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Proces kanonicznego 
usamodzielnienia się 

Kościoła Polskokatolickiego w Polsce 
i jego pozycja w Unii Utrechckiej

Kościół Polskokatolicki od czasu jego zorganizowania w Polsce, tj. od
1922 r. aż do 1951 r. uważany był przez władze zwierzchnie Polskiego Na
rodowego Kościoła Katolickiego w USA (w skrócie: PNKK) za diecezję 
misyjną. Dla ścisłości dodajmy na wstępie, że próby zorganizowania PNKK 
w Polsce miały miejsce już w 1919 r. ‘, ale bardziej systematyczne i pro
gramowe zajęcie się pracą misyjno-duszpasterską nastąpiło, gdy kierow
nictwo misji powierzono elektowi Franciszkowi Bończakowi (1881—1967)2. 
Formalne erygowanie tej diecezji z siedzibą w Krakowie nastąpiło na pod
stawie uchwały V Synodu Generalnego odbytego w Scranton, Pa., w 
dniach 15:—16 lipca 1924 r.‘, co wiązało się z koniecznością podziału obszaru 
działalności,duszpastersko-misyjnej PNKK w USA. Wtedy też erygowano 
dwie polskie diecezje w USA, a mianowicie Diecezję Srodkowo-Zachodnią

1 Od początku grudnia 1919 r. przebywał już w Polsce delegat z USA ks. Bro
nisław Krupski (1881—1936), którego zadaniem było m.in. zbadanie możliwości pod
jęcia pracy misyjnej przez PNKK w kraju ojczystym. Działał on na terenie Małopol
ski, głównie we Lwowie, Krakowie i Rzeszowie, zwołując wiece i wygłaszając prze
mówienia. Po jego wyjeździe do USA (przebywał w Polsce 14 miesięcy, ale wobec 
wrogiego nastawienia do PNKK władz państwowych i duchowieństwa rzymskokato
lickiego, nie zorganizował ani jednej parafii) działalność tę rozwijał ks. dr Antoni 
Ptaszek (1874—1951). Pod koniec lipca 1920 r. odwiedził Polskę organizator PNKK 
bp Franciszek Hodur (1866—1953) w towarzystwie ks. Leona Grochowskiego 
(1886—1969), późniejszego pierwszego biskupa PNKK. Celem tej podróży było osobi
ste zbadanie przez Organizatora możliwości zorganizowania PNKK w Polsce wskrze
szonej i niepodległej.

2 Elekt F. Bończak w dniu 17 sierpnia 1924 r. otrzymał sakrę biskupią z rąk 
bpa F. Hodura. Diecezją misyjną PNKK w Polsce kierował w latach 1922—1927.
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z siedzibą w Scranton i Diecezję Wschodnią z siedzibą w Chicopee oraz 
jedną — litewską, dla Litwinów pozostających pod jurysdykcją PNKK, 
zwaną oficjalnie Diecezją Litewskiego Narodowego Kościoła Katolickiego z 
siedzibą w Scranton3. W czasie późniejszym — ze względów oczywistych
— podział na diecezje, ich nazwy i liczba uległy zmianom.

Zamiar bpa Franciszka Hodura podjęcia pracy misyjnej PNKK w 
kraju ojczystym przedstawiono oficjalnie zachodnioeuropejskim biskupom 
starokatolickim podczas sesji Międzynarodowej Konferencji Biskupów Sta
rokatolickich (w skrócie: MKBS), odbytej 29 kwietnia 1920 r. — w następ
nym dniu po konsekracji ks. Franciscusa Kennincka (f 1937) na biskupa i 
podniesieniu go do godności arcybiskupa Utrechtu (1920—1937). Ówczes
ny sekretarz MKBS bp Eduard Herzog (1841—1924) poinformował uczest
ników sesji, że pozostaje w kontakcie listownym z ks. Bronisławem Krup
skim, który jest jego powiernikiem i informuje go o działalności PNKK w 
USA. W zachowanym protokole odnośnej sesji MKBS stwierdzono: „Wy
daje się, że (bp F.) Hodur chce założyć w Polsce/ Kościół Narodowy o 
ustroju episkopalnym, ponieważ wiele osób z jego Kościoła wraca z Ame
ryki do polskiego kraju rodzinnego. Mówi się, że biskup (Jan Maria 
Michał) Kowalski nie cieszy się zaufaniem narodu, ponieważ był faworyzo
wany przez rząd carski. Konferencja — jak zauważono — nie ma powodów 
do okazywania nieufności mariawitom”4.

Mariawici wiedzieli o istniejących wobec nich uprzedzeniach. Wspo
minał o nich bp J. (M.M.) Kowalski (1871—1942) w swym liście z dnia 25 
marca 1921 r., skierowanym do bpa Franciszka Hodura w Scranton, ale 
wierzył w rychłe ustanie tych uprzedzeń. Bp J. (M.M.) Kowalski był wtedy 
jeszcze pod wrażeniem nowo uchwalonej Konstytucji marcowej. Przeto w 
swym piśmie stwierdzał: „Konstytucję otrzymaliśmy bardzo piękną, i je
dyną może na świecie, religijną, ale nie rzymską. Wolność wyznania jest 
zapewniona; nadzieje rzymskiego kleru na panowanie w Polsce papieża i 
Rzymskiej Kurii — upadły. Niech więc Ksiądz Biskup szykuje się do dzia

3 „Rola Boża” z 26 lipca 1924 r., nr 30, s. 468—470; 2 sierpnia 1924, nr 31, s. 
485—487.

4 Cyt. Protokoll der Bischofskonferenz am Donnarstag den 29. April 1920 am 
Tage nach der Konsekration des Prof. F. Kenninck zum Erzbischof von Utrecht, 
AAU. Tekst autentyczny brzmi: „Bischof Herzog steht im Briefverkehr mit Krup
ski, in dem er sein Vertrauen setzt und der miindlich iiber die Kirche in Amerika 
berichtet wird. Es scheint, dass Hodur in Polen eine nationale Kirche grunden will, 
mit bischoflicher Verfassung weil viele aus seiner Kirche aus Amerika in die polo- 
nische Heimat zuriickkehren. Man behauptet, Bischof Kowalski c.a. geniessen beim 
Volk kem Vertrauen, weil sie von der zaristischen Riegierung begiinstigt werden. 
Die Konferenz fmdet keinen Anlass die Mariayiten zumisstrauen”.



łania w Galicji, ale osobiście, gdyż w takich razach, zwłaszcza w początkach, 
należy się wziąć do dzieła z całą znajomością rzeczy, żeby wszystkich 
zadowolić”5.

A zatem, już wówczas zarysowywał się problem ewentualnego istnienia. 
w jednym kraju dwu Kościołów starokatolickich. Biskup Starokatolickiego 
Kościoła Mariawitów w Polsce (taka była oficjalna nazwa Kościoła od 1910 
r.) zachęcał bpa F. Hodura do działalności misyjnej w b. Galicji, a więc na 
terenach polskich, na których mariawici, wobec braku prawnego uznania w 
b. zaborze austriackim, nie mogli w miarę swobodnie rozwijać swej działal
ności. Problem ten wyraźnie ujawnił się podczas sesji MKBS w dniu 1 maja
1923 r. w Hadze, na której omawiano stosunki między mariawitami a 
PNKK6. Owoce dyskusji zawarto w protokole sesji MKBS. Czytamy tam: 
„Biskup Hodur poinformował o sytuacji Kościoła w Ameryce, gdzie grozi 
amerykanizacja, a więc powrót do Polski jest konieczny, jednak planowany 
jest dla obszarów Polski, na których mariawici nie mogą działać! 
Dlatego chciałby po bratersku spotykać się z mariawitami na wspólnych 
konferencjach w oparciu o zasadę Jesus Christus locutus est ecclesiam 
(Jezus Chrystus przemówił przez Kościół). (...) Przewielebny ksiądz arcybi
skup (F. Kenninck) rzucił myśl, aby dążyć do zjednoczonego Kościoła Sta
rokatolickiego w Polsce; wszyscy obecni zgodzili się z tym projektem”7.

W omawianym okresie, tj. w latach 1922—1951, Diecezją PNKK w 
Polsce kierowali kolejno biskupi Franciszek Bończak, Władysław Marcin 
Faron (1891—1965) i Józef Padewski (1894—1951).

Bp F. Bończak pierwotnie związany był ze wspólnotą bpa Antoniego 
Kozłowskiego (1857—1907), czyli z Kościołem Starokatolickim z siedzibą 
biskupią w Chicago. Po otrzymaniu święceń kapłańskich (29 grudnia 1903) 
z rąk bpa A. Kozłowskiego przejawiał on niezwykłą aktywność; reprezento
wał wraz z księżmi T. Jakimowiczem i A. Przeorskim, jako proboszcz nieza
leżnej parafii polskiej w Passaic, N.J., Kościół Starokatolicki w USA na I 
Synodzie PNKK w Scranton (6—8 września 1904 r.). Wkrótce po tym

5 Oryginał listu znajduje się w Archiwum Diecezji Centralnej PNKK w Scran
ton — akta nieuporządkowane; odbitka kserograficzna — w zbiorach autora pracy.

6 Ze strony PNKK w sesji tej uczestniczyli: bp F. Hodur i elekt F. Bończak, ze 
strony zaś Starokatolickiego Kościoła Mariawitów bp Leon (M. Andrzej) (Gołębiow
ski (1867—1933) oraz elekt Wawrzyniec (M. Franciszek) Roztworowski (1874—1955). 
Por. Protokoll der Sitzung der Intemationalen altkatholischen Bischofskonferenz 
am 1. Mai 1923 im Haag, A AU.

7 Tamże.



Synodzie przeszedł wraz z parafią pod jurysdykcję PNKK8. To właśnie on 
już na III Synodzie Generalnym w Chicago (1—3 grudnia 1914) wyraził 
nadzieję, że idea PNKK „zostanie przeniesiona do Polski, gdzie po zakoń
czeniu krwawych zapasów potrzeba będzie dobrej i światłej rady, zjedno
czonego czynu ludzi, oraz dobrych — lud rozumiejących •— kapłanów”, 
jakimi, w opinii referenta — są i będą księża PNKK9. Zaapelował też do 
uczestników Synodu, aby „każdy członek parafii narodowej płacił stały 
podatek na rzecz niesienia pomocy Ojczyźnie”10. Jako biskup Diecezji 
Misyjnej w Polsce przejawiał on wiele inicjatyw, był świetnym organizato
rem, dość dobrze zorientowanym w starokatolicyzmie.

Drugi z wymienionych biskupów — b. ksiądz rzymskokatolicki po 
otrzymaniu sakry biskupiej w dniu 30 stycznia 1930 r. w katedrze scrantoń- 
skiej, dość krótko kierował diecezją w Polsce. Na skutek zaistniałych wcześ
niej konflików i nieporozumień zjazd duchowieństwa i świeckich przedsta
wicieli parafii odbyty w dniu 2 września 1931 r. w Krakowie pod przewod
nictwem biskupów: Walentego Gawrychowskiego (1870—1934) i Jana Ze
nona Jasińskiego (1888—1951) zawiesił go „w czynnościach biskupich i 
kapłańskich” jako „biskupa misyjnego w Polsce”11. Utracił on też członko
stwo w MKBS12.

Te nieporozumienia i będące ich następstwem decyzje, po obu stro
nach, znacznie osłabiły pierwotną aktywność i dyscyplinę wśród ducho
wieństwa PNKK w Polsce, a trud ponownej konsolidacji duchowieństwa i 
wiernych oraz zaleczenia ran przypadł w udziale bpowi J. Padewskiemu, 
który w listopadzie 1931 r. przybył do Polski. Bp J. Padewski był prężnym 
organizatorem. Praca jego w ówczesnych warunkach w Polsce, trwająca od 
listopada 1931 r. (z przerwą od września 1935 r. do października 1936 r.) 
była nie do pozazdroszczenia. Przede wszystkim towarzyszyły jej ciągłe szy
kany ze strony władz administracyjnych państwa, wspieranych przez du

8 Por. „Straż” z 17 września 1904 r., nr 37; „Rola Boża” z 17 września 1977 r., 
nr 19, s. 19—20 — przedruk uchwał synodalnych ze „Straży”.

9 Tak w: Trzeci Synod Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Ame
ryce, który się odbył w dniach 1, 2 i 3-go grudnia 1914 roku w Chicago, III. (Spra
wozdanie, szkic historyczny i uwagi), Scranton, Pa. 1921, s. 33).

10 Tamże, s. 38.
11 „Zwiastun Ewangeliczny” z 20 września 1931 r., nr 38, s. 294 oraz z 11 paź

dziernika 1931 r., nr 41, s. 315.
12 Kierował on przez pewien czas wspólnotą wyznaniową pn. Kościół Staro- 

-katolicki Polsko-Narodowy (używano też nazwy Polski Kościół Staro-Katolicki). W 
1948 r. powrócił do Kościoła Rzymskokatolickiego. Por. artykuł redakcyjny pt. Nie
szczęsny Faron po raz trzeci wraca do... Rzymu! „Posłannictwo” 1948, nr 1—4, s. 11.



chowieństwo rzymskokatolickie. Ponadto miały miejsce ataki bpa W. M. 
Farona oraz części pozostających pod jego jurysdykcją księży i wiernych, 
którzy najczęściej nie wnikali w istotę sporów. Jednakże, mimo tych trud
ności, bp J. Padewski — dzięki swemu ogromnemu zaangażowaniu, licz
nym wizytacjom pasterskim, stałym kontaktom z księżmi i wiernymi w 
terenie — zdołał wzmocnić Kościół w Polsce, głównie pod względem więzi 
organizacyjnej.

W tym kontekście nasuwa się jednak podstawowe pytanie, jak w owym 
okresie przedstawiała się w Kościele sprawa starokatolickiej tożsamości. 
Wiadomo bowiem, że bp F. Hodur cieszył się ogromnym autorytetem w 
PNKK. Pod jego osobistym wpływem kształtowały się w PNKK opinie i 
poglądy teologiczne, nie zawsze w pełni zgodne z nauką starokatolicką. 
Chociaż przed otrzymaniem sakry biskupiej w Utrechcie z rąk biskupów 
starokatolickich (29 września 1907 r.) elekt F. Hodur zobowiązał się pod 
przysięgą do respektowania postanowień Umowy Biskupów Starokatolic
kich Unii Utrechckiej z września 1889 r. oraz zasad zawartych w Deklaracji 
Utrechckiej z tegoż roku13, to w praktyce kościelnej jego poglądy teologi
czne po części odbiegały od tych zasad. Stopniowo ulegały one także zmia
nom, zwłaszcza poglądy teologiczne w zakresie pojmowania Kościoła, urzę
du duchownego, sakramentów św. Podczas sesji MKBS w Kolonii w dniu 
11 września 1913 r., na której dyskutowano sprawę Wyznania Wiary ułożo
nego przez bpa F. Hodura, przyjętego na pierwszych trzech Synodach 
Prowincjonalnych w tymże roku, autor odpierając zarzuty (że nie odzwier
ciedla ono katolickiej nauki wiary), domagał się „osobistej wolności dla 
swego Kościoła, wyjaśniania artykułów wiary tak, jak to jest konieczne ze 
względu na jego sytuację”14. Pragnął wiernym PNKK przekazać depozyt 
wiary w sposób odpowiadający jego czasom, w zrozumiałym i prostym 
języku. Omawiane Wyznanie Wiary — dowodził bp F. Hodur — jest wyni
kiem szczególnej sytuacji ludu polskiego w USA15. Jednakże autor pod

13 Zob. Protokoll der Bischofskonferenz im Haag — 2. September 1907; 7. Sep- 
tember 1907, AAU. Elektowi F. Hodurowi przed konsekracją postawiono kilka 
warunków, w szczególności zaś podpisanie przez niego Deklaracji i Konwencji 
Utrechckiej z dnia 24 września 1889 r. oraz zobowiązanie się do ścisłego trzymania 
się przez niego i jego duchownych wyznania wiary bliżej scharakteryzowanego w 
Deklaracji Utrechckiej; nie udzielanie bez zgody MKBS żadnemu biskupowi kon
sekracji oraz nie wchodzenie w pełną wspo??sotę kościelną z jakimkolwiek biskupem; 
zobowiązanie się do nie wyświęcruiśy na kapłana żadnego kandydata bez przekona
nia się o jego dostatecznym przygotowaniu naukowym i moralnym.

