowe członkostwo „W uznaniu zasług wielokrot
nych, zwłaszcza zaś za udowodnienie, że rozumne reformy możliwe są także 
w Kościele katolickim — dla dobra państwa, ludu, nauki i szkół”32; miasto 
Frydek udzieliło mu honorowego obywatelstwa „za prawdziwie apostolską 
działalność, opartą na rzadkim połączeniu wysokich cnót nauczyciela, 
duchownego i obywatela”33. Ludzie prości, dalecy od doktrynalnych rozwa
żań religijnych, uważali nadal ks. Prutka za swego przedstawiciela, dobro
czyńcę i nauczyciela. Szczególnym szacunkiem otaczała ks. Prutka liczna 
i wpływowa w mieście społeczność żydowska, odpłacając mu za życzliwość, 
okazywaną przez niego ich religii34. Gdy ks. Prutek zachorował i w każdej 
chwili mógł umrzeć, wówczas jego adwersarze, zgrupowani głównie wokół 
Generalnego Wikariatu, myśleli o tym, jak odbędzie się jego pogrzeb? 
Skoro był ekskomunikowany, nie można go przecież pochować na cmenta
rzu, w poświęconej ziemi; natomiast pochówek „niegodny”, jaki według 
prawa kościelnego przewidziany był dla odstępców, mógł w tym wypadku 
spowodować nieobliczalne wręcz następstwa, skandal, a może nawet rozru
chy, skierowane przeciw Kościołowi35. Sytuacja byłaby rozwiązana, gdyby 
ks. Prutek pozwolił się przed śmiercią „nawrócić”, a przy okazji zyskać 
mocny atut propagandowy ku ptzestrodze innych potencjalnych „buntow
ników”. Do ciężko chorego ks. Prutka zwracano się więc kilkakrotnie z pro
pozycją powrotu do Kościoła; zdecydowanie jednak odmawiał obawiając 
się, aby po jego śmierci fakty nie zostały przeinaczone. Dlatego też ogłosił

także oznaczenie nowsze, mianowicie „ul. Bielska n r 3” . Sąsiednia posesja nr 284 (ul. 
Bielska 1) należała do Adolfa Waldnera (gospoda „Pod Słońcem”, rozebrana po II 
wojnie św.).

32 Der Deutsche Verein in Teschen, związek o orientacji pro-austriackiej. 
Wyszczególnienie, za jakie zasługi otrzymał ks. Prutek to wyróżnienie czyni bezza
sadnym pomówienie go z tego powodu o odstępstwo narodowe.

33 Frydek, 21 sierpnia 1874 r. Dyplom wykonany jest bardzo ozdobnie, oprawny 
w skórzane, tłoczone i złocone okładki, podpisany przez czternastu radnych miasta.

34 Jesienią 1874 r. ks. Prutek otrzymał zaproszenie na wesele odbywające się 
w zamożnej żydowskiej rodzinie Reik. Ponieważ ze wzlgędu na zły stan zdrowia nie 
mógł ftań przybyć, posłał nowożeńcom życzenia. List jego, oprawiony w ramki, 
przechowywano w tej rodzinie z największym szacunkiem. Obecnie znajduje się 
w Archiwum Państwowym w Cieszynie.

35 O tym, że obawy te nie były bezpodstawne, świadczy relacja z pogrzebu ks. 
P rutka zamieszczona w nr. 13 „Gwiazdki Cieszyńskiej” z dn. 27.111.1875: „Żeby co do 
tego (pogrzebu) nie zaszły jakie wypadki, musiała się gmina postarać o środki 
bezpieczeństwa...”
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w miejscowej gazecie36, że poglądom swym został wierny aż do śmierci, i żę 
gotów jest umrzeć jako ksiądz ekskomunikowaily

Ksiądz Prutek zmarł 21 marca 1875 r. „Wieść ta zapewne doszła już do 
wszystkich zakątków naszej krainy i nawet w dalsze strony” — oisała nie
przychylna mu przecież, katolicka „Gwiazdka Cieszyńska”.

Uroczystym pogrzebem swego honorowego obywatela zajęły się władze 
miasta Cieszyna. Na wieży ratuszowej zawieszono czamą chórągiew. Pro
boszcz cieszyński odmówił dzwonienia zmarłemu i zamknął wieżę kościelną, 
a wtedy „policja jniej ską i aiptłoch uliczny wyłamał drzwi i dzwonił w czar 
sie pogrzebu wszystkimi dzwonami”37. W orszaku żałobnym kroczyła 
orkiestra miej ska, stowarzyszenia chórów, oddziały weteranów i straży 
ogniowej; dyplom honorowego obywatelstwa Cieszyna, złpty krzyż zasługi 
i inne odznaczenia i dyplomy Zmarłego nieśli członkowie rady miejskiej. 
„Trumna i karawan obwieszone były przepysznymi wieńcami... mnóstwo 
ludu zamykało pochód... podczas pogrzebu nawet większość sklepów w 
Cieszynie była zamknięta. Nad grobem prof. Raszka odmówił „Ojcze nasz” 
po ewangelicku.. ”38.

Ks. Prutek pochowany został na cmentarzu przy kościele św. Jerzego, 
który — obok cmentarza ewangelickiego — był wówczas jedynym miejscem 
pochówku mieszczan cieszyńskich39. W ramach przygotowań do pogrzebu 
Rada. Miejska wyłoniła spośród swych członków komitet, który opracował 
specjalny, kilkustronicowy, poświęcony pamięci Zmarłego, dodatek do „Si- 
lesii”. Zawierał on biografię ks. Prutka, omówienie jego działalności oraz 
teksty jego trzech testamentów, pochodzących z lat 1871, 1873 i ż dnia 29 
maja 1874 r. Zawierają one przede wszystkim duchowe wskazania dla 
współbliźnich (opanowanie egoistycznych popędów, nauka, miłość bliźnie
go, sprawiedliwość, pracowitość). Oprócz tego zawierają rozporządzenia 
dotyczące spuścizny .materialnej oraz życzenia odnośnie pogrzebu. Posia
dane książki ks, Prutek polecił rozdać szkołom cieszyńskim; niewielkie ilości

, 36 Prawdopodobnie w „Silesii”* (por. przypis 15); sprawdzić trudno, gdyż brak 
rocznika 1875 w bibliotekach polskich. Informacja podana prźez „Gwiazdkę Cie
szyńską” 1875, n r 13.

37 Wg. notatki ks. infułata Wilhelma Kasperlika (1873—1958) zamieszczonej 
w Kronice Parafialnej Parafii św* Magdaleny; w Cieszynie..

' 38 „Gwiazdka Cieszyńska” 1875, n r  13. Form ę pogrzebu ks. P rutka ustaliła 
rada  miejska Cieszyna, na zwołanej w dzień po ieeo śmierci specjalnej sesji. Akta 
m iasta Cieszyna, sygn. 323. >

39 Kościelną własność stanowiła tylko część cm entarza położona bliżej kościoła 
św. Jerzego; grunty leżące dalej na wschód należały do m iasta. Wg. map katastral
nych terenu. Zabronić miastu pochówku na jego własnym gruncie byłoby niemożli
we.

106



należącej do niego odzieży i pościeliprzeznaczył.^la ubogich. Najbardziej 
wartościowe przedmioty, jak trzy/ pary srebrnych sztućców, trzy srebrne 
zegarki, srebrny pucharek do picia i srebrną tabakierkę (przedmioty te 
otrzymał zapewne w formie upominków podczas pracy na dworach szla
checkich) polecił sprzedać, a uzyskane pieniądze również rozdać ubogim 
„nie badając zbyt dokładnie, skąd przychodzą”40. Z ostatnich posiadanych 
pieniędzy ks. Prutek zdążył jeszcze ustanowić dwa skromne zapisy dla 
dwóch cieszyńskich szpitali — Sióstr Elżbietanek i Braci Miłosiernych41. 
J£ogrzeb pragnął mieć skromny, bez przemówień, pragnął też, by kondukt 
poprowadzili duchowni ewangeliccy; na grobie miał stanąć prosty żelazny, 
krzyż. W tym ostatnim punkcie miasto nie zastosowało się do jego woli. 
Ufundowało mu „wielki krzyż marmurowy z napisem Szlachetnemu przy
jacielowi ludzkości dr. Jerzemu Prutkowi poświęcają jego czciciele”42.

Jak ks. Prutek wyglądał, wiemy z zachowanej fotografii oraz z urzędo
wego opisu w „Karcie przynależności”'13, wystawionej w 1856 r. przez Prze- 
łożeństwo Gminy Cieszyn. W rubryce „Opis wyglądu” podano: „Postaci 
wielkiej, włosy brunatne, oczy brunatne, szczególne znamiona — żadne”. 
Sarii ks. Prutek oceniał swój wygląd krytycznie: „Ja, biedny skromny 
ksiądz  ̂mało pociągający z wyglądu...^”44.

Jego osobowość za to musiała być fascynująca. Zył bardzo skromnie. 
Wynikało to z jego przekonań i zostało potwierdzone spisem jego pozosta
łości: w dwóch pokojach, podnajmowanych od rodziny Mentlów, nawet nie 
wszystkie meble były jego własnością. Dla samego siebie, oprócz książek, 
nie potrzebował nic. Nie był jednak ascetą; uznawał celowość nabywania 
praktycznych umiejętności, które mogą uczynić życie lepszyim i lżejszym.
, Czuł potrzebę radości, ruchu, uznawał konieczność harmonijnego rozwi
jania ducha i ciała. W cieszyńskiej „Preparandzie” uczył przecież także 
gimnastyki, a dla popierania ćwiczeń fizycznych i nauki pływania ustanowił 
osobne stypendium! Głosił potrzebę uczenia w szkołach ogrodnictwa, 
pszczelarstwa, jedwabnictwa. Jeden z jego byłych uczniów wspominał po 
latach: „Był nauczycielem ciałem i duszą — pełen spokoju i cierpliwości

40 Wjj. tekstu dodatku do „Silesii”, opracowanego przez prof. Wincentego Bie- 
nerta  przy współudziale Karola B ernadka i Edwarda Flooka, publ. „Silesia” n r 25, 
z dn. 27 m arca 1875 r. Kserokopię „Dodatku” otrzym ałam dzięki uprzejmości dr. 
EruchaSefcika z Muzeum Krajowego w Opawie.

41 Po 100 florenów dla każdego szpitala.
42 Inf. ks. W. Kasperlika (por. przypis 35). !
43 Był to rodzaj ówczesnego dowodu osobistego, stwierdzający przynależność 

do danej gminy.
44 Z listu  do kardynała Rauschera, r. 1862.,
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znał gruntownie przedmioty, które wykładał... Oddziaływał nie tylko przez 
wykłady, ale swym przykładnym życiem wpoił chęć i miłość do zawodu 
nauczycielskiego, przygotowanie i zapał do dalszego kształcenia się... lekcje 
prowadził również w języku polskim, uważał, że musimy nim należycie 
władać... Cześć pamięci tego szlachetnego człowieka...”45.

Zastanowiać może, skąd tak ubogi, nie posiadający żadnego trwałego 
majątku ksiądz czerpał środki na fundowanie tylu stypendiów, nagród 
i wsparć pieniężnych., Oprócz fundacji szkolnych i szpitalnych, ustanowił 
także zapisy dla miejscowych gmin ewangelickiej i żydowskiej; w sumie 
miasto Cieszyn otrzymało od niego siedem różnych zapisów pieniężnych46, 
nie licząc tych, które kierował do innych miejsc (Frydek, Wiedeń). Ks. Pru
tek był bardzo oszczędny, a podczas jedenastu lat spędzonych na dworach 
barona Beesa i hrabiego Strachwitza miał, oprócz pensji, bezpłatne miesz
kanie i utrzymanie. Prawdopodobnie odkładał zarabiane tam pieniądze i lo
kował je w papierach wartościowych, przynosiło to dochód, który zwiększał 
kapitał47. W późniejszych, spędzonych w Cieszynie latach, jego pensja 
nauczycielska wynosiła 350—500 florenów rocznie. Jak długo mógł dodat
kowo świadczyć usługi duszpasterskie, a więc zanim go suspensowano, 
prawdopodobnie również i za to otrzymywał zwyczajowe wynagrodzenie. 
Kiedy postarzał się. i zaczął chorować, jego były wychowanek, Jerzy Bees, 
wspierał go dożywotnią rentą w wysokości 1,05 florenów. Przypuszczalnie 
i z bieżących, niewielkich już dochodów, potrafił ks. Prutek odłożyć coś na 
cele, które uważał za ważne.

Wokół sprawy narodowości ks. Prutka powstało szereg niejasności 
i nieprawdy, rozsiewanej głównie przez jego adwersarzy. Sprawa narodo
wości była zawsze ostatnią możliwością rozbudzenia emocji u mało zorien
towanych i mało krytycznych ludzi. Argumentem o jego rzekomym „rene- 
gactwie” starała się umniejszyć zasługi ks. Prutka i zaćmić jego pamięć 
klerykalna „Gwiazdka Cieszyńska”48. Było to tym bardziej nielojalne, że 
argument ten wysunięto bezpośrednio po jego śmierci, w tym samym arty
kule, w którym relacjonowano jego uroczysty pogrzeb, i w którym trzeba 
było przyznać, że na pogrzeb ten zjechało się tylu ludzi, że „najlepiej na

45 Wspomnienie A.G., ucznia preparandy w latach 1849—1851, publ. w: „Schle- 
siśches Schulblatt”, Opawa, CSSR, 1903, n r  6. Informację zawdzięczam cieszyń
skiemu historykowi mgr. Janowi Królowi.

46 Franciszek Popiołek, Sala posiedzeń cieszyńskiego Wydziału Gminnego, 
Zaranie Śląskie, r . 1933, s. 181.

47 Przypuszczenie zasadne o tyle, że w podobny sposób rozporządzał później 
ks. P rutek  ustanawianymi przez siebie fundacjami.

48 Gwiazdka Cieszyńska 1875, n r  13.
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tym wyszły gospody cieszyńskie”. Czyżby wśród bezsprzecznie polskiej 
ludności wiejskiej byłp aż tylu renegatów, żeby tłum ich zapełnił miasto dla 
uczczenia,,, renegata? A gdyby ks. Prutek w określaniu swej narodowości 
kierował się oportunizmem i względami własnej kariery — jak zarzucała mu 
„Gwiazdka” — czyż nie prostsza wiodła do niej droga poprzez zgodne 
współdziałanie z hierarchią? Kariera stała przecież otworem, szczególnie dla 
niego, człowieka zdolnego, wykształconego, ulubieńca wrocławskiego bis
kupa. Po powrocie do Cieszyna proponowano mu lepsze, bardziej intratne 
stanowiska — ale odmawiał, pragnąc być tylko wychowawcą młodzieży 
1 „ojcem” dla swych bliźnich. Co gorsza, ciężkie oskarżenie o oportunisty- 
czne renegactwo, wysunięte po śmierci ks. Prutka, kiedy nie mógł się już 
bronić49, opublikowane zostało w najbardziej na Śląsku Cieszyńskim popu
larnym polskim piśmie, którego także i ks. Prutek był aż do swej śmierci 
wiernym abonentem50. Czytelnikami „Gwiazdki” byli w większości ludzie 
prości, mało krytyczni, wierzący w prawdę drukowanego słowa. I tak na 
długie lata pozostało, sprawa „przyschła”, a później o niej — znów na dłu
gie lata — zapomniano.