M Protokoll der Sitzung der Internationalen altkatholischen Bischofskonferenz 
11. September 1913 in Koln, AAU. v

15 Tamże.
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wpływem pozostałych uczestników sesji MKBS zgodził się z tym, że nauki 
zawarte w Wyznaniu Wiary powinny być „nie dogmatem zastępującym 
stare Symbole wiary, lecz tylko pewnymi opiniami”16. W istocie rzeczy bp 
F. Hodur był przekonany, że PNKK jest reprezentantem i kontynuatorem 
Kościoła pierwszego tysiąclecia. Daje on Polakom na wychodźstwie coś lep

. szego w zakresie życia religijnego, narodowego i społecznego, niż óWczesny 
Kościół Rzymskokatolicki. ■ : '

Sprawą przedstawienia owego Wyznania Wiary i zasad reUgijno-Społe- 
cznych PNKK (n.b. Uchwalonych na Synodach tegoż Kościoła w USA) 
zajął się bp F. Hodur w swym obszernym referacie, wygłoszonym na I 
Synodzie Ogólnopolskim w Warszawie w dniach 27—29 czerwca 1928 r.17. 
Jest rzeczą znamienną, że wszystkie tezy referenta zostały przez uczestni
ków Synodu podjęte jednomyślnie, bez poddania ich dyskusji. Synod bar
dzo ogólnikowo określił stosunek Kościoła w Polsce do Kościołów Staroka
tolickich Unii Utrechckiej. Uczestnicy Synodu oświadczyli: „Z Kościołami, 
które uznają sakrament kapłaństwa i sukcesję apostolską K(ościół) N(aro- 
dowy) pozostaje w stosunku  najbardzie j zaprzyjaźnionym , a więc 
z bratnim polskim Starokatolickim Kościołem Mariawitów (nie będącym 
już podówczas w łączności z Unią Utrechcką, a z którym PNKK na Syno
dzie w 1928 r. zawarł porozumienie — uwaga: W. W.) oraz z innymi Koś
ciołami Starokatolickimi Holandii, Szwajcarii, Niemiec,' Czechosłowacji, 
Jugosławii, Austrii i wszystkimi innymi narodowo-katolickimi, wreszcie z 
Kościołami episkopalnymi AngUi, Ameryki itd.”18.

W oświadczeniu tym brak wyraźnego stwierdzenia, że PNKK od czasu 
opowiedzenia się elekta F. Hodura za Utrechcką Deklaracją Wiary i przyję
cia przez niego sakry biskupiej z rąk biskupów starokatolickich Unii 
Utrechckiej pozostaje z tymi Kościołami w pełnej wspólnocie kościelnej. 
Nie jest to tylko „stosunek przyjaźni”, gdyż podstawą wspólnoty biskupów 
i ich Kościołów jest wspólne opowiedzenie się za Utrechcką Deklaracją 
Wiary z 24 września 1889 r. i wspólna im katolickość urzędu i kultu. Rodzi 
się przy tym pytanie, czy uczestnicy Synodu w Warszawie w pełni uświa
damiali sobie charakter i zakres więzi ze starokatolikami, skoro na tej samej 
płaszczyźnie ustawili swój stosunek do Kościołów Starokatolickich Unii 
Utrechckiej i „Kościołów Episkopalnych Anglii i Ameryki”, z którymi sta- 
rokatolicy zawarli interkomunię dopiero w 1931 r., a PNKK ratyfikował ją 
znacznie później. ‘

16 Tamże. . ..... ' ■ .•!■ ■■ ■ '..
17 Zob. szkic pt. Najważniejsze momenty z Pierwszego Synodu P. N. K. Kościoła 

w Polsce, „Rola Boża” z 4 sierpnia 1928 r., nr 16, s. 246—251. ....... ,
18 „Rola Boża” z 4 sierpnia 1928 r., nr 16, s. 248* •• ■ '



Podkreślono już zasługi bpa J. Padewskiego i' jego poświęcenia dla 
Kościoła w Polsce. Był on sumiennym, beż reszty oddanym współpracow
nikiem bpa F. Hodurą na niwie Pańskiej, respektującymwszelkiepoiecenia 
zwierzchnich władz kościelnych w Scranton. Dokładna lektura artykułów, 
oświadczeń i komunikatów zamieszczanych przez bpa J. Padewskiego w 
czasopiśmie „Posłannictwo” wskazuje, że nie miał on pogłębionego poglądu 
na doktrynę starokatolicką. Nie uświadamiał on sobie istoty i charakteru 
więzi biskupów PNKK z innymi biskupami starokatolickimi, zjednoczo
nymi w Unii Utrechckiej przez uznanie Deklaracji Utrechckiej. Tak npi w 
pierwszym numerze wydawanego przez siebie „Posłannictwa” z 1 lutego 
1932 r., dowodząc ciągłości sukcesji apostolskiej w PNKK i jego katolic- 
kości, odwoływał się do biskupów starokatolickich i reprezentowanych 
przez nich Kościołów, którzy udzielili sakry biskupiej elektowi F. Hodu- 
rowi19. W rok później na łamach tegoż czasopisma z 19 lutego 1933 r. uka
zało się „wyjaśnienie i ostrzeżenie”, wydane w związku z otrzymaniem przęz 
administratora PNKK w Polsce wiadomości, że w „niektórych okolicach” 
księża Kościoła Starokatolickiego (idzie o księży utrzymujących podówczas 
łączność z parafią starokatolicką w Katowicach) namawiają wiernych 
PNKK „na starokatolicyzm”. Bp J. Padewski oświadczył: „(...) wyjaśniam, 
że Kościół Starokatolicki szanujemy, jak zresztą każde wyznanie chrześci
jańskie, jednakże z Kościołem Starokatolickim nic nas n i |  łączy pod wzglę
dem programu pracy, ideałów patriotycznych, narodowych oraz poglądów 
na sprawy polskie, ani też nie prowadzimy na terenie Polski żadnej współ
pracy z Kościołem Starokatolickim w. jakiejkolwiek formie, albowiem Koś
ciół Starokatolicki w Polsce jest pod jurysdykcją biskupów niemieckich”.

- „Polski Narodowy Kościół Katolicki ma inną, zupełnie odmienną 
misję w Polsce; nasze zadania mają charakter większy. Ideały Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego rozwinęły się potężniej i wyprzedziły 
Kościół Starokatolicki w pochodzie rozwojowym”20.

Zupełnie inny ton pobrzmiewa w notatce poświęconej Unii Utrechc- 
kiej i PNKK, zamieszczonej w „Posłannictwie” w pierwszej połowie sierp
nia 1935 r.,21. Czytelnicy dowiadują się z niej, że od czasu nadania sakry 
biskupiej elektowi F. Hodurowi w Utrechcie, PNKK w USA i Polsce 
należy do Unii Utrechckiej i pozostaje z Kościołami Starokatolickimi „w 
ciągłym kontakcie”. Wyraźnej zmianie uległ stosunek administratora Kóś-

19 Zob. artykuł podpisany inicjałami J. P.: O przyszłość Kościoła Narodowego 
w Polsce, „Posłannictwo” 1932, nr l ,s .  1^4.

20 „Posłannictwo” 1933, nr 1, s. 6. ; ,
21 „Posłannictwo” 1935, nr 8, s. 5.



cioła w Polsce do starokatolików na zachodzie Europy po wzięciu udziału w 
uroczystości konsekracji elekta Erwina Kreuzera (1877—1953). Szczególnie 
uwidoczniło się to po otrzymaniu przez elekta J. Padewskiego sakry bisku
piej w dniu 26 sierpnia 1936 r. Odtąd nowo konsekrowany biskup, członek 
MKBS, będzie już częściej spotykał się z innymi biskupami starokatolic
kimi, okazując im więcej zrozumienia i sympatii. Wziął udział m.in. w XIV 
Międzynarodowym Kongresie Starokatolików w Zurychu (25—29 sierpnia 
1938 r.), gdzie nawiązał bliższe kontakty osobiste także z księżmi i wier
nymi, przedstawicielami starokatolicyzmu. Przekazał na Kongresie infor
mację o życiu PNKK w Polsce i został mile przyjęty przez zgromadzenie 
kongresowe, czemu dano wyraz m.in. w wykazie uczestników Kongresu, 
opublikowanym w „Internationale Kirchliche Zeitschrift”, gdzie bp J. 
Padewski figuruje jeko „Bischof der altkatholischen Kirche von Polen”22.

Zauważmy przy tym, że w czasie okupacji hitlerowskiej, kiedy okupant 
postawił PNKK, podobnie jak i inne wyznania nie mające prawnego uzna
nia w II Rzeczypospolitej, w stan likwidacji23, Kościół został uratowany 
dzięki łączności z Unią Utrechcką oraz dzięki osobistym kontaktom bpa 
J. Padewskiego ze starokatolickim biskupem z Bonn, Erwinem Kreuzerem. 
Nie oznaczało to, oczywiście, że PNKK znalazł się w jakiejś uprzywilejo
wanej sytuacji. Wręcz przeciwnie, okupant, realizując na ziemiach polskich 
swą politykę kościelną, która była częścią polityki narodowościowej, nie 
oszczędził żadnego z Kościołów i związków wyznaniowych. Bardzo boles
nym ciosem dla PNKK w Polsce było aresztowanie na początku września 
1942 r. bpa J. Padewskiego, którego początkowo osadzono w więzieniu 
Montelupich w Krakowie, a następnie wywieziono do Tittmoning (Górna 
Bawaria), skąd po 18 miesiącach został uwolniony przez Szwajcarski Czer
wony Krzyż w ramach wymiany jeńców wojennych. W marcu 1944 r. 
dotarł on do USA, gdzie wkrótce zajął się pracą duszpasterską w parafii 
PNKK w Albany, N. Y. PNKK w Polsce w wyniku drugiej wojny świato
wej i okupacji niemieckiej poniósł ogromne straty materialne i osobowe, 
ogółem 28% księży zginęło. Procentowo PNKK złożył więc w kapłanach, 
zamordowanych podczas trwania II wojny światowej, największą ofiarę. W 
wyzwolonej Ojczyźnie trzeba było na nowo organizować życie kościelne.

22 IKZ 1938, z. 4, s. 319.
23 Wyznania te zostały rozwiązane, z równoczesnym pozbawieniem ich mienia, 

mocą rozporządzenia generalnego gubernatora Hansa Franka z dnia 21 marca 1941 
r. o rozwiązaniu sekt i zrzeszeń podobnych do sekt w Generalnym Gubernatorstwie. 
Tekst w: Verordnung iiber die Auflosung von Sekten und sektenahnlichen Vereini- 
gungen in Generaloguvernement vom 31. Marz 1941 (VBL GG z 22 kwietnia 1941 r., 
nr 32, s. 197—198).



Pod koniec lutego 1946 r. tego zadania, niezwykle trudnego, podjął się 
ponownie bp J. Padewski, przejawiając niezwykłą aktywność na wielu 
obszarach życia kościelnego. Kierował Kościołem do połowy stycznia
1951 r., czyli do czasu aresztowania go wraz z ks. Edwardem Narbutt- 
Narbuttowiczem (1912—1965) i ks. Franciszkiem Kocem (1913—1983), 
późniejszym biskupem ordynariuszem Diecezji Wrocławskiej.

W dniu 9 maja 1951 r. bp J. Padewski zmarł w więzieniu w Warszawie 
w czasie śledztwa. Po odprężeniu międzynarodowym i przezwyciężeniu 
kryzysu politycznego w kraju w 1956 r. ponownie pojawiło się nazwisko bpa 
Padewskiego w prasie kościelnej. Podniesiono jego zasługi z okazji szóstej 
rocznicy śmierci. Doceniając zaangażowanie bpa J. Padewskiego w pracy 
religijno-społecznej i patriotycznej, stwierdzono w 1957 r., że „człowiek ten 
dla Polski żył, pracował i zdolny był do największych wyrzeczeń” oraz, że 
umarł „na posterunku w służbie dla Chrystusa i narodu”2!

Wobec zaistniałej w styczniu 1951 r. sytuacji, ster rządów w Kościele 
objęło Tymczasowe Kolegium Rządzące, które zwołało do Warszawy na 15 
lutego tegoż roku Ogólnopolski Zjazd Duchowieństwa. Zjazd podjął uch
wałę o zerwaniu więzów'organizacyjnych z PNKK w USA i usamodziel
nieniu się Kościoła w Polsce. „Święty nasz Kościół — czytamy w odnośnej 
uchwale — zachowując jedność wiary, dogmatu i tradycji z Polskim Na
rodowym Kościołem Katolickim za granicą, jest niezależny od jakiejkolwiek 
zagranicznej hierarchii duchownej lub władzy świeckiej i równy w prawach 
wszystkim innym narodowym Kościołom Katolickim”25. Na zjeździe po
stanowiono także zwołać na początku czerwca 1951 r. Synod do stolicy, 
który odbył się jednak w terminie późniejszym, tj. w dniach 8—11 grudnia
1952 r. Na poszerzonej Konferencji Kolegium Rządzącego (25 maja 1951) 
Tymczasowe Kolegium zostało przekształcone w Radę Kościoła. Powołano 
również Kurię Biskupią ze stałą siedzibą w Warszawie, która przejęła pre
rogatywy Tymczasowego Kolegium Rządzącego. Miała ona za zadanie 
m.in. opracowanie prawa kościelnego. Na sesji Rady Kościoła w Warszawie 
w dniach 13—14 września 1951 r. omówiono projekt Prawa Kanonicz
nego26, które to prawo przyjęto jako obowiązujące odtąd cały Kościół do 
czasu zwołania Synodu i uchwalenia na nim ostatecznej wersji prawa. 
Uchwalono też zmianę dotychczasowej nazwy Kościoła na „Kościół Pol- 
skokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej”. W czasie późniejszym, po przy

24 „Nasze Posłannictwo” 1957 r., nr 5—6, s. 4.
25 „Posłannictwo” 1951, nr 1, s. 4
26 Prawo Kanoniczne Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

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



daniu 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. 
Ogólnopolski zjazd duchowieństwa w Warszawie w dniu 24 lipca 1952 r. 
potwierdził uchwałę Rady Kościoła z września 1951 r., odnoszącą się do 
Prawa Kanonicznego i zarazem uchwalił nowelę w sprawie „kolegialnego 
zarządu całym Kościołem”, zgodnie z którą 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”27. Zjazd dokonał także wyboru dwóch 
biskupów.

Uchwały podjęte na obu wymienionych zjazdach duchowieństwa i ses
jach Rady Kościoła w latach 1951—1952, zwłaszcza w sprawie usamodziel
nienia się Kościoła, jego struktury organizacyjnej, ustroju wewnętrznego, a 
po części także i ideologii kościelnej, zostały następnie usankcjonowane 
przez I II  Synod Ogólnopolski, odbyty w Warszawie w dniach 8—11 grud
nia 1952 r. Zaaprobowano na nim Prawo Kanoniczne (tekst znowelizo
wany), przyjmując tym samym sformułowane w nim zasady organizacyjno- 
-ustrojowe oraz założenia ideologiczne i programowe: Odrzucono, „jako 
niezgodne z Tradycją Kościoła pierwotnego, tworzenie tzw. Sakramentu 
Słowa Bożego”, którą to jednak czynność „uznano za niewątpliwie najdo
nioślejszą w życiu Kościoła o charakterze sakramentaliów”28. Synod po
twierdził uchwałę ogólnopolskiego zjazdu duchowieństwa z 24 lipca 1952 r. 
w sprawie elekcji dwóch równorzędnych biskupów ordynariuszy jako „kie
rowników całego Kościoła”. Konsekracja obu elektów — jediTym z nich był 
Julian Pękala (1904—1977) — odbyła się w katedrze polskokatolickiej w 
Warszawie w dniu 11 grudnia 1952 r., po zakończeniu obrad synodal
nych29.

Mimo niekorzystnych ówczesnych uwarunkowań społeczno-polity
cznych i wpływu czynników świeckich na postawę części duchowieństwa, 
treść podjętych w latach 1951—1952 uchwał, podstawowe rozstrzygnięcia 
organizacyjno-ustrojowe i zasady usankcjonowane notabene przez III  Sy
nod Ogólnopolski (8—11 grudnia 1952 r.), mają moc wiążącą. Późniejsze

27 Tekst uchwalony uwzględniono w znowelizowanym Prawie Kanonicznym 
Kościoła Polskokatolickiego, Warszawa 1962 (maszynopis powielany przez Wydaw
nictwo Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego), kanony 201—217..

28 Tekst uchwał synodalnych w: „Posłannictwo” 1952, nr 12, s. 172—174.
29 Konsekratorami byli dwaj biskupi z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów 

oraz bp tytularny Adam Jurgielewicz z Kościoła Polskokatolickiego.



bowiem Synody Kościoła Polskokatolickiego nie uchyliły tych uchwał, 
wręcz przeciwnie — potwierdziły je.

Uczestnicy III  Synodu Ogólnopolskiego byli przekonani, że Kościół w 
Polsce po usamodzielnieniu się nadal pozostaje w Unii Utrechckiej, a nowo 
wybrani biskupi zostaną zaliczeni do grona członków MKBS. Z lektury 
zachowanych protokołów sesji MKBS wynika, że zachodnioeuropejscy 
biskupi starokatoliccy z dużym zrozumieniem odnosili się do spraw Koś
cioła w Polsce30. Ale na dalszą postawę tych biskupów wobec Kościoła w 
Polsce wywarł wpływ bp Leon Grochowski, który po śmierci bpa F. 
Hodura (16 lutego 1952 r.), objął stanowisko Pierwszego Biskupa PNKK31. 
Nowy Pierwszy Biskup PNKK nie uznawał uchwał Kościoła w Polsce z lat 
1951—1952 i zdecydowanie opowiadał się za administracyjnym podporząd
kowaniem tego Kościoła władzom zwierzchnim PNKK w USA.

Po październiku 1956 r. zaistniały warunki nawiązania ponownej więzi 
z PNKK w USA, chęć już na zasadach odmiennych od tych, jakie istniały 
przed usamodzielnieniem się Kościoła w Polsce. W marcu 1957 roku wyje
chali do USA bp Julian Pękala i ks. Tadeusz Majewski (obecnie Pierwszy 
Biskup Kościoła Polskokatolickiego), by wziąć udział w uroczystościach 60 
rocznicy zorganizowania PNKK i przeprowadzić rozmowy z Pierwszym 
Biskupem PNKK. W maju 1959 r., przebywali w USA ówczesny wikariusz 
generalny ks. dr Maksymilian Rode (późniejszy zwierzchnik Kościoła Pol
skokatolickiego) i ks. kanclerz Tadeusz Majewski. Podczas licznych konfe
rencji z biskupami PNKK stwierdzono, że oba Kościoły „z wyjątkiem 
drobnych różnic”, mają tę samą podstawę doktrynalną, są więc faktycznie 
jednym Kościołem”32. Poprzez wybór ks. dr. M. Rodego na stanowisko 
biskupa ordynariusza Kościoła Polskokatolickiego w Polsce (który miał 
miejsce na sesji Rady Kościoła w dniu 9 czerwca 1959 r., potwierdzony na 
IV Synodzie Ogólnopolskim w dniach 16—17 czerwca tegoż roku), a 
następnie przyjęcie przez elekta M. Rodego sakry biskupiej w Utrechcie z 
rąk biskupów starokatolickich (5 lipca 1959 r.), został zakończony proces 
kanonicznego usamodzielnienia się Kościoła Polskokatolickiego. Nowo kon
sekrowany biskup, po przyjęciu zasad sprecyzowanych w Deklaracji Utrech
ckiej i postanowień Umowy Biskupów Starokatolickich, został zaliczony w 
poczet członków MKBS, a Kościół Polskokatolicki w stosunkach z Unią-

, 30 Por. np. Protokoll der Sitzung Internationalen altkatholischen Bischofskon- 
ferenz vom 14. bis 15. October 1952 in Bern, AAU.

31 Protokoll der Sitzung der Internationalen altkatholischen Bischofskonfe- 
renz 3. September 1953 in Munchen, AAU. Por. też IKZ 1953, z. 1, s. 60—62.

32 Bp M. Rode: Wrażenia z podróży do Ameryki, „Nasze Posłannictwo” 1959, 
nr 12, s. 9.
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Utrechcką występuje odtąd jako samodzielny pod względem kanonicznym. 
IV Synod potwierdził jedność Kościoła Polskokatolickiego z PNKK w 
USA i Kanadzie „w świętej wierze katolickiej w oparciu o Pismo. Święte i 
Tradycję oraz w oparciu o uchwały i naukę siedmiu Soborów powszech
nych z tym, że oba Kościoły, tworząc faktyczną jedność dogmatyczną i litu
rgiczną, mają własne i niezależne kierownictwo, wybrane przez najwyższą 
władzę, tj. przez swoje Synody”33. Uchwała ta została utrzymana w mocy 
przez późniejsze Synody Kościoła w Polsce. Po zmianie zwierzchnika Koś
cioła w Polsce (w październiku 1965 r.), członkami MKBS zostali biskupi 
T. Majewski i F. Koc, wybrani na biskupów przez V Synod Ogólnopolski 
Kościoła w dniu 5 lipca 1966 r. i wykonsekrowani w dniu 10 lipca tegoż 
roku. Bp J. Pękala członkiem MKBS został dopiero w maju 1970 r., czyli 
po śmierci bpa L. Grochowskiego. Obecnie członkami MKBS są wszyscy 
biskupi polskokatoliccy.

W latach 1959—1965 nastąpiły w Kościele Polskokatolickim próby 
bliższego zwrócenia uwagi na dzieje i naukę starokatolicyzmu, jednakże owe 
intencje nie były przyjmowane w Kościele z należytym zrozumieniem, 
zwłaszcza przez starszą generację duchownych, a po części także i wiernych. 
Zdawała sobie z tego sprawę MKBS, skoro jej sekretarz bp Urs Kury 
(1901—1976); przesyłając bpowi M. Rodemu tekst Deklaracji Utrechckiej i 
Umowy Biskupów Starokatolickich w piśmie przewodnim z 27 lipca 1959 r. 
zaproponował delegowanie z Kościoła Polskokatolickiego studenta na 
Chrześcijańskokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Bernie celem 
pogłębienia studiów teologicznych. Odpowiedź brzmiała: „momentan kon- 
nen wir leider keinen Student zum Studium an euer Fakultat in Bern 
schicken”34. Później biskupi starokatoliccy podobne propozycje wysuwali 
wobec PNKK w USA i Kanadzie. Na sesji MKBS w dniach 6—7 lutego 
1961 r. w Bonn biskupi doszli do przekonania: „Es soli versucht werden, 
mit den National-Polen Amerikas dadurch engere Kontakte herzustellen, 
dass 1—2 Studenten zum Studium nach Bem gesant werden und einer 
unserer Dozenten Gastforlesungen in USA halt”35

O braku wśród duchowieństwa polskokatolickiego pogłębionych wia
domości z zakresu starokatolicyzmu świadczy choćby fakt zwrócenia się na 
początku 1961 r. ówczesnego redaktora „Posłannictwa” ks Edwarda Bała- 
kiera, obecnie docenta w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, z pismem

33 „Miesięcznik Kościelny” 1959, nr 6, s. 212.
34 Kopia pisma bpa M. Rodego z 24 sierpnia 1959 r. do bpa U. Kiiry’ego w 

Bernie, użyczona autorowi tego referatu przez bpa M. Rodego.
35 Protokoll der Sitzung der Internationalen altkatholischen Bischofskonfe- 

renz von 6. bis 7. Februar 1961, AAU.
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do biskupów starokatolickich na Zachodzie Europy, prosząc o napisanie 
kilku artykułów na temat doktryny starokatolickiej, liturgii lub studiów teo
logicznych36. Artykuły te miały ukazać się w specjalnym numerze lipcowo- 
-sierpniowym „Posłannictwa”. Na prośbę zareagował tylko bp P. J. Jans z 
Deventer (Holandia), przesyłając artykuł zatytułowany „Miejsce i znaczenie 
urzędu kapłańskiego w Kościele Starokatolickim”, który opublikowano w 
numerze lipcowo-sierpniowym wymienionego czasopisma.

Wspomniane życzenia biskupów starokatolickich z Europy Zachodniej 
zostały po części spełnione dopiero w 1971 r., i to ze strony Kościoła Pol
skokatolickiego, gdy przy poparciu ówczesnego zwierzchnika Kościoła bpa 
J. Pękali, za zgodą władz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i ówczes
nego Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego skorzystałem ze sty
pendium naukowego w Szwajcarii, pogłębiając w roku akademickim 
1971—1972 studia teologiczne na Chrześcijańskokatolickim Wydziale Teo
logicznym Uniwersytetu w Bernie. Miałem wtedy też możność zebrania 
niezbędnej literatury i materiałów źródłowych z zakresu starokatolicyzmu. 
W tym celu zachodziła jeszcze potrzeba wielokrotnych wyjazdów do Berna 
w czasie późniejszym. Owocem owych wieloletnich poszukiwań i badań są 
m.in. moje artykuły z zakresu starokatolicyzmu, publikowane w „Roczniku 
Teologicznym” (wydawanym przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną 
w Warszawie), „Posłannictwie. Kwartalniku Teologiczno-Filozoficznym”, 
(któremu od 1973 r. nadałem profil starokatolicki i ekumeniczny), „Kalen
darzu Katolickim” (wydania książkowe) i in., a także tłumaczenia — pod 
moim kierownictwem — na język polski podstawowych starokatolickich 
dokumentów i materiałów źródłowych oraz prac wybitnych teologów staro
katolickich. Efektem tego wysiłku jest też moja książka pt.: „Polski nurt 
starokatolicyzmu”, rozprawa doktorska i rozprawa habilitacyjna.

Należy zauważyć, że obecny zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego 
Pierwszy Biskup T. Majewski często zachęca pracowników naukowych 
Sekcji Teologii Starokatolickiej ChAT, aby w swojej pracy dydaktyczno
-naukowej uwzględniali fakt, że Kościół Polskokatolicki należy do rodziny 
Kościołów starokatolickich, tj. by w swoich badaniach i wykładach uwzglę
dniali naukę starokatolicką.

Sprzymierzeńcem Kościoła i Sekcji Teologii Starokatolickiej ChAT na 
tym polu jest Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików, motywowane w

36 Kopie pism, bez daty, zachowały się w Archiwum Rady Synodalnej, teczka
045 — starokatolicy.



swej działalności doktryną starokatolicką, które kształtuje profil wydawni
czy Instytutu Wydawniczego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Dzięki wyraźniejszemu niż dotąd określeniu tożsamości Kościoła, zna
cznie wzrosła jego ranga wśród innych Kościołów zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Przede wszystkim Kościół jest liczącym się partnerem w Unii 
Utrechckiej. Jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej, Światowej Rady 

i Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich i bierze aktywny udział w 
pracach tych gremiów. Kościół Polskokatolicki, świadomy swego posłan
nictwa religijnego, przejawia wielką aktywność we wszelkich inicjatywach 
zmierzających do utrwalenia pokoju i sprawiedliwości na świecie. Wspiera 
prace i działania Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju i Chrześcijańskiej Kon
ferencji Pokojowej w Pradze. Śmiem twierdzić, że dzięki postawie bisku
pów polskokatolickich, problemy pokoju i sprawiedliwości społecznej coraz 
częściej są dyskutowane na różnych międzynarodowych konferencjach i 
spotkaniach starokatolików. Zajmie się nimi też zbliżający się XXV Mię
dzynarodowy Kongres Starokatolików w Genewie (27—31 sierpnia 1990 
r.).



Hans Hoyer 
Wiedeń „Posłannictwo” nr 1 - 4 1988 r.

Kościół Starokatolicki*
1. Uwagi wstępne

Przystępując do badania historii Kościoła Starokatolickiego w Austrii 
w latach 1848—1918 napotyka na wiele trudności. Dotychczasowe opraco
wania1 tego okresu są niepełne, niedokładne, a nawet częściowo błędne. Nie 
jest więc wykluczone, że podobne niedokładności mogą przydarzyć się i 
niniejszemu opracowaniu. Jest to ściśle związane i uzasadnione tym, iż 
przygotowany zbiór źródeł dotyczących problematyki wewnątrzkościelnej, 
obejmuje swym zasięgiem chronologicznym okres znacznie późniejszy, a 
ponadto ograniczony jest w istocie do dzisiejszego terytorium Austrii. Nie 
słychać także — jak na razie — o jakiejkolwiek publikacji, która by opierała 
się na tym krytycznym wydaniu. Większość opracowań, dotychczasowych 
stanowiły apologetyczne opracowania kościelne, a więc z założenia już trak
towane były one jako pisane w ściśle określonych celach historiografi- 
cznych. Należy więc je traktować jako pisane ze skrajnych pozycji mniej
szościowych, charakterystycznych dla grup żyjących w diasporze. Usiłują 
one mimo to — z jednym wyjątkiem2 — o ile nie bronić własnej kościelnej 
egzystencji przed rozmaitymi atakami, to przynajmniej wyjaśniać ją i 
tłumaczyć.

* W: Monarchia Habsburska 1848—1918 r. Tom IV — Wyznania, Wiedeń, 
str. 616—623.

1 Johann Friedrich von Schulte, Der Altkatholizismus. Geschichte seiner Ent- 
stehung, inneren Gestaltung und rechtlichen Stellung in Deutschland (Starokatoli- 
cyzm. Historia jego powstania, wewnętrznej struktury i pozycji prawnej w Nie
mczech), Giessen 1887,. przedruk Aalen 1965 r. — Edmund Mudrak i Stefan Torok, 
Die Altkatholische Kirche in Ósterreich. Wesen und geschichtliche Entwicklung 
(Starokatolicki Kościół w Austrii, Istota i rozwój historyczny^ Wien 2 wyd. 1966. — 
Wilhelmine Zanki, Geschichte der Altkatholischen Kirche Osterreiches (Historia 
Starokatolickiego Kościoła Austrii) w: Osterreischisches Archiv fur Kirchenrecht 31 
(1980), Heft 4; Altkatholische Rechtstheologie und Verfassungsgeschichte der Alt
katholischen Kirche Osterreichs (Starokatolicka teologia prawa i historia ustroju 
starokatolickiego Kościoła Austrii), s. 431—448.

2 Zanki, Geschichte der Altkatholischen Kirche Osterreichs.
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Jest rzeczą charakterystyczną, że w najobszerniejszym dotychczas opra
cowaniu kościelnym na temat Kościołów Starokatolickich3, część history
czna — licząca 110 stron — poświęca austriackiemu Kościołowi krajowemu 
zaledwie półtorej strony tekstu4.

Podjęte prace utrudnia dodatkowo fakt występowania znacznych luk 
czasowych w dostępnych publikacjach i materiałach archiwalnych. Stosun
kowo dużo źródeł dotyczy lat 1871—1878; również okres do roku 1887 jest 
dość jasny, ale już pierwsze lata XX wieku — zwłaszcza od czasu, kiedy 
administrator diecezji przeniósł swą siedzibę do Warnsdorf (Varnsdorf) w 
Czechach — należą do wyjątkowo ubogich w dokumentację. Dopiero okres 
bezpośrednio poprzedzający I wojnę światową znajduje pełniejsze odbicie w 
zachowanych źródłach.

Nie jest też całkowicie jasne, od kiedy można mówić o istnieniu Koś
cioła Starokatolickiego. Z punktu widzenia prawnego, Kościół ten istnieje 
od momentu wydania „Zarządzenia ministra do spraw kultu i oświaty” z 
dnia 18 października 1877 r. KGBL, nr 99, orzekającego uznanie starokato
lickiej społeczności religijnej. Natomiast swoje istnienie prawne (w świetle 
ówczesnej sytuacji konstytucyjno-prawnej) Kościół ten zawdzięcza usta
wom majowym z roku 1868 i 1874, zwłaszcza zaś ustawie z 20 maja 1874 
r., RGBL, nr 68, dotyczącej „prawnego uznania społeczności religijnych”.

Samo jednak dążenie do uchodzenia za społeczność powszechnie uzna
ną, a więc katolicką, (ale opowiadającą się przeciw dogmatowi o nieomyl
ności papieża), by powrócić do starych, niezmienionych i niezafałszowa
nych podstaw wiary i organizacji katolickiej, ujawniło się wkrótce po 
ogłoszeniu nowych dogmatów przez Sobór Watykański I, zawartych w bulli 
„Pastor aeternus”5. ’

O tym, jak powszechne było niezadowolenie wywołane przez bullę, 
świadczy poza wypowiedzeniem przez Austrię konkordatu z roku 18556, 
także szereg „adresów” austriackich kolegiów rad gminnych, skierowanych

3 Urs Kury, Die Altkatholische Kirche. Ihre Geschichte, ihre Lehre, ihre 
Anliegen (Kościół starokatolicki, jego historia, jego nauka, jego sprawy) = Die Kir- 
chen der Welt 3/ Stuttgart 1966. Uzupełnione przez Christiana Oeyena i zaopa
trzone jego posłowiem 2-gie wydanie (1978 r.) jest pod tym względem takie same.

4 Tamże, s. 92 n.
5 Bulla ta ogłoszona została przez papieża Piusa IX 18 lipca 1870 r. a więc w 

przededniu wybuchu wojny niemiecko-francuskiej.
6 Zarządzone odręcznym pismem cesarza z 30 lipca 1870 r. Por. do tego infor

mację zawartą w „Wiener Zeitung” z 31 lipca 1870 r. Do problemu wypowiedzenia 
konkordatu, zob. także pierwszy rozdział tej książki: Peter Leisching, Die romisch- 
-katolische Kirche in Cisleithanien, s. 51 nn. (Kościół rzymskokatolicki w Cisleit- 
hanii). -



do monachijskiego historyka Kościoła, Ignacego von Dollingera, który jako 
teologiczny doradca soborowy biskupów niemieckich, przeciwstawiał się 
nowym dogmatom.

Tak więc, mimo że poszczególne problemy i doktryny głoszone później 
przez Kościół Starokatolicki były znane jeszcze przed 18 lipca 1870 roku,7 
to jednak główny opór skierowany został przeciwko bulli „Pastor aetemus”. 
Dlatego też datę jej opublikowania przyjęto jako początek niniejszego 
opracowania.8

2. Od Soboru Watykańskiego I do uznania prawnego

a) Nie zorganizowany protest
Opublikowanie bulli „Pastor aeternus” wywołało w Austro-Węgrzech, 

zwłaszcza zaś w cisleithańskiej części monarchii, poważne zaniepokojenie. 
Żywa była tam jeszcze pamięć o tym, że Pius IX kilka lat przedtem potępił 
i odrzucił — jako sprzeczne z Konkordatem9 „Państwowe prawo podsta
wowe”, czyli Konstytucję austriacką z 21 grudnia 1867., RGBL, 142, „O 
ogólnych prawach obywateli”. Powodem odrzucenia tego dokumentu było 
nie tylko zagwarantowanie w nim wolności myśli,10 zakaz cenzury i ograni

7 Por. głównie wydarzenia związane ze zniesieniem diecezji Konstancja z 
powodu postawy zajętej przez jej wikariusza generalnego i kilkakrotnego adminis
tratora, hr. von Wessenberga; informuje o tym obszernie Johann Friedrich von 
Schulte, Lebenserińnerungen III: Geschichtliche, soziale, politische und biographis- 
che Essyeys, Giessen 3, 1909, s. 217 nn.