W rzeczywistości sprawa narodowości ks. Prutka wymaga głębszego 
rozważenia. Zdarzeń, jakie miały miejsce przed ponad stu laty, w innych 
warunkach politycznych i społecznych, nie sposób mierzyć dzisiejszymi 
ocenami. Trudno określić ks. Prutka jednym słowem jako Polaka — w dzi
siejszym znaczeniu tego słowa — lub jako Polaka zniemczonego (a raczej 
zaustriaczonego”). Gdyby przyjąć wykładnię najkrótszą można by powie
dzieć, że urodził się i wychował w rodzinie polskiej, wykształcenie zdobywał 
w szkołach z niemieckim językiem nauczania (jedynych w tym czasie 
w Cieszynie), a poprzez studia i podręczniki uniwersyteckie wszedł w krąg 
kultury austriackiej. Osiągnięcie wyższego wykształcenia w jakiejkolwiek 
dziedzinie wiedzy (a jak wiemy nauka była, obok religii, dla ks. Prutka 
celem najwyższym) kojarzyło się na Śląsku ze znajomością języka niemiec
kiego, gdyż był to wówczas język warstw wykształconych, i w nim druko
wano wszystkie związane z nauką książki.

W sprawach nauki szkolnej ks. Prutek wypowiadał się z pozycji utrak
wisty: nie należy tworzyć osobnych szkół polskich — gdyż nie byłoby do dla

49 t)osłownie: „Widząc, że stronnictwo niemieckie ma siłę w ręku, przeszedł do 
jego obozu, a stawsży się renegatem, z zawziętą się zawsze oświadczał nieprzyjaźnią 
przeciw narodowości polskiej...„'Gwiazdka Cieszyńska”, j.w.

50 W swym ostatnim  testamencie z dn. 23 grudnia 1874 r . ks. Prutek podaje, żć 
nie pozostawia żądnych długów, „zapłacony jest także Panu Stalmachowi coroczny 
abonament Gwiazdki Cieszyńskiej”.
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młodzieży korzystne, a być może i sama ludność nie chciałaby do takich 
szkół zapisywać dzieci, gdyż nieznajomość języka niemieckiego odcinałaby 
im możliwość dalszego kształcenia się. „Szkoły ludowe w Cieszynie nie są 
już szkołami wyłącznie niemieckimi — jak było przed 12 laty — obecnie są 
to polsko-niemieckie szkoły, gdzie równoprawnie traktuje się obydwa języ
ki, a każde dziecko może nauczyć się obydwu... W szkołach tych dzieci uczą 
się od dzieciństwa współżycia (obydwu narodowości)... Język niemiecki jest 
potrzebny jako cement spajający w jedność wszystkie różnojęzyczne narody 
monarchii austriackiej... przyswaja on także znajomość wysokiej niemieckiej 
nauki, co jest dla ludzi dobrodżiejstem. Należy tylko w nauczaniu zachować 
symetrię absolutną, jednakowe opanowanie i pisania i Czytania w obydwu 
językach51.

Podobne poglądy w sprawie korzyści wynikających z wzajemnego 
przenikania się dwóch języków i kultur wyznawała wówczas spora część 
miejscowej inteligencji52. Ks. Prutek i jako duchowny, i z facji pełnego tole
rancji usposobienia, radykałem nie był — przeciwnie, ideałem jego była 
społeczna harmonia i współdziałanie wszystkich mieszkających w Cieszynie 
grup ludności, bez względu na ich narodowość i wyznanie. Być może, że 
właśnie to brano mu za złe; jego wysoki autorytet osobisty byłby dla obozu 
polskiego mocnym atutem. Nie można mu natomiast stawiać zarzutu, że 
był „zawzięcie, nieprzyjaźnie nastawiony wobec narodowości polskiej, po
nieważ jest tó— w świetle przedstawionych faktów z jego życia — twier- 
dzeńiem absurdalnym. -

Po zapoznaniu się z pismami ks. Prutka i z jego działalnością, opinię
o jego poglądach narodowościowych można by sformułować tak: Umysłowo 
czuł się oń przede wszystkim lojalnym obywatelem państwa austriackiego;

51 Rękopis pisma ks. P rutka z dn. 16 września 1860 r., skierowany do Urzędu 
Obwodowego („Bezirfcsamt”) w Cieszynie, pt. „O specjalnych polskich oddziałach 
szkół w Cieszynie” . Ludność polska nie przyjęła tego bynajmniej jako atak na jej 
narodowość, skoro rok później z ramienia gmin wiejskich ks. Prutek został wybrany 
posłem do Sejmu Śląskiego ,

52 Erwin Hanslik, profesor szkoły realnej, w swej dotyczącej regionów śląska 
Cieszyńskiego i Żywiecczyzny książce pt. „Kulturgrenze und Kulturzyklus in den 
polnischen Westbeskiden”, wyd. Gotha 1907 r., pisze: „Na Śląsku Wschodnim, z wy
jątkiem okolicy Bielska, jest język niemiecki tą  formą, której (ludność) uczy się ze 
względów kulturalnych... Większość Niemców umie po polsku, prawie wszyscy 
wykształceni Polacy — po niemiecku (s. 43) ... Typowym dla wschodniego Śląska jest 
wzajemne przenikanie się narodowości, narodowościowa akomodacja, wielu ludzi 
nie może się nawet określić, czy czują się bardziej Niemcami, cży Polakami. Wielu 
Niemców ma czysto polskich rodziców... jest także wielu Polaków'pochodzących 
z rodzin niemieckich i legitymujących się niemieckim wychowaniem... Materialne
i duchowe formy życia są wspólne dla obydwu narodowości” (s. 97)..
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latomiast sercu było najbliższe miejscowe, polskie otoczenie, w którym 
.pędził dzieciństwo i większość lat dojrzałych; uczniowie i gromadzący się 
ia jego kazaniach prosty lud, który przecież w większości nie znał języka 
niemieckiego.

Ks. Prutek część swych studiów poświęcił uczeniu się polskiego języka 
literackiego (rodzima ludność Śląska Cieszyńskiego mówiła wówczas głów
nie gwarą) i polskiej literatury. Jak podano poprzednio, w r. 1848 z umie
jętności tych zdawał egzamin w Theresianum.

Kiedy w roku 1848 założono „Czytelnię Polską — Towarzystwo dla 
wydoskonalenia się w języku polskim”, prezesem jej od 27 grudnia tegoż 
roku został ks. Prutek. Podpis jego widnieje na „Odezwie do Ziomków”, 
apelującej o wspieranie czytelni53. Od 10 kwietnia następnego roku ks. Pru
tek zrzekł się prezesury, ąle pozostał w zarządzie tej instytucji, i „z osobliw
szej dla czytelni życzliwości zobowiązał się, oprócz rocznej wkładki, wspie*. 
rać ją kwotą 25 zł rocznie”54.

Datą 15 grudnia 1850 r. opatrzone jest pismo kierownika zakładu pracy 
przymusowej w Brnie, Riegera, który dzięktije ks. Prutkowi za przysłanie 
mu „polskiej gazety”, którą czyta w zakładzie wiele osób, zarówno kapelan, 
jak i nadzorcy-Polacy.

W początkach swej pracy w cieszyńskiej Szkole Głównej wystosował 
ks. Prutek pismo do Ministerstwa Oświaty w Wiedniu55, w którym podaje, 
że dzieci w Cieszynie mówią po polsku i nie znają języka niemieckiego. 
W związku z tym postuluje przedłużenie nauki w pierwszej klasie do dwóch 
lat, aby się osłuchały z tym językiem. „Nauka według niemieckich podrę
czników jest dla tutejszych dzieci za trudna...”.

W pierwszym, fundowanym przez siebie w r. 1855 stypendium szkol
nym dla trzech uczniów gimnazjalnych, jako jeden jedyny warunek podał, 
aby korzystający z niego uczniowie byli Słowianami.

W roku 1861, w wigilię imienin ks. Jerzego Prutka (23 kwietnia) 
orkiestra szkolna urządziła pod oknami mieszkania ks. Prutka koncert, 
a chór szkolny odśpiewał kilka pieśni, iń.in. „Jeszcze Polska nie zginęła” 
i „Lecą liście z drzewa”56.

y53 Wnioskując z łatwości i celności pisania ks. Prutka* przypuścić można, że 
był on także autorem tekstu tej odezwy.

54 Paweł Stalmach, Fragmenty pamiętnika, (w): Wspomnienia Cieszyniaków, 
w oprać. L. Brożka, Warszawa 1964.

t55 Pozostały w aktach .koncept tego pisma nie jest opatrzony datą.
56 „Silesia”, 1861, n r 17 (z wypisów mgr. J. Króla). Koncert m iał sprawić sole

nizantowi przyjemność, wybór tych właśnie pieśni świadczy o jego upodobaniach.
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W roku 1861 debatowano w Sejmie Śląskim w Opawie, jak ogłaszać 
uchwały sejmowe „w języku krajowym”. Wobec propozycji, aby ogłaszać je 
w narzeczu śląskim (gwarze), ks. Prutek wystąpił ostro: „należy publikować 
je czysto po polsku, formułować według polskiej gramatyki.:. Kiedy rząd 
lub sejm zwraca się doludności, nie może tegó czynić w narzeczu parafial
nym... Duchowni i nauczyciele powinni mówić czystym językiem polskim, 
nie gwarą. . Języki, posiadające swą literaturę, należy traktować jako pełno
prawne...”57.

Ksiądz Prutek, zwalczany przez władze duchowne, naturalnym bie
giem rzeczy znajdował oparcie w lokalnych władzach świeckich, starostwie 
i magistracie miejskim, którego był radnym. Władzami, tymi kierowali 
przeważnie ludzie wykształceni w szkołach austriackich i o orientacji aus
triackiej. Według statusu społecznego zaś, była to inteligencja, a więc war
stwa duchowo najbliższa ks. Prutkowi. W wyniku zaostrzających się konr 
fliktów narodowościowych, grupa inteligencji austriackiej zwalczana była 
przez nowo rozbudzony ruch polski. Walka z ,ks. Prutkiem toczyła się wyłą
cznie na płaszczyźnie religijnćj, niemniej wykorzystano w niej osobiste 
powiązania ks. Prutka z przedstawicielami władz austriackich, aby przed
stawić go jako renegata i niemieckiego szowinistę. A przecież szacunkiem 
i miłością otaczały go wszystkie grupy ludności.

W spuściźnie ks. Prutka zachował się także zbiór 43 kazań, pisanych 
w latach 1844—1856. Teksty te pisał ks. Prutek wyłącznie dla siebie. 
W zbiorze znajduje się 19 kazań pisanych po czesku, 23 — po łacinie, 
i tylko jedno pisane po niemiecku. Na marginesach tych tekstów szereg 
uwag i tłumaczeń pisanych jest w poprawnym języku polskim. Zastanawiać 
może, dlaczego — poza łaciną — kazania te pisał głównie po czesku. Jak 
wyżej podano, ks. Prutek był przeciwnikiem używania gwary w wystąpie
niach publicznych. Z literackim językiem czeskim stykał się w czasie swych 
szkolnych lat w Cieszynie i studenckich lat w Ołomuńcu, a więc częściej, 
niż z literackim językiem polskim58, i swobodniej widać używał go w 
piśmie.

Losy spuścizny ks. Prutka były raczej bardzo różne. Najważniejsza 
jego spuścizna duchowa, sprawa, której poświęcił życie — myśl o reformie

; 57 „Gwiazdka Cieszyńska”, 1861, n r  19. W głosowaniu uchwalono, aby na Ślą
sku Austriackim uznać języki polski i czeski za języki krajowe, i w nich wydawać 
rozporządzenia.

58 W latach młodości ks. P rutka język czeski był na Śląsku Cieszyńskim dru
gim, obok niemieckiego, językiem używanym w urzędach i szkołach wiejskich (z ra 
cji tego, ie  Śląsk formalnie należał do korony czeskiej). Fakt, że ks. Prutek pisał po 
czesku, jest dobrym przykładem skomplikowanych spraw językowych panujących 
w XIX w. na obszarze Księstwa Cieszyńskiego.
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Kościoła — podzielana była i formułowana także w innych ośrodkach pań
stwa austriackiego. Szczególnie dogmat o nieomylności papieża — którego 
odrzucenie stało się ostatecznym powodem ekskomuniki ks. Prutka — 
wywołał wśród znacznej części katolików Austrii i Prus wzburzenie, dopro
wadził do ich odłączenia się od Kościoła Rzymskokatolickiego i do utwo
rzenia w tych państwach osobnego katolickiego Kościoła narodowego („sta- 
rokatolicy”)” . W czasie, kiedy ks. Prutek umierał, na porządku obrad 
parlamentu austriackiego znalazła się ustawa o zalegalizowaniu tego wyzna
nia60. Wynika z tego, że sprawa, o którą ks. Prutek walczył, była wówczas 
ogólnym, nabrzmiałym problemem społecznym i politycznym. Zaznaczyć 
jednak trzeba, że on sam nigdy oficjalnie do żadnej społeczności religijnej 
już nie przystał, do nikogo o pomoc duchową się nie zwracał, a ekskomuni- 
kowany z Kościoła Rzymskokatolickiego, pozostał samotnikiem z wyboru. 
Nazywał siebie po prostu chrześcijaninem.