8 Istnieje bardzo obszerna literatura dotycząca I Soboru Watykańskiego; tutaj 
wymieniamy tylko dwa dzieła, które zawierają najbardziej wszechstronną argumen
tację, gdyż przedstawiają one wydarzenia, które doprowadziły do ogłoszenia dog
matu o nieomylności, z dwu różnych punktów widzenia: Konzil und Papst. Historis- 
che Beitrage zur Frage der hoschsten Gewalt in der Kirche (Sobór i Papież. 
Historyczne przyczynki do problemu najwyższej władzy w Kościele). Księga pa
miątkowa ku czci Hermanna Ttichle, wyd. przez Georga Schwaigera, Wien-Mtin- 
chen-Paderbom 1975. August Bernhard Hasler, Pius IX (1846—1878). Papstliche 
Unfelbarkeit und I Vatikanisches Konzil. Dogmatisierung und Durchsetzung einer 
Ideologie (Pius IX, 1846—1878. Papieska nieomylność i I Sobór Watykański. Dogma- 
tyzacją i przeforsowanie pewnej ideologii), 2 tomy (= Papste und Papsttum 12/1, 2), 
Stuttgart 1977.

9 Przemówienie konsystoralne Piusa IX z 22 czerwca 1868 r.; por. do tego Max 
von Hussarek, Die Krise und die Losung des Konkordats von 18. August 1855. Ein 
Beitrag zur Geschichte des osterreichischen Staatskirchenrechts, w: Archiv fur 
osterreichische Geschichte, 112 (1932) s. 211—480; zwł. 294 oraz Friedrich Engel- 
-Janosi, Ósterreich und der Vatikan 1846—1918, 2 tomy, Graz-Wien-Koln 1958, 1960, 
zwł. I, s. 147.

10 Art. 13, ust. 1 StGG.
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czeń pocztowych dla prasy krajowej,11 czy gwarancje wolności wiary i 
sumienia12, ale także zagwarantowanie wszystkim Kościołom i związkom 
wyznaniowym podstawowych praw oraz nałożenia na nie pewnych obo
wiązków.13 Wielu obawiało się — i to nie bez podstaw — kościelnych ata
ków, a nawet ingerencji w nowoczesne i liberalne ustawodawstwo, nie 
mówiąc już o napaści na parlamentaryzm i demokrację.14

Toteż cesarz — pismem odręcznym z dnia 30 lipca 1870 roku, wyda
nym w związku z opinią trzeciego radcy ministerialnego z tego samego dnia
— ogłosił Konkordat za nieważny i nieobowiązujący15, podając jako główny 
powód fakt, że partner (czyli Papież) zawartego — przy ścisłej współpracy 
hrabiego Leo Thuna — Konkordatu z 1855 r. stał się obecnie (z powodu 
dogmatu o nieomylności) kimś innym.

Sytuacja ta wymagała, zgodnie z Konstytucją, nowej regulacji pań- 
stwowo-prawnej, uwzględniającej zaistniałe okoliczności historyczne. W cis- 
leithanii z całą oczywistością chodziło tu głównie o ustawy majowe z roku 
1868, na podstawie których musiały zostać wydane nowe przepisy prawne, 
głównie celem uregulowania sytuacji w Kościele Katolickim. Wszyscy 
biskupi austriaccy i węgierscy — nie zważając na zakazy państwowe16 — 
ogłaszali nieustannie dekrety watykańskie. Jedynie biskup z Szekeafehervar 
dostosował się do cesarskiego zakazu.17

Ten spokojny i powolny rozwój wydarzeń, jakie rozgrywały się w aus
triackiej części monarchii — mimo zakazów i nieposłuszeństwa biskupów
— uległ przyspieszeniu po opublikowaniu książki znanego prawnika koś
cielnego, Johanna Friedricha von Schulte18. Zainteresowanie, jakie wywo

11 Art. 13, ust. 2 StGG.
12 Art. 14, ust. 1 i 3 StGG. '
13 Art. 15, StGG.

■ 14 Wynika to jasno z informacji przesłanej do cesarza przez Ministra Kultu i 
Oświecenia, Karola von Stremayera, z 25 lipca 1870 r.; Allgemeines Verwaltungsar- 
chiv, Wien, Ministerium fur Cultus und Unterricht, Fasz. 16, Praes. 2618/1870.

15 Wszystkie dokumenty, łącznie z depeszą ministra Domu Cesarskiego i spraw 
zagranicznych, Friedricha Ferdinanda hrabiego (później grafa) von Beusta do aus
triackiego ambasadora w Rzymie, znajdują się w: Emil Friedberg, Sammlung der 
Aktenstucke zum ersten vatikanischon Concil (=Zeitschrift fur Kirchenrecht, Erga- 
nzungsband 2, Ttibingen 1872), 155 i 626 nn. Por. też dokumenty w dodatku do Hus- 
sarek, Krise und Losung des Konkordats.

16 Np. oświadczenie węgierskiego prezesa Rady Ministrów, Gyula (Juliusza) hr 
Andrassy do biskupów z 10 sierpnia 1870 r. u: Friedberg, Aktenstucke, 775.

17 Zob. zakaz z 11 września 1817 r., u: Friedberg, Aktenstucke, 781.
18 Johan Friedrich von Schulte, Die Stellung der Concilien, Papste und Bischo- 

fe, Praga 1871. .



łała ta publikacja, zwróciła uwagę dość szerokich kręgów społecznych na 
zróżnicowanie poglądów wokół bulli „Pastor aeternus”. Dopiero jednak 
dzięki monachijskiemu proboszczowi katedralnemu i historykowi Kościoła, 
Ignacemu von Dóllingerowi i jego pismu skierowanemu do arcybiskupa 
Grzegorza von Scherra z Monachium (Freising, 28 marca 1871 r.), doszło 
do wyraźnego sformułowania i sprecyzowania stanowiska starokatolickiego, 
które w wyniku opublikowania tegoż pisma19 stało się powszechnie znane.

Znaczenie pisma polegało głównie na tym, iż było ono pierwszą próbą 
sformułowania nie tylko wrogiej postawy wobec Rzymu i jego bulli, ale 
również swego rodzaju próbą pozytywnego działania.20 Liczne „adresy” 
kierowane do Dóllingera potwierdzały to stanowisko. Uchwała Rady Gmin
nej Stołecznego i Prezydencjalnego Miasta Wiednia, z 14 kwietnia 1871 
roku wyraziła Dóllingerowi „uznanie i sympatię dla jego męskiej postawy”, 
a jednocześnie w petycji skierowanej do rządu centralnego wysunęła „żąda
nie nowego uregulowania stosunków między państwem i Kościołem”21.

Inne kolegia Rad Gminnych poszły za przykładem Wiednia, przesyła
jąc również swoje „adresy” do Monachium. I tak Rada miasta Ried im 
Inkreis przesłała analogiczny „adres” 18 kwietnia 1871 roku, Rada Villach
— 25 kwietnia, a Rada Gminna miasta Linz nad Dunajem — 26 kwietnia22.

W międzyczasie, 12 kwietnia 1871 roku, w wiedeńskim „Konstitutio- 
nelle Vorstadtzeitung„ ukazał się ”List otwarty do Najprzewielebniejszego 
Episkopatu niemiecko-austriackiego”, podpisany przez księdza diecezjal
nego Aloisa Antona, w którym autor wyprowadził wnioski praktyczne z 
oświadczenia Dóllingera. Pod wpływem — jak określił — „monachijskiego 
oświadczenia z Zielonych Świątek 1871 roku”23, ksiądz Alois Anton sformu
łował swoje własne „Wezwanie do ludu katolickiego”24, w którym po raz 
pierwszy zażądał wyraźnie „przywrócenia starej istoty Kościoła w wierze, w 
liturgii oraz ustroju”. Wołanie o wolny wybór biskupów i duszpasterzy 
odbiło się szerokim echem w społeczności kościelnej. Dopiero jednak

19 W dodatku do Nr 30 „Augsburge Allgemeine Zeitung, z 31 marca 1871 r.,; 
tutaj cytowane według Schulte, Altkatholizismus, 192—203.

20 Do czystego, szyderczego protestu ograniczyła się książka Vincenz Knauera, 
Benedyktyna Malleus haereticorum, das ist: Romisch-Katholische Briefe zur griind- 
lichen Abfertigung der schrecklich um sich greifenden altkatholischen Ketzerei 
(Młot na heretyków, to znaczy Rzymsko-katolickie listy mające na celu gruntowne 
rozprawienie się z potwornie rozszerzającym się kacerstwem starokatolickim), Pra
ga 1871.

21 Archiwum miasta Wiednia, Protokół Rady Gminnej z 14 kwietnia 1871 r.
22 Mudrak-Porok, Die Altkatholische Kirche in Ósterreich, 5 n.
23 Przedrukowane w: Schulte, Altkathilizismus, 16 nn; pierwszy raz opubliko

wane w Rheinischer Merkur, 1871, 238 nn.
24 Przedrukowane w: „Der Altkatholik”, 1971, nr 10,5.
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wtedy, gdy Friedrich Bernhard Michelis wygłosił 12 czerwca 1871 r. w 
Wiedniu i w dzień później w Krems nad Dunajem wykład do licznie zgro
madzonych wiernych, wzywając ich do tworzenia starokatolickich „komite
tów działania”, zaczęto konkretnie myśleć o samodzielnej, oddzielnej od 
Kościoła Rzymskokatolickiego organizacji parafialnej.

b) Pierwsze próby organizacyjne

Pierwsze starokatolickie „komitety działania” utworzone zostały: 27 
lipca 1871 r. w Wiedniu przez ks. Aloisa Antona i członka Rady Gminnej, 
dra Karola Lindera, a następnie w Warnsdorf 10 sierpnia tegoż roku, dzięki 
aktywnej współpracy późniejszego proboszcza Antona Nittela i przemys
łowca Franza Richtera, a 8 września również 1871 roku podobny „komitet” 
powołano w Ried im Innkreis, pod przewodnictwem burmistrza Josepha 
Gyri, któremu pomagał członek Rady Gminnej Engelbert Wetzelsberger. 
Przedstawiciele tych i czterech dalszych „komitetów” wzięli udział w I 
Kongresie Starokatolików, jaki odbył się w Monachium w dniach od 22 do 
24 września 1871 r. O tym, jak aktywny był to udział świadczą zachowane 
dokumenty.25 Na tym forum po raz pierwszy wysunięto postulat samo
dzielnego organizowania parafii i duszparsterstwa oraz podjęto odnośne 
decyzje.

Dnia 6 października 1871 roku, decyzją Rady Gminy w Wiedniu prze
kazano do użytkowania „antywatykańsko nastawionym katolikom” kaplicę 
ratuszową Sw. Salwatora. Tam właśnie 15 października ks. Alois Anton 
celebrował pierwsze nabożeństwo starokatolickie. Już następnego dnia ksią
żę arcybiskup, kardynał Rauscher obłożył kaplicę Sw. Salwatora interdyk- 
tem miejscowym26 który został zniesiony dopiero po prawie 100 latach27. 
Natomiast w Warnsdorf podobne nabożeństwo zostało odprawione po raz 
pierwszy 16 października 1871 r. przez księdza Antona Nittela.

Tymczasem w Ried im Kreis 4 grudnia 1871 roku wybrano pierwszego 
duszpasterza w osobie dra Josefa Bradera. Niestety dostępne obecnie źródła 
nie pozwalają ustalić, czy tego rodzaju wybory odbyły się również w Wied
niu i Warnsdorf. Wiadomo natomiast, że na zebraniu, jakie miało miejsce 5 
listopada 1871 roku w Wiedniu podjęto decyzję utworzenia samodzielnej,

25 Informacja stenograficzna o dyskusjach'Kongresu Katolików jaki odbył się 
w dniach od 22 do 24 września 1871 r. w Monachium. Monachium 1871.

26 Wiener Diozesaublatt 1871, 243, Por. też Richard Perger, Zur Geschichte 
von St. Salvator, w: Wiener geschichtsblatter 29 (1974) 17-28.

11 Wiener Drozesanblatt 1969, 157.
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„niezależnej od Rzymu parafii kościelnej”, której statut uzyskał zatwierdze
nie gminy miejskiej już 6 grudnia tegoż roku.

Jeszcze w 1871 roku rozpoczęto w Warnsdorf pierwsze prace przy 
budowie własnej świątyni, zaś pierwsze starokatolickie nabożeństwo odpra
wione w Ried im Innkreist na Boże Narodzenie w roku 187128 przyczyniło 
się wkrótce do przekazania starokatolikom przez Miejską Radę Gminną 
sprofanowanego kościoła Sw. Ducha29.

Stopniowo zaczęło zmieniać się też nastawienie państwa, które dotąd 
przypatrywało się biernie wydarzeniom, i nie podejmowało żadnych kroków 
ze swej strony. Mimo, że w listopadzie 1871 roku uznany za liberalny gabi
net księcia Adolfa Auerspergera z ministrem kultu Stremayrem zastąpił 
dotychczasowy rząd hrabiego Karola Zygmunta Hohenwarta, to jednak w 
zakresie stosunków Państwo—Kościół dominowała polityka wyznaniowa 
nowego ministra domu cesarskiego i spraw zagranicznych hr. Juliusza And- 
rassy’ego, który za wszelką cenę chciał uniknąć „kulturkampfu”.

Próba30 wyjaśnienia sytuacji prawnej w zakresie prawa wyznaniowego, 
podjęta przez deputowanych do Rady Państwa na początku 1872 roku, nie 
dała żadnego rezultatu. Ministerstwo Kultu i Oświaty, stając nieugięcie na 
gruncie przestrzegania prawa, nie chciało niczego innego, jak tylko wpro
wadzenia w życie ustaw wyznaniowych z lat 1867—1868. Jedynie w tym 
kontekście można zrozumieć zarządzenie z 20 lutego 1872 r. ZL. 98/72 
Praes: „Rząd musi tak długo traktować tak zwanych starokatolików jako 
wchodzących w skład Kościoła Katolickiego i stojących na gruncie wyksz
tałconych historycznie ogólnych struktur prganicznych, jak długo oni, 
zgodnie z art. 6 międzywyznaniowej ustawy z 25 maja 1868 r., RGBL nr 
49, nie zgłoszą w sposób przewidziany prawem, swego wystąpienia z Koś
cioła Katolickiego”.

Tu ujawniły się dwa — całkowicie sprzeczne — punkty widzenia. Sta- 
rokatolicy uważali się za kontynuatorów jednego Kościoła Katolickiego, tzn. 
takiego, jaki istniał przed Soborem Watykańskim I. Stanowisko to zgodne

28 Według tradycji w „Domu Fuggera” w Rossmarkt.
29 Dziś nie jest możliwe do ustalenia, czy nastąpiło to 2 czy też 3 marca 1872 r.; 

zachowany wyciąg z protokołu Rady Gminnej jest nie datowany — nosi datę spo
rządzenia wyciągu. Sam kościół sprofanowany został w 1809 r. podczas okupacji 
francuskiej i przez pewien czas użytkowany był jako teatr. Jako grożący zawaleniem 
został zburzony w latach 1892/92.

30 Interpelacja z 21 kwietnia 1871 r. Protokoły stenograficzne z posiedzeń Izby 
deputowanych austriackiej Rady Państwa, VI Sesja 564; ponowiona 12.5.1871 r., Pro
tokoły stenograficzne Walderta i towarzyszy, z 27 lutego 1872 r w: Protokoły steno
graficzne..., VII sesja 17. Posiedzenie 27 lutego 1872 r. (Podany tam Nr 88 załącznika 
jest niewłaściwy). Podczas sesji VII ponad 30 nie załatwionych interpelacji.



było z postanowieniami z Monachium oraz umocnione dodatkowo wypo
wiedzeniem konkordatu z 1855 r. Natomiast państwo obstawało przy 
organizacyjno-prawnej jedności Kościoła Rzymskokatolickiego i zgodnie z 
tym gotowe było uznać jedynie jakąś samodzielną, nową organizację. Do
piero po długich wewnętrznych dyskusjach i wielokrotnie podejmowanych 
bezskutecznych próbach, a także po częściowym ustąpieniu ze swego sta
nowiska, starokatolicy osiągnęli prawne uznanie swej samodzielności. W 
każdym razie starania ich miały poważny wpływ na sformułowanie § 7 
„Ustawy z 20 maja 1874 r., RGBL nr 68 o prawnym uznawaniu związków 
religijnych”. Paragraf ten orzekał wyraźnie, że „wystąpienie z Kościoła 
Rzymskokatolickiego nie jest konieczne do utworzenia nowej parafii kulto
wej”. Właśnie na tym polegał wprawdzie mały, jedynie formalny, ale 
zawsze pewien kompromis.

c) Budowa własnej organizacji

W czerwcu 1872 roku odbyła się w Warnsdorf, z inicjatywy tamtejszej 
„starokatolickiej parafii kościelnej”, pierwsza konferencja wszystkich aus
triackich parafii starokatolickich. Przedmiotem obrad było — obok prob
lemu tworzenia i organizacji autonomicznych parafii oraz wyboru biskupa
— określenie stanowiska wobec rządu w kwestii uznania samodzielności w 
zakresie nauczania religii w szkole, a także prowadzenia metryk31. Konfe
rencja miała także zająć wspólne stanowisko wobec zwołanego na dni 
20—22 września 1872 roku do Kolonii II Kongresu Starokatolików.

Konferencja wyszła z założenia, że zarówno w Niemczech, jak i Szwaj
carii oraz Austrii należy postępować jednolicie. Od czasu wymienionego 
Kongresu postępowanie parafii austriackich — o ile nie zostało całkowicie 
uzgodnione — to przynajmniej dostosowane do sposobu działania parafii w 
tych państwach. Na II Kongresie Starokatolików w Kolonii, obok wymie
nionych uprzednio parafii austriackich, reprezentowana była również zało
żona 2 czerwca 1872 roku, parafia Steyr.