Papiery osobiste ks. Prutka* jego świadectwa szkolne i uniwersyteckie, 
korespondencję, rękopisy polemiczne, dyplomy honorowe, przejął — jak 
wspomniano — jego wychowanek hr. Jerzy Bees, który przekazał je do 
Muzeum Miejskiego. Kiedy w okresie międzywojennym komasowano wszy
stkie znajdujące się w mieście, a stanowiące społeczną własność zbiory 
muzealne, archiwalne i biblioteczne, tworząc z nich „Muzeum w Geszy- 
nie”, znalazła się tam również spuścizna ks. Prutka. Po wyodrębnieniu 
z niego w 1951 r. osobnej instytucji Archiwum Państwowego, wśród innych 
akt przejęto także tę spuściznę. Jest to obecnie jedyne źródło, na podstawie 
którego można było odtworzyć przedstawioną tu historię. Należy powie
dzieć, że żadna z opracowanych dotychczas (austriackich, niemieckich, pol
skich i czeskich) historia Cieszyna nie porusza tej sprawy,' a nazwisko ks. 
Prutka nie figuruje nawet w spisach osobowych tych dzieł61. Nie ulega 
wątpliwości, że nie wynikło to z przypadku62, po prostu sprawa ks. Prutka

® „Gwiazdka Cieszyńska”, n r  12, z 20 m arca 1875 i
so Obrady sejmu w sprawie „starokatolików” toczyły się w dniach 16 i  17 

m arca 18^5 roku. Donosi o tym ten sam (13)num er „Gwiazdki Cieszyńskiej”, w któ
rym zamieszczono sprawozdanie z pogrzebu ks. Prutka. ,

ei Gottlieb Biermann, „Geschichte des Herzogthums Teschen”, (2 wyd. rozsze
rzone), Cieszyn 1894; Anton Peter,„G eschichte der Stadt Teschen”, Cieszyn 1888; 
Franciszek Popiołek, „Dzieje Cieszyna” , Cieszyn 1916; „Cieszyn, Zarys rozwoju 
miasta i powiatu”, prącą zbiór, pod red. J. Chlebowczyka, Katowice 1973 (jedynie 
tam  J. Prutek wymieniony został jako poseł do Sejmu Śląskiego); „Ćesky TeSin SO lat 
mestem”, p racazb io r. pod red. A. Grobelneho i B. Ćepelaka, Ostrava, ĆSSR 1973;; 
Móritz Landwebr v. Pragenau (oprać. W. Kuhn), „Geschichte dęr Stadt Teschen”, 
Wiirzburg, RFN, 1976 r.

62 A. Peter, op. cit., podaje wszystkich nauczycieli gimnazjum katolickiego,
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była zbyt drażliwa, a nacisk kół kościelnych zbyt silny, aby ją poruszać. 
Nowsze zaś opracowania nie dotarły do materiałów, na podstawie których 
można by go przedstawić.

Po odzyskaniu niepodległości nadal istniała w Cieszynie ulica ks. 
Prutka, w mniejszej sali posiedzeń ratusza cieszyńskiego wisiał jego portret, 
a polskie władze miejskie nadal otaczały opieką jego grób63. W jaki więc 
sposób te pamiątki po zasłużonym obywatelu miasta uległy likwidacji?

Nazwę ul. ks. Prutka zmieniono w roku 1927, gdy burmistrzem Cie
szyna był ks. Józef Londzin. On to postawił wniosek, aby przemianować tę 
ulicę na til. Bolesława Chrobrego: „gdyż dalsze pozostawienie tej samej 
nazwy byłoby bardzo niefortunne”. To stwierdzenie, obliczone zapewne na 
niewiedzę pozostałych członków Komisji Muzealnej (od czasu śmierci ks. 
Prutka upłynęło już ponad pół wieku), napotkało ha ostry sprzeciw ze 
strony Tadeusza Regera, wybitnego działacza polskiego, przywódcy PPS, 
który zapewne orientował się w rzeczywistych motywach ks. Londzina. 
W toku dłuższej i burzliwej dyskusji ks. Londzin musiał sprecyzować swój 
wniosek. Nie podając w dalszym ciągu przyczyn istotnych, posłużył się on 
znanym już oskarżeniem, jakoby ks. Prutek był narodowym odstępcą. Gło
sowanie nad wnioskiem przyniosło burmistrzowi zwycięstwo64.

Jeszcze w roku 1933 portret ks. Prutka wisiał, między portretami 
inńyęh honorowych obywateli miasta, w mniejszej sali posiedzeń ratusza

a także innych szkół cieszyńskich — z wyjątkiem właśnie najwybitniejszego z nich, 
ks. Prutka.

63 Jest to najlepszy dowód, że zarzut rzekomego „renegactwa” ks. P rutka został 
spreparowany nieprawdziwie i tendencyjnie. Kiedy po r. 1918' Cieszyn objęły władze 
polskie, z pietyzmem kultywowały jego pamięć, aczkolwiek żyło jeszcze wówczas 
wielu ludzi, którzy ks. P rutka mogli byli znać i pamiętać, i gdyby zarzut ten był 
prawdziwy, niewątpliwie powtórzyliby go. Nikt, oprócz ks. Londziana, z nim nie 
wystąpił. Natomiast Niemcy, w okresie hitlerowskiej okupacji, nigdy pamięci ks. 
P ru tka nie rewindykowali, przeciwnie, właśnie wtedy uległa ona zatracie. Por. Józef 
Jasicki, „Księga Historyczna wszelkiego majątku fundacyjnego i miejskiego Miasta 
Cieszyna”, Cieszyn 1934 (rękopis w Archiwum Państwowym w Cieszynie).

64 Ks. Londzin był postacią zasłużoną i dla ogółu wiarygodną; w tym wypadku 
jednak działał głównie jako reprezentujący interesy Kościoła duchowny katolicki. 
Być może on sam nie znał sprawy ks. P rutka wszechstronnie, i opierał się na ten
dencyjnych opiniach jego głównych (z racji instytucji, którymi kierowali) adwersa
rzy, tj. Wikariusza Generalnego ks. Sniegonia i redaktora „Gwiazdki Cieszyńskiej” 
Pawła Stalmacha. Ks. Londzin zaczął pracować w Cieszynie w r. 1890, kiedy obaj oni 
jeszcze żyli. Fakt jednak, że argument „narodowy” wysunął dopiero w trakcie pole
miki, świadczy o tym, że on sam uważał go za niezbyt mocny. Wg protokółu posie
dzenia Wydziału Gminnego m iasta Cieszyna z dn. 13 października 1927 r., Księga 
„Protokóły”, s. 205 (Archiwum Państw, w Cieszynie). '
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cieszyńskiego65. W wyniku dokonanego w roku 1938 przemieszczenia agena 
magistratu do Czeskiego Cieszyna i wybuchu w roku następnym II wojny 
światowej, portrety te zaginęły66.

Grób ks. Prutka na cmentarzu św. Jerzego w Cieszynie istniał aż do 
roku 1959. Wcześniej, bezpośrednio po II wojnie światowej, w ramach pod
jętej wówczas pochopnie akcji zacierania wszelkich napisów niemieckich na 
cmentarzach i w kościołach (a prawie wszystkie XIX-wieczne napisy na 
tym mieszczańskim cmentarzu wykonane były w urzędowym wówczas 
języku niemieckim), zatarto napis i na tym grobie, pozostawiając jednak 
dwa czytelne słowa: „Georg Prutek”. Nowe władze miejskie rekrutowały się 
z osób przybyłych do Cieszyna spoza Śląska i nie orientowały się w historii 
miasta i regionu. Cmentarz św. Jerzego praktycznie był bezpański, filialny 
kościółek św. Jerzego nie miał jeszcze własnego gospodarza, a ówczesny 
proboszcz cieszyński ks. Przewodnik, z pochodzenia górnoślązak, także nic 
nie wiedział o ks. Prutku. Gdy proboszcz parafii Katowice-Wełnowiec ks. 
Jan Urbaczka poszukiwał okazałego kamiennego krzyża, który mógłby 
zastąpić zniszczony już i zmurszały drewniany krzyż na cmentarzu jego 
parafii, wówczas nabył on opatrzony nieznanym już nikomu słowem „Pru
tek” piękny i okazały krzyż z tego cmentarza. Słowa „Georg Prutek” zostały 
zatarte, a na krzyżu wyryto sentencję: „Christi crux — mea lux” („Krzyż 
Chrystusa moim światłem”) oraz datę ustawienia tego krzyża (1959 r.)67. 
Krzyż ustawiono na wełnowickim cmentarzu, na którym stoi do dziś.

Losy fundacji ks. Prutka były również burzliwe, a w ostatecznym 
swym wydźwięku smutne, jak i inne związane z jego pamięcią fakty. Przez 
kilka dziesięcioleci stabilnego gospodarczo okresu przed I wojną światową

65 Franciszek Popiołek, Sala posiedzeń cieszyńskiego wydziału gminnego (w): 
„Zaranie Śląskie IX”, r. 1933, s. 181,

66 W r. 1938 po zajęciu Zaolzia władze miejskie Cieszyna przeniesiono do 
lewobrzeżnej części m iasta (do Czeskiego Cieszyna). W rok później wybuchła II 
wojna światowa. Nie wiadomo, gdzie i w jakich okolicznościach portrety zaginęły. 
Nie m a ich, ani w sali, gdzie ongiś wisiały, ani w magazynach Urzędu Miejskiego, ani 
w Muzeum.

67 .Ustalenie losów grobu ks. P rutka po II wojnie św. napotykało na duże trud
ności. Informację o likwidacji tego grobu w r. 1959, a więc przed ogólną likwidację 
cm entarza — znalazłem w spuściźnie inż. W. Kargera. Odnośnie grobów znajdują
cych się na cm entarzu św. Jerzego przed jego likwidacją, nie istnieje żadna doku
mentacja, według której można by zlokalizować ich położenie; nie ma jej ani 
w urzędach parafialnych, ani w urzędach miejskich. Podejmowane w tej sprawie 
wywiady terenowe przez długi czas nie przynosiły żadnych wyników. Nie można 
było także ustalić, co stało się z nagrobkiem ks. Prutka. Ostatecznie podaną tu 
informację uzyskano od p. Pawła Urbaczki, wieloletniego pracownika Urzędu Miej
skiego w Cieszynie, ur. 1900 — a b rata  nabywcy pomnika, ks. Jana Urbaczki. Ten 
natomiast mógł podać, w którym miejscu grób ks. P rutka się znajdował.
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Jniały one dobrze swą rolę, pomagając ubogim uczniom i wspierając 
przeznaczone na opiekę społeczną zasoby miasta. Kapitały lokowane były 
przezornie w bankach i w papierach wartościowych, początkowa ich wartość 
znacznie po latach wzrosła68. Rozliczenia każdej fundacji prowadzono sta
rannie W osobnych księgach; Wichura dziejowa, jaka przeszła nad Europą 
po zakończeniu I wojny światowej, bankructwo prywatnych banków, dewa
luacja dawnej waluty austriackiej (koron), a potem także marek polskich itp. 
sprawiły, że z pieniędzy fundacji cieszyńskich pozostało niewiele, zaledwie 
ułamek poprzednich sum; W wyniku II wojny światowej fundacje przestały 
istnieć.

Podsumowując nasuwające się w trakcie niniejszego opracowania roz
ważania podkreślmy, że warto było przypomnieć postać ks. Prutka i upo
mnieć się o przypomnienie jego zasług. W historii tego regionu niewielu 
jest ludzi, którzy mogli wykazać się taką wiedzą, hartem ducha, czystością 
intencji i zasługami wobec społeczeństwa jak ks. Prutek. Był trybunem pro
stych ludzi, ale także przedstawicielem myślącej części społeczeństwa cie
szyńskiego; na tym terenie był prekursorem myśli o zgodnym współdziała
niu różnych światopoglądów, zarówno religijnych, jak i narodowościowych. 
Jako nauczyciel, był autorem nowej wówczas koncepcji kształcenia doros
łych. Był orędownikiem pełnego, umysłowego i fizycznego rozwoju osobo
wości ludzkiej. Jako członek najwyższych w skali regionu władz (Sejm Ślą
ski, Rada Miasta Cieszyna) popierał czynnie gospodarczy jego rozwój, 
zarówno — tak rolnictwa, jak rzemiosła i przemysłu69. Pragnął, aby ludzie 
żyli w dobrobycie, pokoju i szczęściu, także docześnyni. W swej idei urze
czywistnienia tolerancji i współdziałania różnych wyznań, ks. Prutek wy
przedzał o wiek współczesne mu koncepcje chrześcijaństwa.

Ojciec Prutek, w jednym ze swych ostatnich pism wyraził prośbę, aby 
potomni oczyścili jego imię z niesprawiedliwych oskarżeń. Także i ten Wzgląd 
przyczynił się'do podjęcia niniejszego opracowania.

68 Na przykład, pierwsza ustanowiona przez ks. P rutka fundacja szkolna z 
r. 1855, której kapitał początkowy wynosił 3 tys. florenów (ok. 6 tys. koron) w roku 
1918 miała ila Swym koncie 16,5 tys. koron. Dane z dokumentacji fundacji cieszyń
skich, Archiwum P. w Cieszynie.

69 Dla najlepszych uczniów rzemiosła, czeladników i wyróżniających się dobrą 
pracą robotników fabrycznych ks. Prutek ustanawiał nagrody pieniężne. Źródło j.w.
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Mirosław Boruta 
Uniwersytet Jagielloński 
Kraków

Pięćdziesięciolecie czasopisma 
„Dobry Pasterz” (1937—1987”). 

Kartką z dziejów protestantyzmu 
polskiego na obczyźnie

1. Uwagi wstępne

Zbierając materiały źródłowe do szkicu o polskich środowiskach wy
znaniowych za granicą, pozostających poza Kościołem Rzymskokatolickim1, 
natrafiłem na mało znane, nieodnotowywanc w najszerszych wydawnict
wach bibliograficznych czasopismo2. Mowa tu oczywiście o tytułowym 
„Dobrym Pasterzu”, wydawanym od r. 1937 w Stanach Zjednoczonych 
przez polskiego kaznodzieję protestanckiego Jana (Johna) Nykiela. J. Nykiel 
urodził się w r. 1897 w położonym w widłach Sanu i Wisłoka Głogowcu, 
leżącym obecnie w pobliżu administracyjnej granicy województwa przemy
skiego z województwem rzeszowskim. Pomimo moich próśb zawartych w 
korespondencji3 nie udało mi się uzyskać żadnych informacji na temat 
niiejsca i czasu zetknięcia się Jana Nykiela z wyznawcami religii chrześci
jańskiej mieszczącej się na obecnej mapie wyznaniowej PRL w obrębie 
Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego4 i Polskiego Kościoła Chrześcijan

1 Por. M. Boruta, Przegląd źródeł do badań nad Polonią nierzyinskokatolicką 
ze szczególnym uwzględnieniem polonijnych skupisk protestanckich (w:) „Przegląd 
Polonijny” 1988, z. 3 (w druku).

2 Źob. chociażby J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich wydanych poza 
granicami kraju od września 1939 roku, t. I—IV, Lublin 1976; J. Wepsięć, Polish 
American Serial Publications 1842—1966. An Annotated Bibliography, Chicago

' ' . .
3 Listy z dn. 10 X 1984, 12 I 1985, 22 IV 1985, 9 IX 1985, kopie w posiadaniu 

autora.
' 4 Szerzej na tem at środowisk wychodźczych pozostających w łączności z tym 
Kościołem piszę w tekście Polacy chrześcijanie ewangeliczni na wychodźstwie. Ana
liza treści miesięcznika „Chrześcijanin” z la t  1980—1982 (w:) „Posłannictwo” (w 
druku). : '

„Posłannictwo” nr 3 - 4 1987
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■aptystów5. Nie znane są mi więc początki działalności pastora Nykiela, 
który w r. 1937 doprowadził do uruchomienia wydawnictwa „Dobry Pas
terz” i do wydawania czasopisma pod tym samym tytułem. Na podstawie 
wspomnienia pośmiertnego, poświęconego żonie — Helenie6 i zakończenia 
artykułu „Wracajmy do Boga”7 można jednak domniemywać, iż Jan Nykiel 
zetknął się z doktryną protestancką we wczesnej młodości w Polsce, pod 
koniec pierwszego dwudziestolecia obecnego wieku.

Dysponując wyłącznie egzemplarzami czasopisma nadesłanymi na mój 
adres przez redaktora pisma, chciałbym jednak przekazać tutaj garść infor
macji i refleksji związanych z lekturą miesięcznika, a później kwartalnika 
„Dobry Pasterz”. Rezygnując celowo z analizy tekstów będących wykładnią 
radykalnej, teologicznej doktryny protestanckiej9 oraz egzegezą tekstów Sta
rego i Nowego Testamentu, przedruków czy wierszy pragnę półożyć więk
szy nacisk na informacje źródłowe dotyczące polskich środowisk prote
stanckich i ich stosunku do Kościoła Rzymskokatolickiego.

2. Informacje o środowiskach protestanckich

Z zamieszczonej w jednym z numerów czasopisma rubryce „Z pola 
pracy”10 dowiedzieć można się o istnieniu zboru w New Britain, Conn11, 
gdzie’ pastorem jest F. Michno, a wśród nazwisk najbardziej zaangażowa
nych zborowników widnieją takie jak Pleszkacz czy Zygadło. W tej samej 
rubryce zamieszczono także list B. Boczkowskiego z Australii w którym 
moana m.in. przeczytać: „Serdecznie Wam dziękujemy za pisemko Dobry

5 Szerzej ną tem at środowisk wychodźczych pozostających w łączności z tym 
Kościołem piszę w tekście Baptyści polscy na emigracji. Analiza treści miesięcznika 
„Słowo Prawdy” z ła t 1980—1982 (w:) „Posłannictwo” (w druku).

6 „Dobry Pasterz” 1984, n r  I, s. 15—16.
7 „Dobry Pasterz” 1985, n r  n —IV, s. 23-24.
8 Pismo drukowane jest obecnie w wydawnictwie literatury chrześcijańskiej G. 

Schwartza w Erie, Pa.
9 Szerzej na ten tem at zob. E. Czajko, Nowe i stare rzeczy, Warszawa 1980, s. 

294—307; tenże, Ruch zielonoświątkowy (w:) „Chrześcianin” 1983, n r  1, s. 6—10, 
15—20; tenże, Ruch zielonoświątkowy. Przyczynek do zagadnienia nurtu charyzma
tycznego w Kościele (w:) „Rocznik Teologiczny” 1970, z. 1, s. 31—57.

10 „Dobry Pasterz” 1962, n r 6/7, s. 18—20.
11 Nie chodzi tu  jednakowoż o zbory baptystyczne o czym przekonuje lektura 

odpowiednich fragmentów książki B. Leś, Kościół w procesie asymilacji Polonii 
amerykańskiej. Przemiany funkcji polonijnych instytucji i organizacji religijnych w 
środowisku Polonii chicagowskiej, Wrocław 1981. Tam też na s. 245 znajduje się 
zestawienie współcześnie istniejących polskich zborów baptystycznych w Stanach 
Zjednoczonych.



Pasterz, które daje nam wiele pokarmu duchowego, a tym, którzy jeszcze 
nie poznali tej prawdy Bożej, głosi błogą wieść zbawienia (...) W tym liście 
chcemy również przyczynić się z naszą skromną pomocą. Załączamy czek 
na podtrzymanie pisemka Dobry Pasterz w sumie $ 22,39 jak również 
ślemy Wam serdeczne, braterskie pozdrowienia ze zboru Newcastle”. W 
tymże numerze pisma znajduje się również stała rubryka oferująca litera
turę chrześcijańską, m-in. Biblie, Nowy Testament i Psalmy oraz rozprawy 
i traktaty propagujące doktrynę protestancką. Tytuły niektórych z nich to: 
„Serce Człowieka”, „Czyś Ochrzczony Duchem świętym?”, „Prawowierny 
Katolik”, „Musicie się na nowo narodzić”, „Jak się stać Prawidziwym 
Chrześcijaninem?”, „Czy Chrystus dziś uzdrawia chorych?”,

Kolejny numer pisma przynosi, w dziale „Korespondencja”12, list z 
Bostonu z informacją o zborach w tym mieście oraz w Cleyeland, Ohio i 
polskich kaznodziejach Azofie Jasińskim i Janie Nowaku, a także list z 
Toronto od kaznodziei F. Berezowskiego, w którym czytamy „W czerwcu 
br. mieliśmy tygodniową konferencję w prowincji Manitoba. Bóg cudownie 
błogosławił każdego obecnego. Było też kilka dusz do chrztu. Stamtąd zaś 
byłem odesłany do prowincji Saskatchewan, gdzie odwiedziłem Braci i 
Siostry. Gdy przyjechałem do Regina, Sask., brat Abramczyk czekał już na 
mnie i swoim samochodem zawiózł mnie do swego zboru, odległego od tego 
miejsca jakieś dwieście mil. Zamieszkałem u niego przez kilka dni i mie
liśmy nabożeństwa, na których Bóg nas błogosławił. Niechaj Bóg błogosławi 
Brata Abramczyka i wszystkich jego zborowników. Odwiedziłem również 
Winnipeg, Man. Za to wszystko, niech będzie chwała i cześć naszemu 
Bogu”.

Również w tym numerze przeczytać można fragmenty listów wysoko 
oceniających poziom czasopisma i treść zamieszczanych ńa jego łamach 
publikacji. Nadesłali je S. Holownia z Kanady i Leon Lasota ze zboru Chi
cago, Damen Ave. Ten ostatni informuje również o wizytach wymienio
nych wyżej pastorów — Jasińskiego i Nowaka oraz pp. Moldoćhów z 
Detroit. Rok 1963 stał się ponadto rokiem trudności wydawniczych pisma
o czym przekonuje fragment apelu J. Nykiela do współwyznawców: „Dro
dzy Bracia i Siostry! Kończymy rok 1963. Przed nami są jednak noWe moż
liwości. Z, Bożej Laski, jeśli pozostaniemy przy życiu, zaczniemy rok 1964. 
Chciejmy ten czas łaski, ten czas wielkich sposobności wykorzystać w pracy 
dla naszego pana. Każdy nowy dzień naszego życia jest noWą sposobnością 
dla czynienia dobra i zbawienia innych. Otrzymujemy wiele listów, w któ
rych różni ludzie dziękują nam za pisemko Dobry Pasterz. Módlmy się za

12 „Dobry Pasterz” 1963, n r  8/12, s. 16—19.
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tą pracę, wspierajmy ją naszymi ofiarami. Obecnym numerem kończymy 
rok 1963. Szkoda bardzo, że w tym roku wyszło tylko "kilka numerów. 
Módlmy się wszyscy, by w roku następnym Dobry Pasterz drukowany był 
częściej. Módlmy się za Brata, który drukuje nasze pismo. Z powodu 
przepracowania i trudności jakie nasz brat miał w tym roku, pisemko 
wychodzi obecnie za dłuższy okres czasu. Módlmy się więc do Boga o siły i 
zdrowie dla tych, którzy pracują nad naszym pisemkiem. My wszyscy 
potrzebujemy waszych modlitw. Bóg takie wspólne usiłowania będzie bło
gosławił. Da też każdemu z nas nagrodę, gdy będziemy już w wieczności”13.

Szczególnie interesującą pozycją z'połowy lat osiemdziesiątych jest 
ogłoszona lista ofiar za pracę misyjną za rok 198314. Na ogólną sumę 1904 $ 
największe datki nadeszły od Phillips Church (250$) oraz dwóch współwy
znawców z Kanady T. Bronowickiego (200$) i C. Krukowskiego (150$). Na 
liście ofiarodawców znajdują się także zbory w Bostonie i Cleveland oraz 
jeden ze zborów kanadyjskich15. Ponadto lista obejmuje 26 nazwisk ze Sta
nów Zjednoczonych, 8 z Kanady i jedno z Wielkiej Brytanii. Ten sam 
numer pisma zawiera również informację o odwiedzinach zboru w Dorche- 
ster przez T. Zadyńca z New Britain, Conn.15.

Kolejny numer pisma zawiera wspomnienie pośmiertne o kaznodziei 
Ązofie Jasińskim, pióra J. Nykiela17. Jak wynika z tego artykułu, A. Jasiński 
należał do drugiego pokolenia emigracji polskiej w Stanach Zjednoczonych 
i już we wczesnej młodości zbliżył się do ruchu protestanckiego. Od roku 
1939 do 1983 był on skarbnikiem Polskiego Oddziału Zborów Bożych18.

Swego rodzaju podsumowaniem dotychczasowych wysiłków i osią
gnięć Jana Nykiela jest jego notka w numerze okolicznościowym19. Pisze on 
m.in. „Każdorazowo, w nagłówku pierwszej stronicy, zamieszczaliśmy ko
lejny numer pisma. Niniejszy numer oznaczamy jako OKOLICZNOŚ
CIOWY, ponieważ pismo Dobry Pasterz wydawać rozpoczęliśmy w roku 
1937, więc 1987 jest jubileuszowym, bo 50-tym rokiem wydawnictwa.

13 fs in ź c  s« 20*
14 „Dobry Pasterz” 1984, n r U, n i,  IV, s. 16.
15 Oprócz podanych wyżej pozycji, informacje na tem at polskich zborów bap- 

tystycznych i zielonoświątkowych w Kanadzie znaleźć można również w książce H. 
Radeckiego i B. Heydenkorna, A Member of a Distinguished Family. The Polish 
Group in  Canada, s. 156—157.

16 „Dobry Pasterz” 1984, n r II, III, IV, s. 16.
17 „Dobry Pasterz” 1986, n r I, s. 12—13.
18 Na tem at Zborów Bożych i innych amerykańskich kościołów zielonoświąt

kowych piszę w tekście Ruch zielonoświątkowy: jego historia, doktryna i dzień dzi
siejszy (w:) „Posłannictwo” 1984, z. 1—2, s. 48—65.

19 „Dobry Pasterz” 1987, okolicznościowy 1937—1987, s. 23—24.

120



W zamieszczonej powyżej fotografii, możńa (w przybliżeniu) wywnio
skować moje lata. W tym roku, dnia 15 stycznia ukończyłem 90 lat. Bóg 
zachował mnie przy dobrym zdrowiu, wiek więc nie stoi na przeszkodzie w 
dalszej pracy misyjnej, którą pragnę wykonywać do końca mojej ziemskiej 
pielgrzymki. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali naszą pracę misyjną 
materialnie i modlitwami. Wielu z naszych dawnych współpracowników, 
ofiarodawców i czytelników odeszło już do wieczności. Ci co pozostali, 
mimo podeszłego wieku, są nadal aktywni, z dużym błogosławieństwem i 
pożytkiem dla innych” (...) „Od kilku lat, pragnieniem mojego serca było 
nagranie ńa kasety Nowego Testamentu z Psalmami, dla narodu polskiego, 
w celu głębszego poznania praw Ewangelii Chrystusowej. Prawdy, zawarte 
w Nowym Testamencie, dają możność poznania Samego Prawdziwego 
Boga i Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. „Albowiem ten Bóg umiłował świat, 
że Syna jednorodzoneąo dał* aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny” (Ew. Sw. Jana 3,16). Słowa, z Pisma Świętego, nagrane na 
kasety, czytane są przez siostrę Walentynę Januszewicz z Polski. Do pracy 
tej przystąpiliśmy w grudniu 1986 roku, ukończyliśmy w miesiącu lutym 
1987 roku. Obecnie, pragnieniem moim jest, ażeby Słowo Boże nagrane na 
kasetach, dotarło do jak największej ilości ludzi, przynosząc zbawienie, 
radość i pokój w Jezusie Chrystusie” (...) „Kasety można nabyć według 
poniższego zestawienia: 1) Nowy Testament; 2) Nowy Testament i Psal
my; 3) Osobno: Ew. Św. Mateusza; Ew. Św. Jana; Psalmy.

Dziękujemy Bogu, że jeszcze raz dozwala nam rozesłać pismo Dobry 
Pasterz. Naszym posłannictwem jest głosić radosną nowinę o zbawieniu w 
Jezusie Chrystusie. To posłannictwo jest obowiązkiem każdego z nas. 
Bądźmy więc wierni naszemu powołaniu głoszenia Ewangelii Chrystusowej, 
wieści o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie” (...)

„Jako chrześcijanie i ludzie odrodzeni, musimy być stali, niewzruszeni 
w naszej służbie i życiu. W służbie tej, należy być uważnym i czujnym na 
wszelkie zakusy złego. Musimy więc czuwać, ażeby się nie dać zwieść fał
szywym naukom, ale stać mocno na gruncie prawd zawartych w Słowie 
Bożym. Kto brakiem czujności, lekkomyślnie oddala się do Chrystusa, ten 
odłącza samego siebie od Boga i życia.”.

3. Stosunek do Kościoła Rzymskokatolickiego
Jedna z najbardziej widocznych cech pisma to jego absolutnie negatywny 

stosunek do Kościoła Rzymskokatolickiego, jego wiernych, w tym szczegól
nie do księży. W dokończeniu opowiadania nadesłanego do redakcji pisma 
przez C. Romaniuka, a zatytułowanego „Ksiądz Chiniąuy”20, jego bohater

20 Dobry Pasterz 1968, n r  12, s. 15—17.
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opuszcza Kościół Rzymskokatolicki: „Teraz widziałem jasno i po raz pier
wszy, że kościół rzymski nie może być kościołem Chrystusowym. Tę strasz
ną prawdę dowiedziałem się nie z ust protestantów, ale z samego kościoła 
katolickiego, i widziałem, że nie mogę w nim pozostać dopóki nie porzucę 
Słowa Bożego, zeznając to na dokumencie. Przyznałem, że jednak dobrze 
uczyniłem, zostawiając kościół rzymsko-katolicki” (...) „Ja opuściłem koś- 
ciół rzymski, oddałem moje stanowisko, mój honor, moich braci i siostry i 
cokolwiek miałem drogiego. Wiedziałem, że Papież, biskupi i księża, zaata
kują mnie przez prasę i pulpit, że zechcą zabrać honor, imię a może i życie. 
Oto wojna na śmierć wybuchła między mną i Rzymem...”.

Kazanie wygłoszone niedługo potem przez bohatera okazało się być 
momentem przełomowym: „Dar zbawienia, wielki i niewymowny, stanął po 
raz pierwszy przed ich oczyma w całym swoim pięknie i okazałości. Oni 
uznali go być bezcennym, oni go przyjęli, i nie ma słów, by opisać tę radość 
całego tłumu. Podobnie jak ja sam, tak i oni czuli się bogaci i szczęśliwi w 
tym darze. Imiona tysiąca dusz, zostały tego dnia wpisane do Księgi 
Żywota. W sześć miesięcy myśmy mieli dwa tysiące nawróconych, a w rok 
później, około czterech tysięcy. Obecnie mamy około 25000 dusz omytych 
drogocenną Krwią Chrystusa Pana.