31 Metryki były wówczas prowadzone prawie wyłącznie przez związki wyzna
niowe. Metryki starokatolickie, jako wydawane przez organizację prawnie nie istnie
jącą, nie miały żadnego znaczenia wobec państwa. Por. zarządzenie rządu wystoso
wane do wszystkich zarządów okręgów z dnia 2 lutego 1873 r. Nr 1547, zgodnie z 
którym wszystkie starokatolickie przypadki urodzin, chrztów i zgonów winny być 
odnotowywane przez duszpasterzy katolickich, w prowadzonych przez nich księgach 
metrykalnych; nie były jednak uznawane za całkowicie nieważne świadectwa (me
tryki) zawarcia małżeństw. -



Decyzje podejmowane w każdym przypadku większością głosów doty
czyły organizacji duszpasterstwa, wyboru biskupów, praw starokatolików i 
małżeństw cywilnych.32 Podjęte przez uczestników Kongresu decyzje o jed
nolitym postępowaniu, nie dały się jednak zrealizować. W Badenii i w Aus
trii nie istniały — jak dotąd — parafie uznane przez państwo. Niemieckie 
wybory biskupów i ich święcenia, jako dokonane w „katolickiej diecezji per
sonalnej”, uznano w Prusach 19 września 1873 r., w Badenii — 7 listopada 
tegoż roku, a w Hesji — 15 grudnia 1873 roku. W Bawarii natomiast uzna
nia takiego odmówiono w dniu 9 kwietnia 1874 roku. Inaczej potoczyły się 
sprawy w kantonach szwajcarskich, gdzie po udzieleniu w dniu 28 kwietnia
1876 roku przez Radę związkowo-konstytucyjnej zgody na założenie die
cezji chrześcijańsko-katolickiej, zaistniała praktyczna możliwość zakładania 
takich parafii.

Wspomniana powyżej „Ustawa dotycząca uznania” z roku 1874 nie 
zezwalała na analogiczne załatwienie tej sprawy. Mimo to starokatolicy Aus
trii żywili nadzieję przezwyciężenia trudności i spodziewali się, że podobnie 
jak to miało miejsce w Niemczech będą mogli partycypować w majątku 
kościelnym i otrzymywać wpłaty z funduszu kościelnego, chociażby z uwagi 
na swoją przynależność do Kościoła Katolickiego w okresie poprzedzającym 
I Sobór Watykański. Ponadto w kręgach świeckich istniały obawy, że 
wszelkie starania podejmowane zgodnie z „ustawą dotyczącą uznania”, 
kwestionują katolickość ich grupy wyznaniowej33.

W takim klimacie w dniu 3 listopada 1874 roku w Radzie Państwa 
doszło ponownie do postawienia kwestii „ustawy o starokatolikach”34. Po
czątkowo — bez powodzenia — ale już 17 marca 1875 roku Izba Deputo
wanych przyjęła zmieniony nieco wniosek ustawodawczy35 zgłoszony przez 
deputowanego dra Josefa Koppa i jego zwolenników36. Wniosek nie został 
jednak zaakceptowany przez Izbę Panów.37. W ten sposób zaprzepaszczono 
ostatecznie nadzieje na „obejście” ustawy dotyczącej uznania starokatolików 
z roku 1874.

32 Dyskusje prowadzone na II Kongresie Starokatolików w Kolonii. Koln i 
Leipzig 1872; przedruk w: Schulte, Altkatholizismus, 25—39.

33 Wynika to orzeczenia i opinii Schultego, opublikowanej w Deutscher Mer- 
kur, 1877, seria 46.

34 Stenograficzne Protokoły Izby Deputowanych, VIII Sesja, 65 posiedzenie, 3 
listopada 1874 r., załącznik 214.

35 Tamże, załącznik 346.
36 Stenograficzne Protokóły Izby Deputowanych, VIII Sesja, 132 posiedzenie,

17 marca 1875 r., 4648.
37 Komunikat z 19 stycznia 1876 r. Stenograficzne Protokóły Izby Deputowa

nych, VIII Sesja. 174 posiedzenie, 19 stycznia 1876 r., 1608.



Tymczasem uzyskanie przez utworzone dotychczas formy organiza
cyjne statusu zatwierdzonego przez Państwo, stawało się nieodzowną konie
cznością. Właśnie z powodu braku takiego (zatwierdzonego przez państwo) 
statusu, rozpadła się parafia w Steyr. W tej krytycznej sytuacji, na przeło
mie lat 1875/76 Schulte opracował opinię38, zgodnie z którą — zarówno 
sam wniosek o zatwierdzenie, dostosowany do wymogów obowiązującego 
prawa, jak i ewentualne uznanie przez państwo starokatolików za „związek 
religijny” — nie mogło być w żadnym przypadku powodem poddawania w 
wątpliwość katolickości Kościoła. Na podstawie tej opinii, parafie kościelne 
w Wiedniu, Warnsdorfie i Ried, podjęły pierwsze wspólne starania o takie 
uznanie, co miało miejsce prawdopodobnie w dniu 9 lub 13 marca 1876 
roku 38.

W złożonym wniosku usiłowały one podobnie przeforsować poprzed
nie stanowisko, w którym chodziło o prawne uznanie jedynie parafii kulto
wych, zaś nie „nowego wyznania”. Wniosek ich został jednak odrzucony (6 
stycznia 1877 r.)40, jako nie zadośćczyniący warunkom „ustawy dotyczącej 
uznania”. Kolejny wniosek, tym razem z 5 marca 1877 r., również nie 
doczekał się akceptacji. Odrzucono go 28 września tegoż samego roku41, 
podając jako powód użyte przez wnioskodawców określenie „katolicki”, co 
zostało uznane za niesłuszne.42

Dopiero na skorygowany i uzgodniony wniosek parafii kościelnych w 
Wiedniu, Warnsdorf i Ried z 13 października 1877 r. uzyskano zatwierdze
nie w postaci „Zarządzenia Ministra Kultu i Oświaty z 18 października
1877 r. RGBL, nr 99 orzekające o uznaniu starokatolickiej wspólnoty reli
gijnej”. W ten sposób zrezygnowano — i to na czas nieokreślony — z pre
tensji do majątku Kościoła Rzymskokatolickiego, do subwencji z funduszu 
religijnego i do świadczeń państwowych. Wkrótce też dały się zaobserwo
wać skutki tej decyzji.

Dnia 8 listopada 1877 roku Kościół Starokatolicki uzyskał prawo pro

38 Opublikowana w Deutscher Merkur, 1877 r., seria 46,
39 O treści wniosku informuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 6 maja 

1930 r. Sammlung der Erkenntnisse des osterreichischen Verfassungsgerichtshofes, 
N. F., Wien 1934, Nr 1323.

4° Decyzja c.k. Ministerstwa Kultu i Oświaty z 6 stycznia 1877 r., Nr 20148/76 
Por. informację w Diecezjach Trybunału Konstytucyjnego z 6 maja 1930 r., Slg. 
1323.

41 Cesarskie pełnomocnictwo dla Ministra Kultu i Oświaty odnośnie wydania 
decyzji, ma datę 21 września 1877 r. Prośba Ministra Kultu i Oświaty o pełnomoc
nictwo Nr 15942/77 była bez daty.

42 Por. raz jeszcze informację w Orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego z 6 
maja 1930 r., Slg. 1323.



wadzenia własnych, uznawanych przez państwo ksiąg metrykalnych43, z 
wyraźnym zastrzeżeniem, że nie może domagać się z tego tytułu żadnych 
świadczeń finansowych ze strony państwa.

3. W ewnętrzne ukonstytuowanie się Kościoła Starokatolickiego i 
jego konsolidacja

Uznanie państwowe utorowało drogę do unormowania się stosunków 
wewnętrznych Kościoła. Po ukonstytuowaniu się parafii kościelnych, za
istniały realne przesłanki do zwołania pierwszego Synodu Zwyczajnego. 
Odbył się on w Wiedniu 5 czerwca 1879 roku. W trakcie Synodu zatwier
dzono zaproponowany przez Schultego statut Kościoła, który uznano jako 
„statut synodalny i parafialny”, powołano pierwsze organy władzy — 
przede wszystkim Radę Synodalną — oraz dokonano wyboru jej pierwszego 
przewodniczącego, powierzając to stanowisko drowi Karolowi Linderowi.

Jednak nadzieje Kościoła Starokatolickiego na swobodną rozbudowę, 
okazały się płonne. Złudzeniem okazał się jednakowy (równy) stosunek 
władz państwowych do Kościołów. Odnosiło się raczej wrażenie, że władze 
wypróbowały środki państwowego prawa wyznaniowego najpierw na Koś
ciele Starokatolickim, jako pierwszym związku wyznaniowym utworzonym 
na podstawie „ustawy o wyznaniu”. W bardzo wielu przypadkach za tzw. 
trudnościami faktycznymi czy prawnymi ilkrywała się po prostu polityka, a 
nie manifestowana słownie, praworządność państwa. Mimo że zatwierdzony 
w roku 1879 „Statut synodalny i parafialny” przewidywał urząd biskupa, a 
na czas jego wakansu — administratora diecezji, to jednak dopiero na trze
cim Synodzie, jaki odbył się w roku 1881, można było dokonać wyboru 
administratora diecezji w osobie proboszcza Antona Nittla. Pomimo to 
ministerstwo odmówiło zatwierdzenia wyboru z powodów dotyczących 
osoby wybranego oraz jego działalności sprzed roku 187744. Zatwierdzenie 
państwowe uzyskał dopiero wybrany na Synodzie w roku 1888 młody 
ksiądz, ówczesny proboszcz, Amand (lub Miłosz) Czech.

Tak więc, o jakiejkolwiek neutralności państwa w zakresie prawa 
wyznaniowego, nie można było w ogóle mówić. W roku 1877 nastąpiło 
uznanie Kościoła Katolickiego, a więc w zasadzie Kościoła posiadającego 
strukturę episkopalną, biskupią. Ale i tu państwowe władze wyznaniowe

43 Zarządzenie ministerstw: Spraw Wewnętrznych, Kultu i Sprawiedliwości z 8 
listopada 1877 r. RGBL, Nr 100.

44 Powody, których nie warto tu przytaczać, zawarte są w opinii referenta 
sprawy, radcy ministerialnego dr Heinfette’a w c.k. Ministerstwie Kultu i Oświaty z 
dnia 17 grudnia 1881 r. Nr 16772, do decyzji wydanej tego samego dnia.



uniemożliwiały obsadzenie urzędu biskupa, konieczne ze względów wyzna
niowych, posługując się argumentem, że ewentualny „piastun” tego urzędu 
nie może być „uposażony zgodnie z jego stanem”, gdyż Kościół nie dyspo
nuje odpowiednimi majątkami, przynoszącymi dochody, zaś wypłacanie sta
łej pensji z ofiar — nie stanowi dostatecznej gwarancji45. Z drugiej znów 
strony, władze uniemożliwiały wykonywanie funkcji biskupich w Austrii. 
W roku 1885 władze państwowe zakazały — na przykład — biskupowi 
niemieckiemu dr. Josefowi Hubertowi Reikensowi udzielania sakramentu 
bierzmowania.4.6 Często też, bez podawania przyczyn, odwlekano zgodę na 
zakładanie nowych parafii. I tak zgoda na złożony w roku 1886 wniosek o 
zatwierdzenie dotychczasowej parafii filialnej Dessendorf jako samodzielnej 
parafii kościelnej, wydana została dopiero w roku 1907. Prawdopodobnie 
znaczny napływ wiernych (ok. 7 000 osób) na początku lat osiemdziesiątych 
w okolice gór Iser, wydał się podejrzany państwowym władzom wyznanio
wym.

Wszelkimi sposobami starano się również przeszkadzać w działalności 
parafialnej. Władze państwowe zakazały na przykład działalności założo
nemu w roku 1885 Stowarzyszeniu Starokatolików w Austrii. Decyzję umo
tywowano rzekomo „politycznym” charakterem tej organizacji, i dopiero po 
wydaniu przez sąd państwowy odpowiedniego orzeczenia w tej sprawie47, 
uwzględniającego podstawy prawne i stan faktyczny, ministerstwo spraw 
wewnętrznych zmuszone zostało do uznania stowarzyszenia z dniem 13 
maja 1886 roku. V

Na najpoważniejsze trudności napotykała organizacja i administracja 
majątku kościelnego. Wszelkie wydatki musiały być pokrywane z dobro
wolnych składek członków parafii; z tych samych też źródeł pokrywane były 
wydatki na pensje duchownych. Jedynie dzięki znacznej pomocy z zagra
nicy (tak jak to miało miejsce w Ried im Innkreis w roku 1893) lub ofiar

45 Myślenie w kategoriach rzymskokatolickich, w tym przypadku w katego
riach zabezpieczenia beneficjalnego, jest tu wyraźne. Por. informację c.k. dolnoaus- 
triackiego prezydium urzędu namiestnika (Statthalterprasidium) z dnia 25 listo
pada 1880 r. Nr 39067 do c.k. Ministerstwa Kultu i Oświaty, o stosunkach majątko
wych parafii starokatolickich.

46 Wydaje się, że uniemożliwienie i zakaz bierzmowania dla bpa Reinkensa 
pozostaje w ścisłym związku z wszczętym w 1885 r. postępowaniem sądowym prze
ciwko proboszczowi w Warnsdorf Ant. Nittelowi, podejrzanemu o zdradę stanu; na 
rozkaz władz został zatrzymany w areszcie śledczym. Postępowanie przeciwko ks 
Nittelowi zostało anulowane na zlecenie cesarza w czerwcu 1885 r.

47 Decyzja sądu z 18 stycznia 1886 r. Zob. Sammlung der. Erkenntnisse des K. 
K. osterreichischen Reichsgerichtes, wyd. Anton Hye Frh. von Gluneck, Wien 1874 
nn. Nr 369. -



ności zamożniejszych członków parafii (chociażby w Warnsdorf w 1879 r.), 
można było myśleć o budowie budynków sakralnych. W przypadku ich 
braku nabożeństwa odprawiano zwykle w mieszkaniach prywatnych lub w 
pomieszczeniach zastępczych, całkowicie nie spełniających podstawowych 
wymogów.48 Zdarzało się także, że nabożeństwa odprawiano w odstępowa
nych dobrowolnie kościołach ewangelickich. Ten gest ewangelików m ia ł 
szczególną wagę, biorąc pod uwagę, że jedynie w Ried i w Warnsdorf ist
niały w miarę sprzyjające warunki do odwrotnych świadczeń.

Z powodu przytoczonych trudności i beznadziejności podejmowanych 
starań o zgodę na wybór biskupa, w roku 1896 siedziba diecezji przenie
siona została — decyzją synodu — z Wiednia do Warnsdorf, gdzie łatwiej 
było o wsparcie rzeczowe parafii, co widocznie zmniejszyło wydatki. W tym 
samym roku, po śmierci proboszcza z Warndorf, Antona Nittla, wybrano 
na jego miejsce Amanda Czecha — administratora diecezji.

Ksiądz Amand Czech pracował w Warnsdorf jako duchowny od roku 
1880.49 Warnsdorf było wówczas największą, najbardziej dynamiczną i naj
silniejszą finansowo parafią, mimo iż namiestnictwo państwowe w Pradze 
niejednokrotnie stwierdzało brak wszelkich opłat ze strony członków para
fii. Fakt przeniesienia siedziby diecezji w rzeczywistości spowodował do
strzegalne, ale tylko przejściowo, złagodzenie sytuacji w zakresie finanso
wym.

Ujawniło się tu zwłaszcza specyficzne, wzajemne oddziaływanie wielu 
czynników. Początkowo istniał wielki brak duchownych zarówno dla dusz
pasterstwa, jak i nauki religii. Braki w tym zakresie odstraszały wielu sym
patyków do przystąpienia do parafii. Tam, gdzie duchowni byli dobrzy i 
idealistycznie nastawieni, jak np. w Sudetach, liczba członków parafii zna
cznie wzrastała, co rzutowało na pomnożenie wpływów finansowych. Z 
drugiej strony stosunkowo późno zagwarantowany i znany przez państwo 
status prawny Kościoła w Austrii, skłaniał niektórych duchownych do 
przenoszenia się do Niemiec. Z tych względów opuścił Austrię w roku 1875 
proboszcz Steinwasch (Markersdorf)50, ojciec późniejszego niemieckiego 
biskupa-sufragana. W jego ślady poszedł także w roku 1877 proboszcz Her- 
ter, w rok później proboszcz Kiss, oraz w 1879 r. proboszcz Ultasch, w

48 I tak np, w Grażu, na przełomie wieków, w pustych magazynach pewnego 
spedytora; w Linzu, od 1906 r. w „hali ludowo-zaborowej” na rynku.

45 Do jego działalności w Warnsdorf por. Freie Kirchen-Stimmen, 1922,1 oraz 
Kronika Parafii, tamże, 5 n. -

50 W sposób godny podziwu zwolniony przez Ordynariat we Wiedniu „z naj
lepszymi życzeniami...” dla działalności w innej diecezji, Schulte, Altkatholizismus, 
237.



1880 r. proboszcz Kundt i Kosar, w 1882 proboszcz Bergmann, a w roku 
1884 Schirmer i Wohlmann. Ten ostatni z Passau, oddziaływał również na 
Austrię.