Ta wieść szybko rozeszła się po Ameryce, a nawet po Francji i Anglii, że 
Chiniąuy, jeden z najlepszych księży rzymsko-katolickich w Kanadzie, 
opuścjł kościół katolicki ze znaczną grupą znakomitych ludzi, a gdziekol
wiek to było powiedziane, błogosławiono imię Jezusa, ponadto ja się spo
dziewam, że i Ty, czytelniku, również będziesz błogosławił tego wielce 
miłosiernego i godnego adoracji Zbawiciela, wraz ze mną, w chwili przywi
leju mojej opowieści, jak wiele On uczynił dla mojej duszy.

Ponadto, proszę bardzo, módlcie się za rzymsko-katolików w Ameryce 
i wszędzie, aby Bóg łaskawie użył mnie jako instrumentu, by oni wszyscy 
mogli otrzymać wraz z Tobą, ten niewymowny Dar Zbawienia, jak również, 
byśmy miłowali i wielbili ten dar, poprzez te krótkie dni naszego pielg- 
rzymstwa na ziemi i niekończącej się wieczności”.

Podobną funkcję „nawracającą” pełni też opowiadanie z innego nurtu 
pisma „Nawrócenie siostrzeńca Papieża”21, będące tłumaczeniem broszury 
(?) „The Conversion of Juan Baptista Treccani (Nephew of Pope Paul 
VI)”. W zakończeniu opowiadania można przeczytać m.in. „Ostatnio Brat 
Teccani przebywał w Ameryce Północnej, odwiedzając wiele zborów. Ze 
zdumieniem słucha się jego opowiadania o walce wewnętrznej o ciężkiej 
drodze do poznania miłości Bożej i zbawienia ofiarowanego przez dokonane

21 „Dobry Pasterz” 1983, n r  II/III, s. 12—15.
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dzieło na Golgocie. Wydaje się, że na twarzy tego młodego człowieka jaś
nieje coś z niebiańskiej chwały. Jest on z pewnością narzędziem wybranym 
przez Boga do niesienia imienia Pańskiego wielu ludziom. Niech jego 
sjużba prowadzi wiele dusz do prawdziwego przeżycia zbawienia przez 
wiarę w Jezusa Chrystusa”.

Zbliżoną rolę pełni także z pewnością inny, „monograficzny” numer 
pisma22, na łamach którego przeczytać można artykuły o tytułach: „Wiara 
Ojców, Ale Których”, „Lud Polski Wielce Ociemniony”, „Bałwochwal
stwo”, „Czy spowiedź przed kapłanem jest potrzebna?”, „Nasz Ojciec 
Święty”, „Ewangelia święta prowadzi nas od światłości” (jest to krytyka 
tradycji rzymskokatolickiej, autorem tego artykułu jest M. J. Miklaszewicz, 
a z języka rosyjskiego tłumaczył go J. Palmestaw), „Nawrócenie księdza 
katolickiego”, „Dlaczego księża zakazują czytać Pismo święte” oraz „Wra
cajmy do Boga”. W zakończeniu tego ostatniego artykułu, jego autor, J. 
Nykiel pisze: „Jak widzimy, dogmaty, obrządki i ceremonie, które są obec
nie w kościele rzymsko-katolickim nie były znane apostołom, ani pierwot
nemu kościołowi, ale zostały stopniowo wprowadzone przez kler rzymski. 
Redakcja pisemka Dobrego Pasterza ma nadzieję, że to może otworzy oczy 
wielu myślącym rodakom. Nasz lud był ociemniony przez Rzym przez 
wiele stuleci. Dałby Bóg, ażeby ludzie zaczęli myśleć samLza siebie i czytać 
Słowo Boże. Pismo Święte otworzy im oczy, bo Słowo Boże otworzyło moje 
oczy prawie 70 lat temu, za co chwała Panu Jezusowi, że się zmiłował nad 
biednym grzesznikiem i zbawił mię. Ja pragnę opowiadać to cudowne zba
wienie naszym rodakom, aby się nawrócili do Boga żywego i mieli żywot 
wieczny”23.

4. Podsumowanie

Wydawnictwo i czasopismo „Dobry Pasterz” stanowią interesujący 
przykład działania beż wątpienia polskiej w swym charakterze instytuq'i 
wyznaniowej. Jej istnienie obala przy tym pokutujący jeszcze tu i ówdzie 
mit Polaka — wyłącznie katolika (w domyśle rzymsko-), ilustrując proces 
utrzymywania świadomości narodowej w warunkach „podwójnej diaspory”
— etnicznej i wyznaniowej.

22, „Dobry Pasterz” 1985, nr n/IV, passim.
2y Tamże, s. 24. Nb. jedną z najbardziej ostrych krytyk pod adresem Kościoła 

Rzymskokatolickiego (aż po czasy nam współczesne) odnalazłem w broszurze pod
pisanej inicjałami J. T. C., Czy istnieje inny Chrystus?, tłumaczonej z języka angiel
skiego, a rozpowszechnionej przez wydawnictwo „Christ Is The Answer” z siedzibą 
w Toronto, Ont. w Kanadzie.
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Z drugiej zaś strony przytłaczająca przewaga wyznania rzymskokato
lickiego wśród wychodźstwa powoduje, iż praca „Dobrego Pasterza” na 
polu misyjnym skierowana jest swym ostrzem przeciwko Kościołowi Rzym
skokatolickiemu i ma za swój Cel rekrutowanie nowych członków wyznania 
właśnie spośród rzymskokatolików.

Pismo, docierające do polskich środowisk emigracji protestanckiej sta
nowi bez wątpienia istotny łącznik pomiędzy nimi, a jego oddziaływanie 
opóźnia z pewnością zjawisko asymilacji tych środowisk uzależnionych czę
sto w pełni (przynajmniej finansowo) od amerykańskich i kanadyjskich zbo
rów i kościołów protestanckich. Jestem przekonany, iż chociażby z tego 
powodu pięćdziesięcioletnia działalność pastora Jana Nykiela powinna zo
stać zauważona i odnotowana.

PRZYPIS DODATKOWY:

* Już po przygotowaniu niniejszego Szkicu do druku ukazał się piąty tom „Bib
liografii czasopism polskich wydanych poza graiucami Kraju do września 1939 
roku”, Lublin 1988, autorstwa Jana Kowalika. W części II, zawierającej suplementy i 
poprawki do tomów 1—4 J, Kowalik odnotowuje też pismo „Dobry Pasterz” (s. 177), 
chociaż podane przez niego wiadomości dotyczące la t wydawania pisma, częstotli
wości jegi> ukazywania się i osoby redaktora naczelnego i wydawcy nie są ścisłe. 
Koryguje je właśnie niniejszy tekst;
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RECENZJE

Michał T. Staszewski 
Polska Akademią Nauk 
Warszawa

j. A. Rozenbaum SOWIETSKOJE 
GOSUDARSTWOICERKOW.
Moskwa 1985. Wyd. „Nauka”, s. 174.

Problem obecności Kościoła w państwie socjalistycznym budzi zrozu
miałe zainteresowanie. Doczekał się on wifelii opracowań podejmujących to 
zagadnienie w płaszczyźnie historyczno-filozoficznej, socjologicznej, kultu
rowej, a także wyznaniowej. W Polsce od wielu lat prowadzone są badania 
naukowe nad problematyką społeczno-prawną i polityczną funkcjonowania 
Kościoła w państwie socjalistycznym. Ich inicjatorem i promotorem był 
prof. Henryk Świątkowski. Są one kontynuowane i rozwijane przez A. 
Łopatkę, M. Pietrzaka, J. Osuchowskiego, St. Markiewicza, W. Wysoczań- 
skiego. Dla praktyki polityczno-ustrojowej istotne, ważkie znaczenie ma 
usytuowanie Kościoła w państwowym porządku prawnym. Chodzi tu bo
wiem o stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania, określenia jego 
miejsca w porządku polityczno-ustrojowym państwa socjalistycznego. Klu
czowe kwestie zostają zapisane w Konstytucji, ustawie zasadniczej państwa
i społeczeństwa. Wynikają z nich generalne zasady, podstawy dla jego egzy
stencji i działalności. Ale nie można zapominać, że w akcie tym ujęto te 
zasady w formie ogólnej, że wyrażano w nim podstawy wzajemnych stosun
ków państwa i Kościoła. Wymaga to konsekwentnego przeniesienia owych 
zasad do prawodawstwa zwyczajnego. Ma ono je rozwijać i konkretyzować 
(np. status prawny Kościoła). Akcentowana tu problematyka prawno
polityczna ma istotne znaczenie dla kształtowanych stosunków w państwie 
socjalistycznym. W każdym z krajów socjalistycznych mają one swoiste 
cechy i uwarunkowania. Są one bowiem realizowane w konkretnych sytua
cjach, z uwzględnieniem realiów społecznych, uwarunkowań kulturowych i 
politycznych, stopnia zaawansowania procesów leicyzacyjnych.



Nie oznacza to oczywista, że rozstrzygnięcia w tym zakresie nie mają 
cech wspólnych. Te ogólne prawidłowości, czy też uniwersalne cechy wyni
kają i są oparte o marksistowsko-leninowską koncepcję, wizję społeczeństwa
i państwa. .,

Problematyka (zagadnienie) prawnej regulacji stosunków wyznanio
wych nie znajduje dotychczas szerszego odbicia w monografiach, opraco
waniach naukowych w krajach socjalistycznych. Odnosi się to zarówno do 
poszczególnych państw, jak też w skali krajów realnego socjalizmu. U przy
czyn niedostatków opracowań naukowych, pomijając tu literaturę populary
zatorską, popularno-naukową, opisującą wskazane zjawiska, leżą sprawy 
natury ogólniejszej. Sfera wierzeń obywateli, działalność i funkcjonowanie 
instytucji wyznaniowej jest sprawą niesłychanie delikatną, skomplikowaną. 
Prawo winno tworzyć pole dla działalności zorganizowanych społeczności 
wyznaniowych, tj. Kościołów. Stanowione normy prawne powinny uwzg
lędniać stan świadomości społecznej, względnie wpływać na takie jej kształ
towanie, by były one akceptowane społecznie. Jednocześnie wydaje się, że 
działalność ta musi opierać się o przesłanki realnej, faktycznej realizacji 
praworządności. Określać prawa, jak też tworzyć zespół gwarancji jego 
przestrzegania, przez obywateli, państwo, instytucję wyznaniową. Nie bez 
znaczenia jest tu także fakt, że w pewnych okresach historycznych nie 
dostrzegano konieczności, niezbędności regulacji prawnych w omawianym 
kontekście. .

Książka J. A. Rozenbauma „Państwo radzieckie i Kościół” należy do 
tych nielicznych, które koncentrują się na problematyce prawnych aspek
tów wolności sumienia i wyznania. Autor wcześniej przedstawił dysertację 
zatytułowaną: „Prawowyje regulirowanie otnoszenij sowietskogo gosudar- 
stwa s religioznymi organizacjami”. Instytut Gosudarstwa i Prawa AN 
ZSRR, Moskwa 1970. Omawiana książka nawiązuje do tej pracy, stanowi 
jej kontynuację. Autor podkreśla, że dotychczas praktycznie nie ma w 
ZSRR prac, w których by analizowano i wyjaśniano normy poszczególnych 
gałęzi radzieckiego prawa regulujące wzajemne stosunki państwa radziec
kiego i Kościoła, zabezpieczające realizację przez obywateli ZSRR konsty
tucyjnego prawa do wolności sumienia (s. 7). Jest to zamysł badawczy, 
który przyświeca omawianej książce. Teza wyjściowa i zasadnicza, która 
przyświeca omawianej pracy, to konstytucja, że główną gwarancją całkowi
tej swobody sumienia jest pełne oddzielenie Kościoła od państwa i szkoły 
od Kościoła. Opiera się ona także na fakcie, że postanowienia Konstytucji 
ZSRR w kwestii określenia wzajemnych stosunków między państwem i 
Kościołem w sposób zasadniczy określają charakter położenia prawnego i 
działalność organizacji wyznaniowych, realizacji przez obywateli ateisty
cznej propagandy. '
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W zwięzły sposób przedstawiono związki wyznaniowe działające na 
terytorium ZSRR (s. 17—21) oraz zjawisko laicyzacji, jak też jej dotychcza-' 
sowe efekty. Autor wskazuje, ze na podstawie badań socjologicznych prze
prowadzonych w ostatnich latach liczba wierzących stanowi około 20% 
dorosłej ludności, a aktywnie wierzących, praktykujących 8—10%. Autor 
sygnalizuje procesy pogłębiania laicyzacji społeczeństwa. Nie unika wskaza
nia zjawisk ją utrudniających, uwarunkowań i sprzeczności jakie mają 
miejsce w tym złożonym procesie. Ideologia religijna i związki wyznaniowe 
w ZSRR — jak podkreśla Rozenbaum — mają dotychczas istotny wpływ na 
część społeczeństwa.

Odnotować tu należy, że najsilniejszą konfesją w Związku Radzieckim 
jest prawosławie. Na czele Kościoła stoi patriarcha Moskwy i całej Rusi, 
mający do pomocy Święty Synod. Moskiewska Patriarchia obejmuje na 
terytorium ZSRR ponad 70 diecezji (eparchii). Patriarchacie moskiew
skiemu podlegają inne terytoria kościelne, a mianowicie: w Stanach Zjedno
czonych, Francji, RFN, Kanadzie, Argentynie, Izraelu i w innych krajach. 
Kościół dysponuje 19 zakonami.

Kościół Rzymskokatolicki obejmuje mniejszość skupioną na Litwie i 
Łotwie, w zachodnich rejonach Ukrainy i Białorusi. Organizacja Kościoła 
na Litwie: 4 biskupstwa i 2 arcybiskupstwa, na Łotwie — metropolia, 
Zakarpacie — wikariat apostolski. Funkcjonują samodzielne jednostki koś
cielne rozproszone po terytorium ZSRR.

W strukturze wyznaniowej najpoważniejsze miejsce spośród niechrześ
cijańskich religii zajmuje islam. Większość muzułmanów grupuje się na 
terenie Republik Średniej Azji i Kazachstanu, a także w autonomicznych 
republikach: Baszkirskiej, Czuwaskiej i Tatarskiej. Przeważająca część to 
Sunnici, obrządku hanaafichwego. Islam podzielony jest na muzułmańskie 
okręgi wyznaniowe z zarządami duchownymi.

Sygnalizowana tu częściowo panorama religijna i struktura organiza
cyjna związków wyznaniowych ilustruje (obrazuje) ich miejsce w społeczeń
stwie, ich obecność w życiu społecznym. Stawia to przed prawem zadania 
związane z regulowaniem szerokiej gamy problemów, związanych z wystę
powaniem religii i ludzi wierzących, działalnością stworzonych przez nich 
organizacji wyznaniowych (wspólnot wyznaniowych).