Zjawisko emigracji księży częściowo spowodowane zostało traktowa
niem diecezji w Niemczech przez tamtejsze prawo wyznaniowe jako „kato
lickiej diecezji personalnej”. Z tymi zewnętrznymi uwarunkowaniami wią
zał się również ilościowy stan dusz. O ile przed i w czasie państwowego 
uznania, punkt ciężkości znajdował się w Wiedniu, o tyle w latach osiem
dziesiątych i dziewięćdziesiątych został on przeniesiony do Warnsdorf. 
Zewnętrznym tego wyrazem były obrady Synodu zwyczajnego, jakie odbyły 
się w Warnsdorf w roku 1884 i roku 1888. Ujawniło się to również w orga
nizacji wewnątrzkościelnej, a mianowicie w zakresie powoływania tzw. para
fii filialnych (Zweiggmeinde). I tak Wiedeń posiadał swoje parafie filialne w 
Grazu (1901 r.), a Ried w Linzu (1904 r.), zaś w macierzystej parafii w 
Warnsdorf utworzonych zostało aż 9 parafii filialnych (z tego 2 na Mora
wach, a 7 — w Czechach, pomijając Pragę). Wszystkie one powstały w 
zamieszkałych przez ludność niemiecką Sudetach. Pierwsze z nich powstały 
jeszcze w późniejszych latach osiemdziesiątych.

W Jatach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku „ruch oderwania się od 
Rzymu” (Los-von-Rom-Bewegung) umocnił się na tyle, że stanowił zna
czące wyzwanie o charakterze nie tyle religijnym, co politycznym. Przy
wiódł on do Kościoła Starokatolickiego wielu wiernych, zwłaszcza w rejonie 
Sudetów, i to nie wyłącznie z czysto religijnych pubudek. Napływ ten 
skomplikował jednak przejściowo sytuację, w związku z brakiem duchow
nych i odpowiedniej liczby przygotowanych nauczycieli religii. Dlatego też 
integracja w ramach nowo powstałych grup następowała powoli, i upłynęło 
sporo czasu, zanim społeczności te udało się całkowicie włączyć do orga
nizmu parafii.

Braki kadrowe spowodowane były faktem, iż za czasów monarchii 
austro-węgierskiej Kościół Starokatolicki nie dysponował uczelnią teologi
czną. Jednak już od roku 1874 starokatolicy otrzymali do dyspozycji 
chrześcijańsko-starokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Bemie, 
a dzięki profesorom Reinkensowi (był on jednocześnie biskupem niemiec
kim), Reuschowi i Langenowi, istniała także możliwość studiów teologi
cznych, z prawem uzyskania stopni akademickich na Katolickim Wydziale 
Teologicznym w Bonn, a od roku 1878 — w Starokatolickicm Seminarium 
Uniwersytetu Bońskiego.

Mimo wielu starań nie doszło jednak nigdy do mianowania starokato
lickiego duszpasterza wojskowego. Jako powód wymieniano początkowo, iż 
maleńka stosunkowo liczba starokatolików w siłach zbrojnych, nie jest 
dostatecznym powodem powołania, zwłaszcza w czasach pokojowych, odrę



bnego kapelana, pobierającego pensję państwową. Natomiast po roku 1914 
państwo i Kościół miały inne problemy (wynikłe wskutek wybuchu pier
wszej wojny światowej).
' Fiaskiem skończyły się również długoletnie starania mające na celu 
uzyskanie od państwa wynagrodzeń, chociażby za publiczne posługi (np. 
prowadzenie ksiąg metrykalnych). Wprawdzie K. C. minister kultu i oświa
ty, dr Wilhelm Ritter von Hartel oświadczył delegacji starokatolickich pra
cowników kancelaryjnych w dniu 8 maja 1905 roku, że ich starania podej
mowane o uzyskanie dotacji państwowych są uzasadnione, on sam zaś je 
popiera i chciałby „w sposób kupiecki” doprowadzić do ich pomyślnego 
załatwienia51, ale w rzeczywistości skończyło się jedynie na obietnicach. A w 
roku 1906 Synod zwyczajny w Grazu otrzymał pismo ministra Heinricha 
Prade, stwierdzające kategorycznie, iż „Państwo nie ma obowiązku udziela
nia pomocy i wypłacania odszkodowań duchowieństwu starokatolickiemu, 
zatrudnionemu w duszpasterstwie, z racji na jego pomocnicze posługi 
świadczone wobec państwa, ponieważ Kościół Starokatolicki, jako uznany 
przez państwo na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1874 r., RGBL, nr 68 
powinien wszystkie świadczenia pokrywać z funduszów własnych”52. Wpra
wdzie w dniu 23 stycznia 1907 r. Izba Deputowanych przyjęła rezolucję,53 
wniesioną przez prof. Josepha Bendela — starokatolickiego radcę synodal
nego i deputowanego — w której domagał się on zagwarantowania Kościo
łowi Starokatolickiemu, począwszy od roku 1908, odpowiednich świadczeń 
finansowych (co zyskało aprobatę większości deputowanych, również du
chownych rzymskokatolickich54), ale wniosek nie został wprowadzony w 
życie.

Dopiero na skutek zahamowania przez wojnę źródeł dochodów oraz 
obłożenie funduszy i oszczędności kościelnych obowiązkiem pożyczek woje
nnych, — rząd na przełomie lat 1917—1918 — w ramach tzw. „akcji wyjąt
kowej” zagwarantował pomoc finansową duchownym starokatolickim.

4. Organizacja

Już wkrótce po uznaniu przez państwo Kościoła Starokatolickiego 
doszło do przyjęcia na pierwszym Synodzie zwyczajnym, który się odbył w 
roku 1879 „Statutu synodalnego i parafialnego”, bazującego na projekcie

51 Informacja administratora diecezji dla Synodu zwyczajnego z 1906 r.
52 Wyciąg z archiwum synodalnego.
53 Stenograficzne Protokóły Izby Deputowanych, XVII Sesja, 42178.
54 Tamże, 42204.



Schultego, oraz ustalono wykaz kwestii, które winny być omówione i roz
wiązane na drugim Synodzie zwyczajnym w roku następnym.55

Do kwestii tych należały:
1. Udział świeckich w zarządzaniu Kościołem, w myśl przywrócenia 

dawnej struktury kościelnej;
2. Zniesienie przymusu spowiedzi usznej;
3. Zniesienie przymusowego celibatu duchownych;
4. Reforma nabożeństw, zwłaszcza wprowadzenie języka ojczystego we 

wszystkich obrzędach kościelnych;
5. Ograniczenie przymusowych postów;
6. Rewizja kalendarza kościelnego (rewizja dni świątecznych);
7. Likwidacja nadużyć z tytułu odpustów, kultu relikwii i obrazów, 

ograniczenie służby Bożej (nabożeństw) do pomieszczeń kościelnych;
8. Zniesienie stypendiów mszalnych, ofiar za modlitwy i opłat za po

sługi kapłańskie (iura stolae).
Odnośne decyzje podjął w roku 1880 Synod zwyczajny. Stosownie do 

przyjętych postanowień biskup otrzymał swe starokościelne uprawnienia. I 
tak: proboszcza wybierać miało Zgromadzenie parafialne, natomiast bisku
pa — Synod, a więc swego rodzaju zgromadzenie narodowe lub prowincjo
nalne, składające się z delegatów parafii. W zarządzaniu Kościołem biskupa 
wspomagać miało przedstawicielstwo Synodu, czyli Rada Synodalna. Pro
boszczom zaś pomagały w ich parafiach zarządy parafialne. W ten sposób 
zagwarantowany został demokratyczny, aczkolwiek częściowo sprawowany 
również przez reprezentantów, współudział świeckich w życiu Kościoła oraz 
w jego zarządzaniu. Załatwiania spraw szczegółowych powierzono utworzo
nym w okresie międzysynodalnym zespołom synodalnym oraz zespołom 
prafialnym, których zadaniem było załatwianie wszelkich spraw dotyczą
cych wyłącznie filii parafialnych, będących strukturami wewnątrzkościel- 
ńymi.

Powoli krystalizował się również stały podział kompetencji pomiędzy 
biskupem (administratorem diecezji) i Radą Synodalną z jednej strony, a 
parafią i proboszczem — z drugiej. Daleko idąca autonomia parafii i ich 
odległe położenie utrudniały zarząd centralny, w zakres którego wchodziło 
nie tylko reprezentowanie Kościoła wobec Państwa, ale również ogólnokoś- 
cielne organizowanie nauczania religii. W wielu przypadkach administrator 
diecezji i Rada Synodalna pomagali sobie poprzez mianowanie delegatów.

55 Protokół uchwał Synodu zwyczajnego z 1879 r., z którego też pochodzą przy
toczone tematy. .



Jednak do końca wspomnianego okresu nie doprowadzono do definityw
nych rozwiązań w tym zakresie, gdyż rezerwowano je dla wybranego 
biskupa56.

Dnia 24 września 1889 roku spotkali się w Utrechcie starokatoliccy 
biskupi Holandii, Niemiec, i Szwajcarii. Wydali oni nie tylko wspólne 
„Oświadczenie” dotyczące zagadnień wiary, ale przyjęli również uchwalony 
„Statut” dla tej luźnej organizacji samodzielnych Kościołów57. Diecezja 
Austrii nie była reprezentowana w Utrechcie, głównie z tego powodu, iż nie 
miała jeszcze swojego biskupa. Jednak po opublikowaniu „Oświadczenia”, 
administrator diecezji, Amand Czech, upoważniony przez członków tejże 
diecezji, wyraził swoją zgodność ze stanowiskiem biskupów. Na następne 
spotkania arcybiskup Utrechtu — przewodniczący Konferencji Biskupów
— zaprasza już administratora diecezji w Austrii. W ten sposób diecezja w 
Austrii zyskała uznanie w skali międzynarodowej oraz kościelną wspólnotę 
interkomunijną ze wszystkimi starokatolikami.

5. Prasa i piśmiennictwo

Począwszy od 1871 roku wiedeński „Kunstitutionelle Vorstadtzeitung” 
udostępniał wprawdzie zawsze swe szpalty dla problematyki „starokatolic
kiej”, ale w przeciwieństwie do „Rheinischer Merkur” w Niemczech, nie 
mógł być traktowany jako organ starokatolicki.

Od 16 sierpnia 1871 roku zaczęło ukazywać się dwa razy w tyg., w 
Warnsdorf pismo „Abwehr” („Obrona”), określając się już jako „organ sta
rokatolików”. Jednskże od 11 lutego 1888 roku pismo to ukazywało się 
jedynie w miarę potrzeby, jako dodatek do „Altkatholisches Volksblutt”.

Począwszy od roku 1873 w Wiedniu, dr Karol Linder rozpoczął 
wydawanie tygodnika „Der freie Staat. Ambicją pisma było pełnienie funk
cji „organu kościelno-politycznego parafii reformatorskiej”. Przez kilka lat 
budziło ono rzeczywiście wielkie zainteresowanie. Od stycznia 1895 roku, 
oprócz „Der freie Staat”, ukazywało się równięż przez krótki czas czaso
pismo „Organ der Ósterreichischen Altkatholiken”.

56 Dopiero daleko posunięta centralizacja zarządu, opłacanie funkcjonariuszy 
kościelnych oraz wprowadzenie opłat kościelnych podczas i po II wojnie światowej, 
doprowadziły do ostatecznego rozwiązania tych problemów.

57 O przebiegu obrad i teologicznych postawach tzw. Unii Utrechckiej infor
muje Kurt Stalder, Der ekklesiologische und kirchenrechtliche Gehalt des Utrech- 
ter Union der altkatholischen Kirchen (Eklezjologiczna i prawno-kościelna treść 
Unii Utrechckiej Kościołów starokatolickich) w: Ósterreichisches Archiv fur Kir- 
chenrecht 31 (1918), 367—400.
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W grudniu 1901 roku założone zostało natomiast czasopismo „Altkat- 
holischer Kirchenbote fur Steiermark”, które od 1907 roku nazywało się 
„Altkatholischer Kirchenbote fur Steiermark und Mahren”, a następnie 
„Altkatholischer Kirchenbote”. Po „fuzji” z kościelnym czasopismem w 
Ried, powstało po I wojnie światowej czasopismo „Es werde Licht”, będące 
starokatolickim czasopismem diecezjalnym.

Natomiast jako organ oficjalny, wydawany przez kierownictwo Koś
cioła, począwszy od roku 1904 ukazywało się (dwa razy w miesiącu) „Freie 
Kirchenstimme”. Zaprzestało ono jednak swej działalności pod koniec I 
wojny światowej w związku z permanentnymi brakami papieru.

Prócz wyżej wymienionych, ukazywało się również wiele publikacji 
nieperiodycznych. I tak: od 1882 r. ukazywały się w Wiedniu i w Warns
dorf (z przerwami) roczniki kościelne „Jahresberichte”.

Podręczniki kościelne do nauki religii podlegały cenzurze państwa, 
zgodnie z ustawą z 25 maja 1868 roku, PGBL, nr 48 „o stosunku szkoły do 
Kościoła”, co często — i nie tylko w okresie przed uznaniem państwa — 
okazało się przedmiotem sporów. W roku 1887 ukazał się wydany przez 
późniejszego administratora diecezji modlitewnik i śpiewnik, a następnie, w 
roku 1892 — „Książka do nabożeństwa dla młodzieży chrześcijańskiej”.

W roku 1888 Synod zwyczajny, opierając się na pracach profesora 
uniwersytetu w Bernie, dra Adolfa Thurlinga, zatwierdził „Mszał” i „Agen
da”, które z czasem wydano drukiem.

6. Duszpasterstwo

W ramach parafii kościelnych prowadzona była także działalność cha
rytatywna. Wraz ze wzrostem liczby wiernych i zapotrzebowaniem na dzia
łalność opiekuńczą, parafia w Warnsdorf powołała w roku 1891 do życia 
zespół złożony z sióstr parafialnych i sióstr opiekunek. W miarę potrzeby 
posługiwano się innymi własnymi siłami pomocniczymi. W Ried podobne 
akcje uniemożliwiała zbyt mała liczba wiernych, a w Wiedniu — trudności 
w zdobywaniu środków na te cele były nie do pokonania. Pewną namiastkę 
tej działalności stanowiło w Wiedniu „koło niesienia pomocy biednym dzie
ciom”. Powstało ono w roku 1883 jako stowarzyszenie, miało jednak charak
ter pozakościelny. Organizacja ta — później stowarzyszenie — zajmowała 
się głównie zakupem podarków świątecznych i zbieraniem odzieży zimowej.

Począwszy od roku 1887 Kościół otrzymywał wypłacane regularnie, 
aczkolwiek różne w wysokości dotacje na cele charytatywne, których funda
torem był kupiec armator z Triestu — Giovanni Cavaliere. Inne wydatki 
parafie pokrywały z własnych dochodów i ofiar. W tym okresie nie powo
łano do życia żadnych kościelnych zakładów opiekuńczych, a starania o 
założenie własnego domu starców i domu opieki — przekreślił wybuch I 
wojny światowej.



Bp Urs Kury 
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Katolickość Kościoła*
Prawosławny znawca problematyki ekumenicznej, L. Zander, w swej 

godnej uwagi książce pt. „Jedność bez połączenia”, wskazuje na wielką 
doniosłość dokrynalną eklezjologii nastawionej ekumenicznie, polegającej na 
tym, że wszelkie wypowiedzi o Kościele, o jego istocie i jego cechach, w 
każdym przypadku są orzecznikami dotyczącymi podmiotu, traktowanego z 
założenia jako powszechny i za taki uznawanego, ale rozumianego, zgodnie 
z różnorodnym, wyznaniowym punktem widzenia, za zasadniczo różno
rodny1. Również precyzyjne z punktu widzenia egzegetycznego i dogmaty
cznego i najbardziej wyczerpujące wypowiedzi o Kościele, nacechowane są 
swoistym „podstawowym poglądem” na temat Kościoła, niezależnym od 
wszelkiej refleksji racjonalno-naukowej, a którego obiektywnym odpowied
nikiem jest to, co Zander nazywa „mistyczną rzeczywistością” Kościoła i 
<tóry w relacjach subiektywnych jest równoznaczny z wyznaniowo zabar
wionym doświadczeniem tej właśnie rzeczywistości. I tak, na przykład, dla 
katolików rzymskich, istotnym elementem składowym owego podstawo
wego poglądu na temat Kościoła, decydującym o całokształcie ich myślenia, 
jest papieski prymat, w znaczeniu określonym przez I i II  Sobór Watykań
ski. Z tej racji nawet w przypadku, gdy w pewnym sensie rozumieją oni 
zarzuty wysuwane przeciwko prymatowi, a nawet gdy uznają je za częś
ciowo uzasadnione, to jednak, zarzuty te nie potrafią wstrząsnąć nimi, gdyż 
nie dotyczą one tego podstawowego poglądu, z którego wywodzi się pry
mat. Z drugiej znów strony, katolik z trudnością potrafi zrozumieć prote
stanta, gdy mówi on w sensie „religijnym” lub „duchowym” o Kościele 
(Rudolf Sohn)2 jako o rzeczywistości, która nie tylko subiektywnie, ale 
właśnie obiektywnie realizuje się poprzez wiarę jej członków, natomiast to, 
co dla katolików jest wyjątkowo ważne, mianowicie obiektywna struktura

* Internationale Kirchliche Zeitschrift, 1968, Zeszyt 1, s. 1—18.
1 Leo A. Zander, Einheit ohne Vereinigung, Evangelisches Verlagswerk. Stutt

gart 1959 s. 173 nn.
2 Rudolf Sohm, Kirchenrecht, Leipzig 1892, tom I, s. 19 nn., tom II 1923, s. 165,

172.