Podejmując te kwestie, autor koncentruje się na następujących zagad
nieniach. Polityce KPZR i państwa radzieckiego w stosunku do religii, rola 
prawa w tej dziedzinie. Przedstawia zagadnienia laicyzacji, jej przesłanki, 
obiektywne czynniki wpływające na ten proces. Istotną część opracowania 
stanowi omówienie leninowskich zasad stosunków wyznaniowych, miejsca 
religii i ludzi wierzących w państwie socjalistycznym. Kolejne zagadnienie 
to problem wolności sumienia i wyznania, jej konstytucyjne gwarancje. 
Zasadnicza część rozważań poświęcona została omówieniu prawnych pod
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staw stosunków między państwem i Kościołem, sytuacji prawnej organizacji 
religijnych oraz kontroli państwa radzieckiego związanej ż realizacją (prze
strzeganiem) ustawodawstwa radzieckiego. Przedstawiona tu gama proble
mów wskazuje na zasadnicze wątki książki. Nie znajdowały one dotychczas 
szerszego odbicia w literaturze naukowej Związku Radzieckiego. W tym 
kontekście ta część opracowania, która traktuje o stosunkach państwowo- 
-kościelnych w państwach burżuazyjnych razi schematyzmem, brakiem 
pogłębionej refleksji, nie wolna jest od uproszczeń (s. 51 i n). Ale nie to 
decyduje o wartości opracowania. Jej istotny walor upatruje w dążeniu do 
całościowego, nieraz krytycznego, postulatywnego, ujęcia prawnej relacji 
stosunków państwo-Kościół, miejsca organizacji wyznaniowej w porządku 
prawnym stanowionym przez państwo.

W systemie społeczeństwa socjalistycznego występują wyodrębnione, 
spośród innych organizacje wyznaniowe, nie noszące charakteru socjalisty
cznego, których działalność normuje prawo. Urzeczywistniając swoje reli
gijne cele, z konieczności muszą one występować nie jako anonimowe, lecz 
jako zorganizowane socjologiczne grupy. W ramach porządku prawno- 
-państwowego określa się je jako związki, stowarzyszenia wyznaniowe, 
występujące w formie społeczności wyznaniowych, bądź grupy wierzących. 
Powstanie i działalność tych stowarzyszeń uzależniona jest z punktu widze
nia formalno-prawnego od obowiązku zgłoszenia i rejestracji w odpowied
nich organach administracyjnych.

Rejestracja jest aktem prawnym, w wyniku którego następuje powsta
nie stowarzyszenia religijnego, jednocześnie także w jej wyniku powstają 
określone stosunki prawne między tym stowarzyszeniem a państwowymi 
organami rejestrującymi. Stąd decyzja o niej oraz o otwarciu świątyń (koś
cioły), kaplice, domy modlitwy podejmują odpowiednie organa władzy pań
stwowej, po uzgodnieniu z Radą do Spraw Religii przy Radzie Ministrów 
ZSRR. Społeczności religijne powołują odpowiednie organa wykonawcze, 
dla wykonywania bezpośrednich funkcji związanych z zarządzeniem i użyt
kowaniem majątku kościelnego oraz reprezentowania ich na zewnątrz (w 
składzie 3 osób).

Prawo określa tryb, warunki i porządek tworzenia tych organizacji. 
Stowarzyszenia religijne otrzymują dla realizacji swych wyznaniowych ce
lów, na podstawie umowy z organami administracyjnymi, budynki kultowe 
w bezpłatne użytkowanie lub w dzierżawę. Sprawy związane z użytkowa
niem przekazanego przez państwo majątku nieruchomego oraz służącego do 
bezpośredniego wykonywania kultu, zostały szczegółowo unormowane 
przez prawo, celem niedopuszczenia do zniszczenia tego mienia, bądź 
dyspozycji zmieniających jego charakter i przeznaczenie.

Działalność duszpasterska duchownych ograniczona jest terytorialnie 
do miejsca, w którym mieszkają wierni wchodzący w skład społeczności
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religijnej. Praktyki religijne winny być wykonywane w obrębie domów 
kultu. Na procesje, wykonywanie obrządków na terenach odkrytych lub w 
domu wiernych wymagane jest zezwolenie właściwych organów administra
cji terenowej.

Likwidacja działalności społeczności wyznaniowych może mieć miejsce 
tylko w ściśle określonych przez prawo warunkach, a więc jeśli systematy
cznie naruszają państwowe ustawodawstwo wyznaniowe i przez organa do 
tego upoważnione. Szczególnym rygorem opatrzone jest także przejęcie 
przez państwo użytkowanego przez społeczności wyznaniowe budynku 
sakralnego.

Zarówno wykreślenie z rejestru stowarzyszenia wyznaniowego, jak też 
przejęcie świątyń na cele pozawyznaniowe dokonują organa administracji 
państwowej po każdorazowym uzyskaniu zgody od Rady do Spraw Religii 
przy Radzie Ministrów ZSRR. Szczególny tryb postępowania w tych przy
padkach dyktowany był koniecznością niedopuszczenia do ewentualnych 
nadużyć i samowoli.

Związkom wyznaniowym, jako zbiorowościom obywateli przysługują 
określone prawa w dziedzinie bezpośredniej działalności konfesyjnej, bądź 
ją zabezpieczającej, uprawnienia te są następujące:
— wykonywanie obrządków religijnych, organizowanie zebrań religijnych i 

innych związanych z potrzebami kultu;
— zatrudnianie lub wybieranie duchownych oraz innych osób niezbędnych 

dla wykonywania kultu;
— zarządzenie i użytkowanie budowlami kultowymi i majątkiem wyzna

niowym;
— zarządzenie dobrowolnych zbiórek wśród wiernych w domach kultu na 

cele związane z utrzymaniem duchownych, budynków kultowych i 
innego majątku kościelnego oraz organów wykonawczych związków 
wyznaniowych.
Dla wykonywania normalnej działalności religijnej związki wyznaniowe 

muszą posiadać określony majątek, prawo określa porządek zarządzenia tym 
majątkiem, jego charakter i przeznaczenie.

Związki wyznaniowe (społeczności, grupy) są, jak stwierdziliśmy, or
ganizacjami zaspakajającymi potrzeby ludzi wierzących, występują one jako 
zorganizowane grupy. Kierownictwo w nich sprawują organa wyłaniane 
spośród wiernych.

Przepisy prawa regulują tryb wyłaniania tych organów oraz zakres 
nadzoru państwa nad nimi. O ich powołaniu, a także Wyborze lub powoła
niu duchownych zawiadamiane są odpowiednie władze, które muszą wyra
zić zgodę na objęcie stanowisk. Struktura organów centralnych, które kie
rują sprawami wyznaniowymi dostosowana jest do potrzeb poszczególnych 
organizacji wyznaniowych. Wyłanianie ich, bądź powoływanie uzależnione
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jest od poszczególnych konfesji. Państwu przysługuje prawo wypowiadania 
się co do poszczególnych osób wybranych w skład organów kierowniczych.

Szczególne znaczenie dla egzystencji związków wyznaniowych ma 
obowiązek rejestracji. Ich rejestracja przez organa państwa oznacza fakty
czne dopuszczenie do działalności, uznanie struktury organizacyjnej, celu i 
składu tego stowarzyszenia, oraz stworzenie mu materialnych warunków do 
działania (przekazanie świątyni, urządzeń kultowych). Organa państwowe 
nie dokonują rejestracji tylko w poszczególnych, przez prawo przewidzia
nych warunkach.

Związki wyznaniowe są organizacjami o specyficznym charakterze, 
zakres ich działalności wynika z wolności wyznania, prawo dopuszczając je 
do działalności zakreśla jej ramy wynikające z ich konfesyjnego charakteru.

Skoncentrowałem się tu na prawnych przesłankach egzystencji związ
ków wyznaniowych w ZSRR, by wskazać na charakter, treść i cel tych 
unormowań. Wynikają one z ochrony prawnej ludzi wierzących, organizacji 
wyznaniowej. Książka wypełnia istotną lukę jaka istniała dotychczas w 
omawianej dziedzinie. Popularyzuje ona i upowszechnia aktualne normy 
prawa radzieckiego poświęcone stosunkom między państwem i Kościołem, 
ich konstytucyjne gwarancje.

Autor prezentując rozwiązanią radzieckie, oparł się prawie wyłącznie 
na literaturze rodzimej. Nie uwzględnił zasługujących na uwagę według 
mnie, opracowań teoretycznych powstąłych w państwach socjalistycznych, 
stanowi to poważne zubożenie warstwy teoretycznej książki. Istnieją ważne 
zagadnienia kształtowanego modelu stosunków wyznaniowych w poszcze
gólnych państwach socjalistycznych, jego odniesień do teoretycznego do
robku myśli marksistowsko-leninowskiej.

Autor wydaje się nie podzielać stanowiska o względności rozdziału 
Kościoła od państwa, o tym, że nie można mówić o jego jednolitym 
modelu. Nie przeczą temu niejednokrotnie, analogiczne, czy wręcz identy
czne rozwiązania prawnoustrojowe. Prowadzi to Autora do absolutyzowania 
tejj zasady, niedoceniania specyficznych uwarunkowań i odniesień w Związ
ku Radzieckim i innych krajach realnego socjalizmu. Pominięto podnoszony 
szeroko w literaturze przedmiotu problem autonomii i samorządu związków 
wyznaniowych. Szereg kwestii nie znalazło swego odbicia w omawianej 
pracy, do nich wypada zaliczyć np. międzynarodowe standardy dotyczące 
wolności sumienia i wyznania, ich realizacji w ustawodawstwach państwo
wych. Książka J. A. Rozenbauma jest pracą godną zainteresowania. Przy
bliża ona wiedzę o prawnych aspektach stosunków państwo-Kosciół w 
ZSRR. I w tym konteście monografia ta spełnia swe zadania naukowe i 
popularyzatorskie. Wyrażone w niej sądy, opinie i wnioski oparte zostały o 
bogaty materiał normatywny, literaturę przedmiotu.
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Mirosław Boruta 
Uniwersytet Jagielloński 
Kraków

W poszukiwaniu sedna 
doświadczenia emigracyjnego

Danuta Mostwin, Trzecia wartość. Formowanie się nowej tożsa
mości polskiego emigranta w Ameryce, Redakcja Wydawnictw 
KUL, Lublin 1985, ss. 135.

Ukazanie się zbioru niezwykle interesujących szkiców Danuty 
Mostwin wydaje się być kolejnym posunięciem przełamującym bariery 
dostępności w Polsce prac teoretycznych tworzonych przez uczonych pol
skich z zagranicy. Jeżeli pominąć wcześniejsze, niewielkie objętościowo 
publikacje, zamieszczane na łamach „Przeglądu Polonijnego”, „Studiów 
Polonijnych” czy niektórych, pokonfereńcyjnych wydawnictw jest to druga, 
znacząca pozycja tego typu wydana w latach osiemdziesiątych.

Pierwszą była książka Jerzego J. Smolicza (i Rogera McL. Harrisa) 
„Australijczycy polskiego pochodzenia. Studium adaptacji i asymilacji mło
dego pokolenia”, Ossolineum 1984. Danuta Mostwin, i Jerzy J. Smolicz 
wraz z Jerzym Zubrzyckim (Australian National University, USA) tworzą 
dziś trzon emigracyjnych badaczy polskich zainteresowanych problematyką 
„zderzenia kultur”, a ściślej mówiąc rozwijających teorie wielokulturo- 
wości społeczeństw Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Odmienność perspektywy spojrzenia na życie społeczności wychodź
czych, którą uzyskała Danuta Mostwin wiąże się z jej naukową specjalizacją 
(już w r. 1959 otrzymała tytuł „master of social work”) i powiązaniem 
naukowych rozważań z szeroko rozumianymi zagadnieniami zdrowia psy
chicznego jednostki i sytuacją emigranckiej rodziny. Wielokrotne odniesie
nia do wcześniejszych ustaleń badawczych (np. pracy doktorskiej „The 
Transplanted Family...”, tych samych koncepcji teoretycznych (E. Eri- 
ksona, K. Lewina), czy terminów (etniczności, identyfikacji, lęku) nie sta
nowią przeszkód w lekturze, a przeciwnie, konstrukcja książki wyraźnie je 
uzasadnia. Kolejne szkice stają są dopełnieniami poprzednich, są kontynua
cją i rozwinięciem, podejmują nowe wątki i zagadnienia.

Dużą trudnością jest tu wybór najbardziej ważkich tekstów, ale uznał
bym za takie: „W poszukiwaniu tożsamości etnicznej” (s. 23—37) wyposa
żony w wartościującą klasyfikację postaw wobec kultury kraju pochodzenia
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i osiedlenia, „Euro-Amerykanie” (s. 65—75) podejmujący rzadki w polskiej 
literaturze fachowej problem specyficznego rodzaju więzi pomiędzy emi
grantami z Europy Środkowej i Wschodniej, „Schemat układu Polonii 
światowej” (s. 93—99) będący próbą uporządkowania zależności pomiędzy 
wartościami kultury polskiej, a polskim pochodzeniem etnicznym oraz 
ostatni, zatytułowany „Czas syntezy” (s. 125—133) przedstawiający najlep
szy z możliwych w nowym środowisku wariant postawy wobec rzeczywi
stości. Polegałby on na stopniowym uzyskiwaniu syntezy wartości kulturo
wych odziedziczonych i nabytych oraz przekształcaniu ich w nową, trzecią 
wartość ustanawiającą „na szczycie hierarchii te wartości, które wyrażają 
troskę o sprawy ogólnoludzkie” i pozwalają wstąpić „na wyższy szczebel 
drabiny ewolucji psychicznej człowieka” (s. 132).

Prawdziwie humanistyczny i chrześcijański sposób podejścia do istot
nych zagadnień życia jednostki czyni z książki Danuty Mostwin godny 
polecenia wzór dla całego kręgu badaczy problemów etnicznych oraz tych 
wszystkich, którym bliski jest człowiek zmuszony do życia poza obrębem 
własnej grupy narodowej w obcym kulturowo środowisku.

Jedyną rzeczą, która wzbudza krytyczną refleksję podczas lektury 
książki jest jej potraktowanie przez cenzurę. „Trzecia wartość” stanowi nie
stety nieodosobniony przykład brutalnej ingerencji w treść wartościowej 
lektury naukowej. Szkoda, wielka szkoda.



Kazimierz Urban 
Akademia Ekonomiczna 
Kraków

Krzysztof Krasowski, 
ZWIĄZKI WYZNANIOWE 
WIIRZECZYPOSPOLITE!.
Studium Historycznoprawne, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa — Poznań 1988, 
s. 355, nakład 1 600 ezg.