Kościoła, wyrażająca się w urzędzie i w sakramentach, przesuwa na plan 
drugi, jako coś nieistotnego. Również te Kościoły, które reprezentowane są 
w ILAFO3, i które gotowe są do przyjęcia bez żadnych ograniczeń, eklezjo
logicznej formuły Wyznania Wiary Soboru Nicejskiego, muszą jasno zda
wać sobie sprawę z tego, że i one — przy daleko idącej zgodności poglądów 
eklezjologicznych — mogą ostatecznie, w bardzo różnorodny sposób roz
umieć Kościół, jego jedność, świętość, katolickość (powszechność) i apostol- 
skość. Z tej sytuacji, tak bardzo charakterystycznej dla obecnie prowadzo
nych dyskusji ekumenicznych, istnieje — moim zdaniem — jedno tylko 
wyjście: uznać, że faktycznie istnieją bardzo zróżnicowane poglądy na temat 
Kościoła, jak również, że w wyniku ich egzystencjalno-wyznaniowych uwa
runkowań, posiadają one jedynie charakter względny. Takie jednak założe
nie zmusza nas do tego, byśmy nasze koncepcje eklezjologiczne wypowia
dali z wyraźnymi zastrzeżeniami stwierdzającymi, że rzeczywisty Kościół 
jest tajemnicą, że jest on transcendentny w stosunku do wszystkich naszych 
pojęciowych ustaleń o Kościele. Ta tajemnica Kościoła realizowana jest na 
innej płaszczyźnie aniżeli na płaszczyźnie naszego myślenia o nim, że — 
innymi słowy — Kościół, o którym my myślimy, nie jest jeszcze rzeczywi
stym Kościołem. Zastrzeżenie to należy robić, ale z drugiej strony nie zwal
nia nas to z obowiązku, by dążyć do prawdziwej zgody, której podstawowa 
cecha powinna polegać na tym, że nasze ustalenia pojęciowe skierowane 
będą w górę, w kierunku tej tajemnicy, a — z drugiej strony — będą one 
tak szerokie zakresowo i tak pojemne, że wskazywać nam będą drogę do tej 
tajemnicy i umożliwiać jej egzystencjalne ujęcie.

Przy takich wyraźnych założeniach, w referacie niniejszego mam za
miar wyjaśnić — na podstawie eklezjologicznych ustaleń Nicejskiego Wy
znania Wiary — co my, z punktu widzenia naszej starokatolickiej eklezjolo
gii, rozumiemy przez Kościół, jego jedność, świętość, katolickość i apostols- 
kość, i w co powinniśmy wierzyć.

Wierzę „jeden, święty, katolicki, apostolski Kościół” — twierdzi się 
w Wyznaniu Wiary, a nie: wierzę w „...Kościół”. Albowiem wierzyć „w” 
można jedynie w Ósoby Boskie, a nie w wielkości stworzone, do jakich — 
niezależnie od jego boskiego pochodzenia — zaliczyć należy Kościół. Wy
znanie wiary w Kościół poprzedzone jest w Symbolu wyznaniem wiary w 
Ojca, w Syna i w Ducha Świętego. W tym trynitarnym kontekście, wyraże

3 Artykuł ten jest tekstem wykładu wygłoszonego na posiedzeniu ILAFO 
(= International League for Apostolic Faith and Order) w dniach od 3 do 8 września 
1967 r. we Fryburgu, w Szwajcarii. Ukazał się on również w zeszycie 4 z 1967 r. 
rzymsko-katolickiego czasopisma UNA SANCTA. Tutaj przedrukowany jest jako 
przyczynek do dialogu prawosławno-starokatolickiego.



nie „wierzę... Kościół” może jedynie oznaczać: wierzę w Chrystusa obec
nego w tym utworzonym Kościele, w Ducha Świętego w nim działającego, 
którzy obaj posłani są przez Boga Ojca; i którzy w Trójjedni, jako jeden 
podmiot utworzyli, założyli, ożywiają Kościół. Kościół jest jednocześnie 
wybranym ludem bożym, pełnym tajemnic Ciałem Chrystusa, żyjącą świą
tynią Ducha Świętego. To, że jest on tym wszystkim jednocześnie, oznacza, 
że Trójjedyny Bóg jest obecny w Kościele — przez Ojca, który posyła Syna 
i Ducha Świętego — ha swój własny, trynitarny sposób i w osobistym spot
kaniu z tymij którzy należą do Kościoła przez wiarę i chrzest dokonany w 
imię Trójcy Świętej.

Kościół — według określenia Tertuliana — jest corpus trium (ciałem 
trzech)4, jest ziemskim naczyniem, w którym i przez które Bóg Ojciec, jako 
Posyłający oraz Syn i Duch Święty jako przez Niego Posłani, udzielają 
wiernym pełni swego życia, będącego łaską i prawdą. Jeżeli w ogóle moż
liwa jest jakakolwiek definicja Kościoła, to — na co nasi prawosławni Bracia 
zwracali od dawna uwagę5 — musiałaby ona wyrażać się w następującym 
podstawowym zdaniu: Kościół jest w istocie życiem, mianowicie życiem 
stworzonym przez Trój jedynego Boga, a przeżywanym przez wierzących w 
osobowej niezależności, w łasce i w prawdzie Boga. Nie chodzi tu o 
religijno-duchowe życie żyjących na ziemi ludzi, które Trójjedyny Bóg 
wyniósł jedynie na jakiś wyższy szczebel, ale chodzi tu w zasadzie o nowe, 
wieczne życie, które — na wzór eonów — otrzymuje skazane na śmierć 
stworzenie, na skutek zasadniczego cudu Zmartchwystania Chrystusa. Jest 
to w istocie życie zmartwychwstania. Jedynie Syn, który życie to otrzymał 
od Ojca, może je udzielić tym, którzy z Nim umarli, i którzy przez Ducha 
Świętego zostali obudzeni, ożywieni i przemienieni.

Zycie to podarowane zostało Kościołowi jako communio sanctorum 
'wspólnocie świętych), rozumianej w podwójnym znaczeniu tego określenia: 
jako wspólnocie świętych i wspólnocie ze świętymi. Oznacza to, że życie 
udzielone zostało Kościołowi jako wspólnocie osób, które poprzez tryni- 
tame życie Boga ustawicznie się uświęcają. Jest ono udzielone Kościołowi 
]ako społeczności, wspólnocie zbawczej. Zycie to udzielone zostało świętym 
;ako tym, którzy uczestniczą w tych samych sancta (w tych samych rzeczach 
świętych), mianowicie we wspólnych wszystkim wierzącym świętych dzia

4 De baptismo c. 6: „ubi tres, id est Pater et Filius et Spiritus Sanctus, ibi 
ecclesia, quae trium corpus est” (gdzie trzej, to jest Ojciec i Syn i Duch Święty, tam 
kościół, który jest ciałem trzech).

5 Sergeius Bulgakoff, Die Lehre von der Kirche in orthodoxer Sicht, IKZ, Bern 
1957, s. 179 nn. Podobnie M. J. Congar, Chretiens desunis, Principes d’un Oecume 
nisme catholique, Paris 1937, s. 70.



łaniach; w wyznawaniu wiary, w sakramentach, w urzędzie; które ustanowił 
Bóg przez Chrystusa i Apostołów. Życie zostało też udzielone Kościołowi, 
jako instytucji zbawczej. Kościół, przez udzielone mu życie, jest jed
nocześnie wspólnotą świętych i instytucją zbawczą. Są to dwie istotne 
strony jednego Kościoła. Jako wspólnota świętych jest Kościół życiem we 
wzajemnych stosunkach osobowych pomiędzy Trójjedynym Bogiem i wie
rzącymi ludźmi. Jako instytucja zbawcza, jest Kościół uobecnionym, wido
cznym i udzielonym życiem, ujawniającym się w głoszeniu słowa, wyzna
waniu, w sakramentach, w urzędzie; życiem, które również realizuje się we 
wzajemnych stosunkach osobowych. Żadna z tych dwu istotnych stron nie 
może istnieć bez drugiej. Właśnie przez tę swą dwoistość i wzajemne przy
porządkowanie, jeden Kościół ukonstytuowany został jako „prasakrament” 
istniejący w zależności od Pana, Trójjedynego Boga.

Dopiero jako wspólnota świętych i przez uczestnictwo w tym, co 
święte, Kościół jest jeden, święty, katolicki i apostolski. Tak, jak Kościół 
jest ze swej istoty życiem, tak również jego cztery cechy (właściwości, 
notae) mogą być zrozumiałe w perspektywie udzielonego mu życia. Z tego 
względu nie mogą być one ani poznane, ani też charakteryzowane z jego 
konkretno-historycznego przejawiania się, z jego historycznej postaci. Nie 
można je wpisać jedynie w znaczeniu jakościowym: mogą być one poznane 
jedynie przez wiarę i wykazywane jako uzewnętrznienia, przejawy życia, 
które Trójjeden Bóg podarował Kościołowi, ale które, w swym obrazie zja
wiskowym, pozostają jednak ukryte. Ponieważ cechy te, podobnie jak 
wszelkie dary Boga, zostały nie tylko Kościołowi darte, ale także zadane — 
posiadają charakter postulatów. Kościół nie tylko jest, ale powinien stawać 
się jeden, święty, katolicki i apostolski. Właśnie ten charakter postulatywny 
istoty i cech Kościoła decyduje o tym, że Kościół otwarty jest w górę, na 
tajemnicę.

Zarówno Kościół jako taki, jak i jego cechy charakterystyczne (notae 
ecclesiae), winny być interpretowane z uwzględnieniem, jego istoty i postula- 
tywnego charakteru, a więc niejako od wewnątrz na zewnątrz. Przy czym 
należy zwracać uwagę na to, że wszystkie cechy Kościoła są ze sobą ściśle 
powiązane, powiązane są jednością życia. Nie można więc mówić o katolic- 
kości Kościoła, jeżeli jednocześnie nie uwzględnia się trzech innych cech.

Kościół jest jeden, ponieważ Trójjedyny Bóg, będący jego źródłem, 
jest jeden, podobnie jak i życie, którego Bóg ustawicznie udziela Kościo
łowi, jest jedno. Dotyczy to zarówno Kościoła jako wspólnoty zbawczej jak i 
Kościoła jako zbawczej instytucji. Jest on jeden, jako utworzony przez Trój
jedynego Boga, ożywiony przez sancti (świętych) i jako sancta (święte) życie, 
które on uzewnętrznia i które zostało mu udzielone. Podobnie jak Bóg jest 
jeden jedyny (unicus) i niezłożony (prosty, simplex), tak również Kościół jest



jedyny, i obok niego nie ma innego; jest on również jeden jako niezłożony; 
jego życie przejawia się wprawdzie w wielości postaci, ale samo w sobie, jest 
ono niepodzielne, jedno. Jego jedyność i niezłożoność ujmuje się razem w 
jego jedności (unitas), która jednak nie jest unio (federacją), ale communio 
(wspólnotą): wspólnotą jako uczestnictwo w jedynym życiu Trójjedynego 
Boga. Tak rozum iana jedność Kościoła jest sam oidentycznością — 
spowodowanego przez Trójjedynego Boga — życia łaski, manifestu
jącą się w świętych ludziach (sanctis) i świętych rzeczach (sancta) wszystkich 
miejsc i czasów. Dla zrozumienia tego, o czym będzie mowa niżej, ważną 
rzeczą jest podkreślenie tego, że nie można traktować jedności przysługują
cej Kościołowi jako zbawczej wspólnocie (która jest wielkością chrystolo- 
giczno-pneumatyczną, a więc tak zwanej jedności wewnętrznej) oraz jed
ności przysługującej Kościołowi, jako instytucji zbawczej (tak zwanej je
dności zewnętrznej, którą opisuje się jako unio fidei, sacramentorum et 
regiminis — jedność wiary, sakramentów i urzędu) jako jedności posiadają
cych identyczną istotę, ale tylko jako jedności posiadających podobną 
istotę6. W Kościele nie może i nie powinno być jednolitości (uniformitas) 
ani w życiu wewnętrznym, które zostało dane Kościołowi, ani też w jego 
przejawach zewnętrznych (trzy sfery). Mimo to jednak muszą one być do 
siebie istotnie podobne; ich podobieństwa muszą być większe niż ich nie
podobieństwa. Dopiero na podstawie istotnego podobieństwa może być 
sensownie i konkretnie urzeczywistniona, tak często wymieniana obecnie, 
zasada: „jedności w różnorodności”.

Kościół jest święty, ponieważ Trójjedyny Bóg, który jest jego począt
kiem, jest Święty i ponieważ On, jako Jedyny Święty, sprawia, że przez 
życie, jakie On udzielił Kościołowi, Kościół sam w sobie się uświęca. Jego 
świętość jest świętością życia udzielonego Kościołowi przez Boga w Chry
stusie przez Ducha Świętego; życia, w którym on się ustawicznie uświęca. 
Również świętość jest wielkością chrystologiczno-pneumatyczną. Oznacza 
ona, że Kościół z jednej strony oddzielony jest od świata, jest „odświato- 
wionym światem” i należy do sfery boskiej, a z drugiej, że przez udzielone 
mu życie, łącznie z mocą i władzą boską, wezwany jest do tego, by posługu
jąc się nimi, działał w świecie. Jest on świętym Kościołem nie tylko jako 
wspólnota zbawcza, ale również jako zbawcza instytucja. Jako zbawcza 
instytucja jest on święty w tej mierze, w jakiej — i to jest ważne dla zrozu
mienia katolickości i apostolstwa Kościoła — przechowuje on i jest wierny 
temu, co ustanowił Chrystus i przekazał mu przez Apostołów, w zakresie 
struktury,' wyznania, sakramentów i urzędu.

6 Sergius Bulgakoff, s. 191.



Pojęcie świętości zostało w sposób bardzo poważny rozszerzone u 
Ojców wczesnochrześcijańskich. To rozszerzenie jest ważne dla zrozumie
nia katolickości Kościoła7. Kościół, jako święty — według II Ciem. 14.2 
„czasowo i przestrzennie anothen” (poza) — jest on przedistniejący i niebie
ski (Efez 1,3, 4). Jest on niebieski, gdyż nie tylko należy do Boga, który 
zasiada na tronie w niebie, ale również należy do tego wszystkiego, co Boga 
otacza, z Boga wywodzi się i do Boga prowadzi. Razem z aniołami i błogo
sławionymi duchami ma on udział w boskiej doxa (wiedzy), która z nieba 
oświeca ziemię i wierzących, którzy w niej trwają, przemienia w „istoty 
wieczne” (Klemens). Tak rozumiana świętość Kościoła oznacza samoi- 
dentyczność udzielonego mu pełnego łaski życia w mądrości na 
ziemi i w niebie, w czasie i w wieczności.

Jako jeden i święty, Kościół jest również katolicki. O ile pierwsza i 
druga istotna cecha Kościoła (jego jedność i jego świętość) poświadczone są 
wyraźnie przez Nowy Testament (Efez 4,4; 5, 27), o tyle wyrażenie „kato
licki” jest pojęciem wywodzącym się z tradycji wczesnego Kościoła. Nie 
oznacza ono jednaką czegoś w zasadzie nowego lub sprzecznego z tym, o 
czym mówi Pismo Święte, ale rozwija jedynie to, co wiąże się ściśle z jed
nością i świętością Kościoła, w ściśle określonym kierunku.

Jest rzeczą znaną, że Ignacy z Antiochii był tym, który po raz pier- 
. wszy, jeden i święty Kościół nazwał również katolickim. Słowo to u niego 
nie oznacza w pierwszym rzędzie — jak to później było wielokrotnie prze
kładane — „powszechny”, „powszechno-chrześcijański”, „uniwersalny”, 
rozprzestrzeniony na całej ziemi, ale „zgodny z całością”, „obejmująjcy 
całość”. Wynika to z często cytowanego najczęściej w sposób niepełny jego 
powiedzenia, zawartego w liście do gminy chrześcijańskiej w Smyrnie (8, 
2), gdzie mówi: „gdzie widzi się biskupa, tam jest zgromadzona gmina, 
całkowicie tak, jak tam, gdzie jest Chrystus, tam jest katolicki Kościół”. 
Znaczy to: podobnie jak tam, gdzie jest biskup, tam również powinna stać 
przy nim gmina, która należy do niego i w swej całości (plethos) gromadzi 
się wokół niego, tak również wszędzie tam, gdzie jest Chrystus, tam powi
nien być Kościół, który do niego należy, mianowicie jeden i jedyny mia 
mone, jak parafrazuje Kattenbusch8. A to oznacza: jest to Kościół, obok 
którego nie ma żadnego innego, któremu nic nie brakuje, i z którym nie 
łączy się nic obcego, niegodnego Chrystusa. Chodzi więc tu o Kościół, 
który w jego jedności, jest jednocześnie jego całością i pełnią. W swej pełni

7 Ferdinand Kattenbusch, Der Quellort der Kirchenidea, Festgabe fur A. v. 
Harnack, Tubingen 1921, s. 150 nn.

8 Ferdinand Kattenbusch, tamże s. 148.



zaś Kościół jest wszędzie tam gdzie jest Chrystus, gdzie — można dodać 
dla uściślenia sensu — jest cały Chrystus, podobnie jak termin „biskup” 
wskazuje na to, że ma się na myśli gminę lokalną a nie Kościół uniwersalny, 
gminę, która też pojmowana jest jako jedna i cała. W ten sposób należy 
rozumieć również wypowiedź innego wczesnochrześcijańskiego listu, tak 
zwanego „Męczeństwa Polikarpa”, gdzie czytamy: „Do wszystkich gmin 
świętego i katolickiego Kościoła na wszystkich miejscach”. Jest tu również 
mowa o Kościele Boga, który istnieje „na wszystkich miejscach”, tzn. roz
przestrzeniając się po całej ziemi, wszędzie jest jeden i cały (mia mone) i jako 
taki jest święty. Również katolickość jest w pierwszym rzędzie wielkością 
wewnętrzną, jakościową a dopiero wtórnie i drugorzędnie, wielkością ze
wnętrzną, ilościową. Oznacza to, że Kościół jest katolicki nie dlatego, iż 
rozprzestrzeniony jest na całej ziemi, ale dlatego, że wszędzie, gdziekolwiek 
on istnieje, jest jednym i całym Kościołem w jego pełni. W tym rozumie
niu, katolickość Kościoła jest samoidentycznością udzielonego mu, 
pełnego łaski życia „na wszystkich miejscach”, to znaczy w jego 
przestrzenno-geograficznej rozciągłości.