Siedemdziesiąta rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości skła
nia po raz kolejny do zastanowienia się nad dziejami II Rzeczypospolitej. 
Każda nowa pozycja z tej dziedziny — począwszy od historii politycznej i 
pamiętnikarstwo po gospodarkę — przynosi nowe refleksje, spostrzeżenia, 
wywołuje polemiki, a także dalsze rewindykacje. Badania nad tym okresem 
historii naszego kraju podejmowano już od dość dawna. Podejmowano 
również w zakresie problematyki związanej z szeroko rozumianą polityką 
wyznaniową, prawem wyznaniowym czy histrią poszczególnych wspólnot 
religijnych. Dominowała tu jednak tematyka związana z Kościołem Rzym
skokatolickim, np. prace W. Mysłka, J. Osuchowskiego, M. T. Staszew
skiego czy J. Wisłockiego z jednej strony, a z drugiej historyków kościel
nych, przede wszystkim związanych ze środowiskiem Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego. W nieco mniejszym zakresie podejmowano badania nad 
wyznaniami nierzymskokatolickimi. Odnotować tu można prace M. Papie- 
rzyńskiej-Turek i S. Kiryłowicza o prawosławiu, ks. ks. W. Gastparego i J. 
Gryniakowa o protestantyzmie, bpa W. Wysoczańskiego i ks. S. Włodar
skiego o Kościele Polskokatolickim, ks. Z. Łyko o adwentyzmie czy ks. 
E. Czajko o ewangelicznych chrześcijanach. Wiele jednak prac, zwłaszcza 
doktorskich, nadal pozostaje w maszynopisach.

Tak się.złożyło, iż tematykę tę podjął Krzysztof Krasowski w swojej 
pracy doktorskiej, która w skróconej wersji została opublikowana pt. „Zwią
zki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studim Historycznoprawne”. Skła
da się ona z „Zagadnień wstępnych” oraz sześciu rozdziałów (rozdz. I — 
Spór o model stosunków wyznaniowych, rozdz. II — Ustalenie statusu 
prawnego Kościoła Katolickiego, rozdz. III — Państwo a Cerkiew Prawo
sławna, rozdz. IV — Uregulowanie położenia prawnego związków wyzna
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niowych mniejszości religijnych, rozdz. V — Nieudane próby uregulowania 
stosunków z państwem, rozdz. VI — Uwarunkowania i efekty polityki 
wyznaniowej II Rzeczypospolitej), które wyznaczyły bardzo obszerny krąg 
problemowy zainteresowań autora. Bardzo obszerny, gdyż na dobrą sprawę 
w okresie powojennym nie ukazała się do tej pory żadna praca, która by 
obejmowała swoim zasięgiem wszystkie wyznania religijne, a działało ich — 
wedle oficjalnych statystyk — ponad czterdzieści. Sam zresztą autor przy
znaje, że „ ...praca stanowi próbę całościowego spojrzenia na politykę 
wyznaniową Polski międzywojennej i jej wyrazu w przepisach prawnych” 
(s. 7—8). Jednak główny schemat kładzie na przebieg rokowań w procesie 
legalizacji poszczególnych wyznań oraz na ustalenie, dlaczego aż tyle wyz
nań u schyłku II Rzeczypospolitej nie miało ostatecznie uregulowanego sta
tusu prawnego, a więc nie został ostatecznie określony stosunek państwa do 
danej wspólnoty wyznaniowej. Rzutowało to ujemnie na kształt realizowa
nych wolności sumienia i wyznania, a tym samym na niełatwe procesy inte
gracyjne w tej i innych dziedzinach życia, przede wszystkim społecznego. 
Przyjął zresztą niejako za punkt odniesienia do analizowanych problemów 
oczywiste stwierdzenie, że ,, ...w spadku po zaborcach Polska odziedziczyła 
bowiem zróżnicowane struktury polityczne, ekonomiczne i społeczne w 
poszczególnych dzielnicach porozbiorowych, związanych przez ponad 120 
lat z organizmami państw zaborczych” (s. 3). Zróżnicowanych również w 
dziedzinie stosunków wyznaniowych, obowiązującego prawodawstwa wyz
naniowego, specjalnego statusu różnych religii jako panujących itp.

Słusznie więc swoje rozważania rozpoczął od „Dziedzictwa zaborów” 
(rozdz. I. pkt. 1), dokonując żmudnej analizy parowodawstwa wyznanio
wego w poszczególnych zaborach; Było ono znacznie zróżnicowane, jednak 
wspólną jego cechą było to, iż każdy z zaborców uznawał religię za jeden z 
ważnych czynników kształtowania postaw moralnych społeczeństwa oraz za 
punkt oparcia dla władzy. Inna sprawa, że za taką religię Prusy uznawały 
protestantyzm, Austria — katolicyzm zaś Rosja — prawosławie. To daleko 
idące podporządkowanie religii zaborcy sprawiło, iż żaden z systemów 
pozazaborczych nie mógł być recypowany w Odrodzonej Polsce. Zachodziła 
więc konieczność wypracowania własnego modelu ustawodawstwa wyzna
niowego i polityki wyznaniowej. Jednak wypracowanie tego modelu napo
tykało na olbrzymie trudności z racji układu sił politycznych. Jak pisze 
autor „ ...nie sprzyjał (on) akceptacji zbyt radykalnych programów polity
cznych, stawiających sobie za cel ograniczenie roli religii i Kościoła w życiu 
publicznym” (s. 41). Prawica i centrum bowiem opowiadały się za uprzywi
lejowaniem Kościoła Rzymskokatolickiego z racji jego historii, tradycji i roli 
w podtrzymywaniu polskości w okresie zaborów, zaś lewica optowała za 
radykalnymi rozwiązaniami w postaci rozdziału religii i związków religij
nych od państwa. Warto nadmienić za autorem, że za tą ostatnią koncepcją



opowiadały się również niektóre wyznania, m.in. Kościoły ewangelickie. 
Spór ten nie został bynajmniej zakończony z chwilą uchwalenia Konstytucji 
Marcowej, gdyż „ ...jak wykazała późniejsza praktyka właśnie spór w kwe
stii religii i Kościoła (Rzymskokatolickiego — K. U.) wyznaczał jedną z 
podstawowych treści, jakie wypełniały wieloletnie zmagania lewicy z pra
wicą społeczną” (s. 43).

Jednak z punktu widzenia formalno-prawnego (rozumianego jako nor
ma naczelna) artykuły wyznaniowe Konstytucji przesądziły o reformie 
ustawodawstwa regulującego stosunki między państwem a wyznaniami reli
gijnymi. Same już zawierały wewnętrzne sprzeczności, żeby wymienić tylko 
artykuły mówiące o równouprawnieniu wyznań, pozycji Kościoła Rzym
skokatolickiego czy o podziale wyznań na prawnie uznane i prawnie nie 
uznane. Autor dokonuje analizy tych artykułów, wskazuje na ich niedo
mogi, sygnalizuje sytuacje, które później będą rzutować na zawiły, selek
tywny i niekonsekwentny proces regulowania statusu prawnego wielu wyz
nań nierzymskokatolickich, a nawet samego Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Tym bardziej, że polityka wyznaniowa II Rzeczypospolitej ściśle była zwią
zana (co bez przerwy przewija się w omawianej pracy) z równie skompliko
waną, selektywną i zróżnicowaną polityką narodowościową. Słusznie zresztą 
autor zauważa, że działalność regislacyjna w dziedzinie wyznaniowej była 
uwarunkokwana m. in. polityką narodowościową oraz stanowiskiem Koś
cioła Rzymskokatolickiego — przede wszystkim w odniesieniu do procesu 
regulowania statusu prawnego praktycznie rzecz biorąc wszystkich wyznań 
nierzymskokatolickich (z wyjątkiem być może wyznania staroobrzędowego, 
muzułmańskiego i karaimskiego).

Te niekonsekwencje i selektywność procesu regulacji.znalazły wyraz w 
konstrukcji omawianej pracy poprzez wyodrębnienie rozdziału o Kościele 
Rzymskokatolickim, o Kościele Prawosławnym, o wyznaniach, których byt 
prawny został uregulowany, wreszcie rozdziału o nieudanych próbach w 
tym względzie. Słusznie autor poświęca rozdział Kościołowi Rzymskokato
lickiemu, bowiem Konstytucja Marcowa wyodrębniała ten Kościół jako 
mający naczelne miejsce wśród równouprawnionych wyznań i wskazała na 
odmienny sposób regulacji jego statusu prawnego. Podniósł w nim autor 
takie kwestie, jak zabiegi Kościoła o likwidację ograniczeń pozaborczych, 
sprawę Konkordatu, rokowania o uchylenie przepisów sprzecznych z kon
kordatem czy zakres i treść uchylonego ustawodawstwa byłych państw 
zaborczych. Kościół zresztą wystąpił w roli — o czym już wspomniano — 
jednej z najważniejszych determintant w procesie określania stosunku pań
stwa do wyznań nierzymskokatolickich, co najwyraźniej ujawniało się w 
odniesieniu do Kościoła Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego, nie 
mówiąc o wspólnotach nowotworzonych czy rozpoczynających swoją dzia
łalność w kraju, np. Kościół Narodowy. Sprawy te dają znać o sobie nawet
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dzisiaj w nauczaniu kościelnym np. w opracowaniu ks. O. Olszewskiego 
(Por. Z zagadnień religioznawstwa, z 4, Kielce 1986, s. 20. Stwierdzono 
tam w sposób uproszczony, nie wskazując na przyczyny tego stanu rzeczy, 
że Kościół Narodowy”... w II Rzeczypospolitej rozwijał się nielegalnie”).

Osobny rozdział poświęcony został sytuacji Kościoła Prawosławnego, 
gdyż — jak stwierdzono — „Sprawa prawosławia w okresie międzywojen
nym stanowiła jeden z najtrudniejszych problemów polityki wyznaniowej i 
narodowościowej kolejnych rządów II Rzeczypospolitej. Złożyło się na to 
wiele uwarunkowań historycznych i międzynarodowych oraz narastające 
konflikty narodowościowe w łonie samej Cerkwi, zagrażające jej jedności, a 
także swoista (podkreślenie moje — K. U.) polityka Kościoła Katolickiego 
wobec prawosławia” (s. 106). Sprawa prawosławia wymagałaby kilkunastu 
prac doktorskich czy habilitacyjnych, stąd zagadnienie to zostało potrakto
wane w sposób hasłowy, ale uwzględniający najistotniejsze sytuacje i de
terminanty procesu regulowania statusu prawnego Kościoła. A więc przede 
wszystkim uwzględniono tło społeczno-polityczne (rola prawosławia w okre
sie zaborów, struktura narodowościowa wiernych, polityka narodowościowa 
kolejnych rządów), sprawa autokefalii (prawno-kanoniczne usamodzielnie
nie Kościoła w Polsce), osobowość prawna i sprawy majątkowe Cerkwi 
(m.in. w kontekście żądań rewindykacyjnych Kościoła Rzymskokatolickie
go), oraz rokowania i spory wokół ustawy cerkiewnej, które rozciągnęły się 
na całe dwudziestolecie międzywojenne. Nie miał tu autor łatwego zadania 
z racji braku głębszych badań nad tymi zagadnieniami. Dochodzi jednak do 
słusznego wniosku, że na przykładzie regulowania statusu prawnego Koś
cioła Prawosławnego ujawniły się wszystkie słabości naszego ustawodaw
stwa, praktyki legislacyjnej, polityka narodowościowa kolejnych rządów, jak
i wewnętrzne procesy rozkładające Kościół od wewnątrz. Wszystko to 
sprawiło, że — wykraczając poza tę cezurę (1939 r.) — procesy te wywołują 
odwrotne, niekiedy bardzo tragiczne skutki. Chciałbym tu zwrócić uwagę 
szczególną na fragment odnoszący się do spraw majątkowych Kościoła. Jest 
to na dobrą sprawę pierwsza w naszej powojennej literaturze przedmiotu 
(nie licząc publikacji S. Kiryłowicza czy pisanej równolegle przez M. 
Papierzyńską-Turek pracy o Kościele Prawosławnym w okresie międzywo
jennym) próba podjęcia tego tematu, tematu niezwykle trudnego i skompli
kowanego, także i drażliwego: dla polityków, prawników, sądownictwa i 
hierarchii prawosławnej. Wszak na liście pozwów rewindykacyjnych Koś
cioła Rzymskokatolickiego (ogółem skierowano ich 724) znalazły się m.in. 
słynna Ławra Poczajowska — największe wówczas centrum pielgrzymkowe 
prawosławnych w Polsce oraz katedra w Łucku. Można powiedzieć, iż w 
odniesieniu do Kościoła Prawosławnego i prawosławnych był realizowany 
inny model polityki wyznaniowej. Na tyle inny, że zagadnienie tó zostało 
potraktowane w specjalnym rozdziale.
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W rozdziale czwartym autor omówił proces regulowania sytuacji praw
nej Żydowskiego Związku Religijnego — 1927 r. (s. 179—190), Wschod
niego Kościoła Staroobrzędowego nie posiadającego hierarchii duchownej 
,— 1928 (s. 191—196), Muzułmańskiego Związku Religijnego — 1936 (s. 
196—202), Karaimskiego Związku Religijnego — 1936 (s. 202—206) oraz 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego — 1936 (s. 206—234). Motywy sfina
lizowania tego procesu ze strony państwa były zróżnicowane. Na dobrą 
sprawę tylko muzułmanie i karaimi nie stanowili dla władz problemu 
społeczno-politycznego w większej skali. Podobnie zresztą i staroobrzę
dowcy, jakkolwiek niektóre koncepcje administracji państwowej doszuki
wały się tu swojego rodzaju formy nacisku na Kościół Prawosławny. W 
odniesieniu do ludności żydowskiej sięgnięto do średniowiecznej koncepcji 
powiązania narodowości z religią w postaci samorządu wyznaniowego, uza
leżnionego w dużym stopniu od administracji państwowej. To ścisłe w tym 
wypadku powiązanie religii z narodowością, w przeciwieństwie do innych 
wyznań (np. prawosławia, kościołów ewangelicko-unijnych), nie zagrażało 
integralności państwa. Najtrudniejszym jednak zagadnieniem w obrębie tej 
grupy wyznań było ostateczne unormowanie sytuacji prawnej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego. Ważyły bowiem na ten proces i ścieranie się 
elementu niemieckiego i polskiego w obrębie kościoła; i jego polityczne zró
żnicowanie (w sensie respektowania polskiej racji stanu bądź optowania na 
rzecz związków z Niemcami); i koncepcje kolejnych rządów co do poloniza- 
cji i unifikacji protestantyzmu w Polsce przy pomocy ewangelików — Pola
ków; i wreszcie stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego, który był zainte
resowany osłabieniem ewangelicyzmu w Polsce. Sam zresztą autor jedną 
z inicjatyw rzymskokatolickich w postaci projektu ustawy o położeniu 
prawnym wyznań ewangelickich ks. Lutosławskiego (1921 r.) nazwał „pra
wem drakońskim” (s. 217). Ta wielość interesów i celów, jakie władze pań
stwowe (nie tylko) chciały osiągnąć poprzez proces legalizacji spowodowała, 
że spośród przeszło czterdziestu wyznań ostatecznie uregulowano byt praw
ny zaledwie siedmiu.

Otwarta pozostała sprawa zarówno w odniesieniu do wielu wyznań 
tzw. prawnie uznanych, jak i wielu wyznań prawnie nie uznanych. A więc 
nie uregulowano sytuacji prawnej wyznań prawnie uznanych na podstawie 
przepisów zaborczych, takich jak trzy kościoły Ewangelicko-Unijne (Koś
ciół Ewangelicko-Unijny, Kościół Ewangelicko-Unijny na Polskim Górnym 
Śląsku, Kościół Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego Wyznania), dwie 
ewangelickie Jednoty Reformowane — Warszawska i Wileńska, Kościół 
Mariawicki) a raczej dwa po rozłamie w 1935 r.), Kościół Starokatolicki, 
Mennonici czy mało znany już dzisiaj Polski Narodowy Kościół Prawo
sławny. Nie znano tym bardziej wyznań prawnie nie uznanych, m.in. ze 
względu na niejasność art. 116 Konstytucji. Nie określił on bowiem formy
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regulacji prawnej tych wspólnot. Ograniczona ich działalność, na podstawie 
przepisów ściśle administracyjnych, rodziła często sytuacje konfliktowe, 
zwłaszcza z Kościołem Rzymskokatolickim. Tu zresztą można było zauwa
żyć, jak pisze autor, największe naciski kół rzymskokatolickich na rejestrację 
(a raczej nie rejestrowanie) tzw. „gmin wyznaniowych” po myśli arty. 111 i 
112 Konstytucji, poręczających obywatelom wolność sumienia i wyznania. 
Podaje też przykłady torpedowania pewnych propozycji rządowych w za
kresie normowania bytu prawnego tych społeczności (lata 1927—28) przez 
koła kościelne, a nawet przez Watykan (s. 311—312). Oceniając ten ostatni 
problem pisze następująco: „Wycofanie projektu o legalizacji związków 
wyznaniowych było niewątpliwie spowodowane obawą rządu przed pogor
szeniem stosunków z Kościołem Katolickim. Taktyka rządu sprowadzała się 
do unikania większych konfliktów, nawet za cenę pewnych ustępstw, licząc 
się z wpływami duchowieństwa katolickiego w społeczeństwie. Stąd też sto
sunek resortu wyznań do tzw. „sekt religijnych” był na ogół nieprzychylny, 
co często uzasadniano koniecznością utrzymywania spokoju religijnego lub 
też zwalczania powiązanych z centralami zagranicznymi grup wyznanio
wych propagujących postawy antypaństwowe” (s. 315). A więc przytoczone 
uzasadnienia miały tłumaczyć postawę władz w stosunku do tych społecz
ności.

Autor idzie jednak dalej i poprzez analizę ustawodawstwa dostrzegł co 
najmniej dwa rozwiązania, jakie mogły władze państwowe zastosować, by 
konsekwentniej wypełnić tytułowe wolności obywatelskie. Mianowicie albo 
poprzez wydanie zarządzeń ministerialnych (Ministerstwo Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego) określających byt prawny tych społecznoś
ci, albo przez rozciągnięcie na ich działalność przepisów prawa o stowarzy
szeniach z 1932 roku. Niestety przed wybuchem wojny do tych możliwości 
nie nawiązano. Można tu dodać, iż z obydwu możliwości skorzystały władze 
Polski Ludowej, zwłaszcza w powojennym pięcioleciu.

Omawiana praca ma charakter kompleksowy. Wykorzystał w niej autor 
bogate archiwalia (tam gdzie było to możliwe) oraz literaturę przedmiotu. 
W odniesieniu do niektórych związków religijnych próby takowe podejmo
wali już inni, o czym na wstępie zaznaczono. Ale w odniesieniu do pozosta
łych, zwłaszcza tych mniej liczebnych, musiał przeprowadzić żmudne ba
dania, uwieńczone doktoratem i publikacją. W tym miejscu warto przy
pomnieć, że Omawiana praca została wyróżniona w 1985 roku pierwszą 
nagrodą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ufundowaną przez Społe
czne Towarzystwo Polskich Katolików.

Trudno tu szerzej formułować zarzuty pod adresem pracy. Wydaje się, 
iż mimo wszystko zbyt zwięźle przedstawił autor proces regulowania bytu 
prawnego Kościoła Prawosławnego. Ponadto zbyt zawierzył archiwaliom, 
których autorzy często jednostronnie charakteryzowali działalność prawo

138



sławnych, zwłaszcza hierarchii. Podobnie zresztą jak cytowany O. F. Kup- 
raneć, o czym co prawda autor nadmienia, ale dla przeciwwagi można 
byłoby wykorzystać prace P. Nikołajewa, A. Martaosa, A Svitića czy I. 
Własowskiego, a nawet publikacje powojenne z „Cerkiewnego Wiestnłka”, 
czy publikacje S. Kiryłowicza. Autor zbyt wiele miejsca poświęcił pracy W. 
Kurojedowa „Państwo radzieckie a Kościół”. Odnośnie do Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego można było jeszcze wykorzystać publikacje zachod- 
nioniemieckich duchownych ewangelickich: E. “Kneiffla i O. Kleindiensta. 
Myli się autor, kiedy mówi, iż metropolita Kościoła Prawosławnego Dio
nizy został internowany w klasztorze w Sosnowcu (s. 127), gdyż w tym 
mieście klasztor prawosławny nigdy nie istniał. Kilka uwag natury raczej 
stylistycznej czy korektorskiej dopełniłoby listy zastrzeżeń.

Praca Krzysztofa Krasowskiego stanowi niewątpliwy wkład do badań 
nad stosunkami wyznaniowymi i dziejami wyznań nierzymskokatolickich w 
Drugiej Rzeczypospolitej.

Autoreferat ks. m gra Wiaczesława Szołomickiego 
wygłoszony podczas obrony pracy doktorskiej pt.
„Duszpasterstwo proroków mniejszych”

Manificencjo, Czcigodny Księże Rektorze, Ekscelencje, Najprzewielebniejsi 
Księża Biskupi, Czcigodni Księża i Panowie Profesorowie, Dostojne Zgro
madzenie!

Wyrażam wielką wdzięczność Senatowi Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej, za umożliwienie mi, przedstawicielowi kleru Rosyjskiego Koś
cioła Prawosławnego, obrony pracy doktorskiej w Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej w Warszawie.

Do wybuchu II wojny światowej mieszkałem Polsce i edukację swoją 
rozpocząłem w szkole polskiej. I oto, na schyłku swego życia, mam wielką 
satysfakcję, że tu, w stolicy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Warsza
wie, mogę przystąpić do obrony swojej pracy doktorskiej. A więc, w tym 
wypadku można powiedzieć: Jin is coronat opus”.

Do napisania pracy doktorskiej na temat „Duszpasterstwo proroków 
mniejszych” przystąpiłem nieprzypadkowo. Jeszcze w 1955 roku otrzyma
łem wyróżnienie Prawosławnej Akademii Teologicznej w Leningradzie za 
pracę kandydacką na temat: „Duszpasterstwo proroków większych”. Po 
zakończeniu studiów, zostałem aspirantem w tejże Akademii, czyli tak zwa
nym stypendystą profesorskim.
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Kiedy wypadało mi wybrać temat pracy doktorskiej, zdecydowałem się 
kontynuować pracę, którą wybrałem jeszcze za młodu. Tak więc; podjąłem 
trud opracowania tematu: „Duszpasterstwo proroków mniejszych’

Co się tyczy samego tematu, trzeba powiedzieć, że znaczenie pojęć 
^duszpasterz” i „prorok’’ w językach hebrajskim i starogreckim są bardzo 
do siebie zbliżone. Kapłaństwo starotestamentowe sprawowało tylko rytu
alną formę służenia temu ludowi. W tym było ono podobne do kapłaństwa 
pogańskiego, naturalnie za wyjątkiem tego, że składało ofiary i całopalenia 
Jedynemu Prawdziwemu Bogu.

Dla wybranego narodu — brakowało prawdziwych duszpasterzy. Dusz
pasterze ci zjawili się równocześnie z kapłaństwem starotestamentowym za 
czasów proroka Mojżesza w osobach proroków starotestamentowych.

Pan Bóg powołał proroków w okresach, kiedy to najbardziej było 
potrzebne dla sprawy teokracji w Narodzie Wybranym. Takie czasy nastą
piły, kiedy sprawowali swoje funkcje duszpasterskie prorocy mniejsi. Po
dzielony na dwa królestwa, naród żydowski coraz więcej i więcej oddalał się 
od Boga. Zaczęło się rozwijać wśród narodu wybranego — bałwochwalstwo, 
a wraz z nim, rozpusta i inne grzechy.

W mojej pracy doktorskiej, prorocy mniejsi i ich duszpasterstwo rozpa
trywane jest w porządku chronologicznym, a więc nie tak, jak księgi są 
umieszczone w Piśmie Świętym. Dokonałem podziału na proroków L— 
duszpasterzy, którzy żyli do czasów niewoli babilońskiej i po niewoli babi
lońskiej. Do ostatniej należą prorocy mniejsi: Aggeusz, Zachariasz i Mala- 
chiaęz, a do pierwszych wszyscy pozostali. Z kolei prorocy, którzy żyli do 
czasów niewoli babilońskiej, dzielą się na proroków okresu assyryjskiego i 
okresu chaldejskiego. Do okresu pierwszego należą: Abdiasz, Joel, Jonasz, 
Amos, Ozeas, Micheasz i Nahum, a do drugiego okresu prorocy mniejsi: 
Habakuk i Sophoniasz.

W związku z tym, całość prący składa się z przedmowy, I części zawie
rającej dziewięć rozdziałów i II części, składającej się z trzech rozdziałów i 
zakończenia.

Dla wyświetlenia problemu duszpasterstwa proroków mniejszych, ko
rzystałem z następujących źródeł. Jako główne źródło służyło mi Pismo 
Święte i drugie źródło: dzieło Ojców Kościoła, w których zawarta jest 
interpretacja ksiąg proroków mniejszych. Na tych dwóch źródłach oparłem 
swoje dociekania. Korzystałem też i z innych pomocy naukowych, które 
były mi dostępne: dzieła teologów prawosławnych jaki innych wyznań, któ
rzy poruszali zagadnienia związane z opracowywanym przeze mnie tema
tem.

Zycie i duszpasterstwo proroków mniejszych było ściśle związane z 
historią już podzielonych dwóch królestw narodu żydowskiego. Dla trzech
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ostatnich proroków mniejszych przyszło żyć i prowadzić działalność dusz
pasterską już po niewoli babilońskiej. Naturalnie związane z czasem i 
warunkami życia duszpasterstwo proroków mniejszych układało się rozmai
cie. I jeżeli uważnie i wnikliwie przypatrzeć się ich bohaterskiej pracy dusz
pasterskiej, jaką prowadzili wśród narodu wybranego, to można znaleźć cały 
szereg cech ogólnych, które zbliżają i łączą ich między sobą, przedstawiając 
ich pracę jako jedną całość. I chyba dlatego według świadectwa tradycji 
judejskiej i chrześcijańskiej wszystkie dwanaście ksiąg starotestamentowych 
proroków mniejszych juz w dalekiej starożytności łączono w jedną księgę. 
Chronologicznie pierwsi prorocy mniejsi, chociaż prowadzili swoje duszpa
sterstwo w podzielonym królestwie, uważali się za synów jedynego narodu 
wybranego. Wobec tego, ich demaskująca i pocieszająca działalność często 
była zwrócona, niezależnie od miejsca ich przebywania, do mieszkańców 
obu odrębnych królestw.

Walką z bałwochwalstwem, przesądami, indeferentyzmem religijnym, 
obrona czystości idei monoteizmu, miały u proroków mniejszych charakter 
uniwersalny w stosunku do mieszkańców obu żydowskich królestw. Taką 
samą postawę widzimy u proroków mniejszych w ich walce z niesprawied
liwością socjalną, z upadkiem moralności wśród ludności obydwu królestw.

Przybliżenie się czasów assyryjskiej, a następnie babilońskiej niewoli 
powoduje coraz groźniejsze demaskatorskie mowy proroków mniejszych do 
mieszkańców obu królestw. Jednocześnie prorocy są płomniennymi patrio
tami, miłującymi swój, chociaż grzeszny, ale bliski im naród. Piętnując 
upadek moralny ludu, nie zapominali przepowiadać wieści pocieszające, 
mówiąc, że kara Boża będzie mieć charakter tymczasowy, i że przyjdzie czas 
powrotu z niewoli do stron ojczystych „reszty Izraela”.

Kiedy kara Boska za grzechy stała się rzeczywistością, prorocy mniejsi 
czynili starania, zwłaszcza w czasie niewoli babilońskiej, aby zespolić w 
jedną całość naród, który był nośnikiem wiary w Jedynego Pana Boga. To 
było konieczne, żeby naród judejski zachował swoją wiarę w całość nienaru
szoną, wtedy kiedy nastąpią sprzyjające warunki powrotu do ziemi ojców.

I jakby wieńcząc duszpasterstwo swoich poprzedników, prorocy mniej
si po niewoli babilońskiej oddali swoje siły, aby okazać pomoc narodowi 
judejskiemu w zorganizowaniu społecznego i religijnego życia, materialnym 
wyrazem czego było odbudowanie świątyni w Jerozolimie.

Duszpasterstwo proroków mniejszych jest aktualne i dzisiaj. Podczas 
nabożeństw są czytane teksty prorockie, w których prorocy niejako zwracają 
się do ludzi wierzących naszych dni ze słowami pouczeń. Ich duszpaster
stwo służy i teraźniejszym duszpasterzom chrześcijańskim w sprawie lep
szego wypełniania przy nich swoich obowiązków duszpasterskich.

Na zakończenie należy stwierdzić, że duszpasterstwo proroków mniej



szych bezpośrednio nawiązuje do duszpasterstwa wielkiego proroka i pra
wodawcy narodu wybranego — Mojżesza.

r Prawodawstwo proroka Mojżesza we wszystkim odpowiadało duchowi 
duszpasterstwa proroków mniejszych i rozwijanebyło przez nich we wsżyst- 
kich kierunkach. Z pełnym przekonaniem możemy porównywać prawo sta- 
rotestamentowe i etykę proroków duszpasterzy. I to dlatego, że Stary 
Testament jak i Nowy, opierają się na dwóch przykazaniach: „Będziesz 
miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą Kcałym 
swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie po- 
dobne jest do tego: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na 
tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” (Mt 22,37—40; 
P w r  fi. 5 : TCnł 10. 18Y

Ks. mgr Wiaczesław Szołomicki



„Trzymamy się tego, co zawsze, 
co wszędzie, co przez wszystkich 
było wyznawane, to jest bowiem 
prawdziwie i rzeczywiście katolickie”

(św. Wincenty z Lerynu)