Takie rozumienie katolickości, rozpatrywanej od wewnątrz, z punktu 
widzenia pełni Chrystusa, ojcowie starokatoliccy reprezentowali i akcento
wali z naciskiem częściowo już w swym piśmiennictwie przedwatykańskim. 
I tak np. I. Dóllinger, powołując się na Efz 1, 23 i 4, 13, twierdził: Kościół 
katolicki to taki Kościół, który „ustawicznie dojrzewa do tego okresu, w 
którym przepełniający wszystko we wszystkim Chrystus, udziela się mu z 
całym bogactwem swej istoty i swych darów i który wypełnia go, jak jakieś 
naczynie, z wyłączeniem wszelkiej innej treści9. W podobny sposób twier
dził pierwszy starokatolicki biskup Niemiec, J. H. Reinkens — powołując 
się na J. A. Móhlera — wskazując na to, że każda poszczególna gmina 
kościelna — przez jej udział w jednym życiu boskim — jest zawsze jednym 
i całym Kościołem, „podobnie jak iskra ognia lub kropla wody, posiadają tę 
istotę co ognisko i wielka ilość wody10. Tą pełnią Chrystusa — rozpatry
waną ze względu na jej treść — jest sam Bóg, istota Boża widziana od 
strony jej objawienia się w stworzeniu. Jest ona pełnią wszelkiej prawdy i 
łaski, które Bóg przez Chrystusa i Ducha Świętego przekazuje stworzeniu. 
„Cała pełnia Bóstwa — mówi Apostoł — przebywa w Chrystusie na spo
sób cielesny” (Kol 2, 9). Chrystus jednak nie zachowuje tej boskiej pełni

9 Ignaz von Dóllinger, Christentum und Kirche, Regensburg 1868, s. 224.
10 J. Hubert Reinkens, Uber die Einheit der Kirche, Wiirzburg 1877, s. 138. Por. 

do tego J. A. Móhler, Die Einheit der Kirche oder das Prinzip des Katholizimus, 
Tubingen 1843, s. 265 nn.



wyłącznie dla siebie; przeciwnie, po swym Wniebowstąpieniu przepełnia 
On nią wszechświat, całe stworzenie, którego jest głową (Ef 4, 16). Jednak 
w wyjątkowy sposób przepełnia On swą pleroma (pełnią) Kościół, który w 
świecie stworzeń jest Jego ciałem i którego On jest głową, Władcą i Zbawi
cielem, do których to godności wyniesiony został przez swego niebieskiego 
Ojca. Dopiero wtedy, gdy jako głowa stworzenia wyniesiony został do god
ności głowy Kościoła, osiągnął On najwyższy stopień swego wywyższenia. 
Zajmując tak niewypowiedzianie wysoką godność, przekazuje Chrystus 
swemu Kościołowi „pełnię tego, który przepełnia wszystko we wszystkim”, 
pełnię Bóstwa (Ef 1, 23). Dzieje się to w ten sposób, że wierni, którzy 
„poznają miłość Chrystusa przewyższającą wszelkie poznanie i obfitują całą 
pełnią Bożą” (Ef 3, 18, 19), w wyniku tego, że Kościół wzrasta przez stały 
dopływ życia Bożego, osiągają tę doskonałość, jaką jest „pełnia Chrystusa” 
(Ef 4, 13). A ponieważ ta „pełnia Chrystusa” stanie się naszym udziałem 
dopiero na końcu świata, stąd katolickość Kościoła jest wielkością eschato
logiczną.

Tak pojmowana katolickość przysługuje Kościołowi w obu jego istot
nych postaciach, a więc jako wspólnocie świętych i jako świętej instytucji. 
Jako wspólnota uświęconych osób, Kościół jest katolicki przez bezpośrednią 
jedność, całość i pełnię życia, które udzielone zostało jego członkom „na 
wszystkich miejscach” w zasadzie w jednakowy (podobny co do istoty) spo
sób. Jako wspólnota uczestnicząca w świętej instytucji, Kościół jest kato
licki, przez wierne obstawanie przy wywodzących się od Chrystusa i Apo
stołów ustanowieniach, dotyczących wiary, kultu i struktury w urzędach — 
i to „na wszystkich miejscach”. Te obie postacie katolicyzmu, wewnętrzna, 
niewidoczna i zewnętrzna, widoczna, muszą być — i na to trzeba położyć 
specjalny nacisk — traktowane jako coś jednego. Dopiero obie postacie 
razem tworzą „organiczną katolickość”, co wyjątkowo jasno widoczne jest w 
pojęciu Kościoła u Augustyna, który katolickość Kościoła określa formułą 
„eccelesia unwersaliter perfecta" (Kościół uniwersalnie doskonały)11. Przez tę 
organiczną katolickość rozumiemy, że Kościół — zgodnie z jego charakte
rem postulatywnym — musi być katolicki, czyli całościowy w swych insty
tucjach tak, by wierni bez żadnych zafałszowań otrzymywali uczestnictwo 
w całej pełni życia, które Chrystus właśnie przez te instytucje daje Kościo
łowi.

Jeżeli pojęcie katolickości rozumie się w ten właśnie, szeroki sposób, w 
oparciu o wyrażenia z listu do Efezjan, mówiące o pleroma (pełnia), to

11 Friedrich Heiler, Urkirche und Ostkirche, Miinchen.1937, s. 6.
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nabiera ono — jak to wyjaśnia Sartory w swej znamiennej rozprawie pt. 
„Co to znaczy katolicki?”12 — w całym tego słowa znaczeniu aspektu kos
micznego. Nie uważamy wprawdzie, że katolickość Kościoła oznacza, iż 
sam Kościół do tego stopnia jest w posiadaniu pełni bożej, że już obecnie 
może nią przenikać cały Kosmos, jak również, że katolickość, jako taka, 
oznacza „wszechogarniające odkupienie”. Aby nie popaść w wybujałe spe
kulacje na temat katolickości w jej aspekcie kosmicznym, jest rzeczą konie
czną, by zawsze mieć przed oczyma to, że Pan da dopiero wtedy swemu . 
Kościołowi pełnię bóstwa, którą rozumieć należy jako życie zmartwych
wstałe, gdy Kościół, okazując posłuszeństwo Bogu, stanie pod Krzyżem. Z 
tego powodu Kościół może ukazywać światu swą katolickość jedynie tectam 
cruce (przykrytą Krzyżem), tzn. poprzez służbę jaką świadczyć będzie 
światu, stojąc pod Krzyżem. To jest właściwe pojęcie tego kosmicznego 
aspektu, musi on być otwarty na świat, musi być wszechstronny i nieuprze- 
dzony, musi być otwarty na kosmos i ujawniający się w nim i ponad nim 
rozum. „Rozum” jest pojmowany w tym przypadku nie jako ratio, a tym 
bardziej nie jako ludzka ratio, ale jako pierwotne objawienie działań Logo
su, będące podstawą całej struktury ludzkiego współżycia i całej duchowej 
kultury ludzkości.

Oto trzy przykłady ilustrujące katolickość w aspekcie kosmicznym. 
Kościół jest katolicki w aspekcie kosmicznym, gdy nie trzyma się kurczowo 
jakiegoś określonego schematu umysłowego lub myślowego lub jakiejś jed
nej filozoficznej wizji (arystotelesowskiej, platońskiej, egzystencjalistycz- 
nej,..), ale wszystkim kierunkom myślowym przyznaje ich względne prawo, 
jeśli nie są one sprzeczne z objawieniem i nie kwestionują nadrzędnej pozy
cji Chrystusa. Kościół musi być także w tym znaczeniu katolicki, że będzie 
respektował wielkie podstawowe struktury w życiu prawnym i państwo
wym, w życiu gospodarczym i społecznym narodów i szanówał ich wzg
lędną samodzielność i będzie ich włączał do działalności kulturowej ludz
kości w dziedzinie nauki i sztuki, o ile one nie będą desakralizować tego, co 
święte. I wreszcie katolickość Kościoła ujawniać się powinna w tym, że — 
w imię swego charakteru widzialnego — Kościół będzie się posługiwał w 
swej działalności najbardziej cennymi dobrami kulturowymi i przyznawać 
będzie należne miejsce narodowym i lokalnym właściwościom specyficznym 
dla poszczególnych narodów, ich tradycjom, zwyczajom i obyczajom.

Te elementy i wiele podobnych — i to należy podkreślić z naci
skiem — wprawdzie nie należą do istoty katolickości Kościoła, ale stanowią

12 Thmas Sartory, Was heisst katholisch? UNA SANCTA 1958,263.



tego, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane, to jest bowiem 
prawdziwie i rzeczywiście katolickie”.

Nie tutaj jest miejsce na to, by dokładniej wyjaśniać, w jakim znacze
niu starokatolicy14 rozumieją tę zasadę. Wystarczy jedynie powiedzieć, że 
zasada ta określa granice, w ramach których realizuje się apostolskość Koś
cioła. Nic jednak nie powiedziano jeszcze dotychczas o pełni i doskonałości 
apostolskości Kościoła. Podobnie jak do doskonałości katolickości Kościoła 
należy aspekt kosmiczny tak do doskonałości apostolskości Kościoła, należy 
aspekt zbawczo-historyczny15. Ponieważ Jezus Chrystus był od początku 
verbum incamandum (słowem, które miało się wcielić), więc Kościół i jego 
apostolskość muszą być zawsze rozpatrywane w ścisłej łączności z realizacją 
Objawienia. W tym charakterze apostolskość Kościoła obecna była już w 
starotestamentowej historii zbawienia, jako jego obraz, zapowiedź. Nato
miast jako pełnia apostolskość Kościoła zostanie urzeczywistniona dopiero 
wtedy, gdy Jezus Chrystus ukaże się w otoczeniu swych Apostołów w mocy 
i w chwale. Apostolskość Kościoła w tym szerokim znaczeniu stanowi 
historyczno-zbawczo-eschatologiczny moment w życiu Kościoła. W tym 
zbawczo-ekonomicznym aspekcie, do doskonałości apostolskości Kościoła 
należą te wszystkie elementy, z których jasno okazuje się, że w Kościele i 
przez Kościół jest kontynuowana, aczkolwiek w niewidzialny sposób, histo
ria zbawienia.

Należy mieć tu na uwadze: Świętych, którzy przez swą działalność 
ukazują się jako specjalnie obdarzeni łaską świadkowie życia udzielonego 
Kościołowi; charyzmaty ujawniające się ustawicznie w życiu parafii; życie 
zakonne, jego ascezę i kontemplację; stosunkowo późne ustalenie sakramen
tów w liczbie siedmiu; wykrystalizowanie się i rozwój uroczystości euchary
stycznych w imię Zmartwychwstania i ponownego przyjścia Chrystusa; zwią
zane z tym uwielbienie Boga we wspólnocie z chórami niebieskimi; modlit
wy za zmarłych; diakońską posługę Kościoła i wiele innych. Wszystkie te 
elementy, podobnie jak należą do apostolskości, tak również należą do jego 
katolickości, z czego widać, jak bardzo te dwie cechy są ze sobą związane.

Jednak tutaj nie chodzi nam o fenomenologiczny opis katolickości i 
apostolskości Kościoła, ale o tak aktualny obecnie problem, czy i w jaki 
sposób — jeżeli obie te cechy rozumiane są w przedstawionym tu znaczeniu
— możliwe są rozmowy, a nawet zbliżenie pomiędzy podzielonymi Kościo
łami. Zgodnie z tym, co powiedziane zostało ostatnio mogłoby wydawać się

14 Urs Kury, Der canon fidei der alten Kirche und wir, IKZ Bern 1962, s. 86 nn.
15 Thomas Sartory, ok. cyt., s. 260. Mówi on głównie o katolickości kościoła.



rzeczą jasną — takie przynajmniej jest stanowisko Kościoła Starokatolic
kiego od początku jego istnienia — że do ponownego pojednania Kościoła 
może dojść jedynie na bazie tego, co należy do istoty katolickości i apostol- 
skości Kościoła, a nie na bazie tego, co stanowi pełnię lub doskonałość tych 
cech. Za tym przemawia nie minimalizm, ale zasada augustiańska, przyjęta 
również przez II Sobór Watykański Kościoła Rzymskokatolickiego, gło
sząca, że jedność Kościoła musi ujawniać się i istnieć w substancji, w tych 
rzeczach, które są necessaria (konieczne), podczas gdy w sprawach, które są 
dubia (wątpliwe), winna panować wolność; wszystkimi natomiast sprawami 
kierować winna miłość16. Te necessaria wyznaczają jednocześnie pole sił, w 
ramach którego może być przyjmowana pełna katolickość i apostolskość w 
całkowitej ich swobodzie, a więc w różnorodnej, widzialnej postaci.

Bp Edward Herzog — pierwszy chrześcijańsko-katolicki biskup Szwaj
carii — ujął owe necessaria, których przyjmowanie konieczne jest do kato
lickości (ewentualnie do apostolskości Kościoła), w rozmowie z Kościołem 
Anglikańskim (w sensie tego, co my nazwaliśmy organiczną katolickością) w 
następującej znamiennej formule: Kościół m usi — podporządkowując się 
Pismu Świętemu — być katolicki w wyznawaniu, w swej służbie bożej 
i w swym urzędzie17. W tym sformułowaniu był on w zgodzie z formułą 
zjednoczeniową, na podstawie której na Kongresie Starokatolików w 1872 r. 
pojednali się ze sobą przedstawiciele Kościołów: prawosławnego, anglikań
skiego i starokatolickiego18, i która później znalaźła się w sformułowaniu 
anglikańskiego porozumienia czterostronnego w Lambeth z 1888 r., która

16 Ignaz von Dollinger w zaproszeniu na pierwszą Konferencję Zjednocze
niową. H. Reusch, Bericht tiber die Unionskonferenzen, Bonn 1874. s. 1. Odnośne 
zdanie w Dekrecie o ekumenizmie brzmi: „Przy wzajemnym porównywaniu nauki 
nie wolno zapominać, że w ramach katolickiej nauki istnieje pewne stopniowanie lub 
hierarchia prawd pozostających w różnym stopniu powiązania z podstawami wiary 
chrześcijańskiej.”

17 Edward Herzog, List pasterski o wspólnocie z Kościołem anglo-amerykań- 
skim, Bern 1881. Tamże, Der religiSse Standpunkt der christkatholischen Kirche, 
KZ, Bern 1919, s. 273 nn.

13 Decyzja Komisji Zjednoczeniowej II Kongresu Starokatolików w Kolonii, 23 
września 1872 r. brzmi:

Zasady, które muszą leżeć u podstaw naszej działalności: 1. Boskość Chrystusa, 
2. On założył jeden Kościół, 3. za źródła należy przyjmować: a) Pismo Święte, 
b) nauki Soborów Powszechnych, c) nauki Ojców Kościoła, Kościoła niepodzielnego 
(zgodne z Pismem Świętym i tradycją). 4. Kryterium: Powiedzenie św. Wincentego z 
Lerynu „Quod semper, quid ubiąue, quod ab omnibus creditum est”. 5. Jako metodę 
obrano metodę historyczną.



może służyć jako zwięzłe, ale istotne i wyczerpujące określenie katolickości 
Kościoła19.

W tym ważnym dokumencie — tak przynajmniej naszym zdaniem 
rozumieć należy czterostronny układ Lambeth — przy podkreśleniu nad
rzędnego znaczenia Pisma Świętego, wymienione są właśnie te trzy ele
menty podstawowe, które bp Edward Herzog uznał za konstytutywne dla 
katolickości Kościoła, i które w 1931 r. umożliwiły Kościołowi Starokatolic
kiemu przystąpienie do wspólnoty eucharystycznej z Kościołem Anglikań
skim, po uznaniu jego katolickości. Katolickim jest ten Kościół, który jako 
podstawę dla swego wyznania wiary uznaje oba symbole wiary, mianowicie 
apostolski i nicejski, jako wystarczające wykłady wiary chrześcijańskiej. 
Przy czym zakłada się, że symbole te, do ich pełnego zrozumienia, muszą 
być interpretowane zgodnie z dogmatycznymi orzeczeniami soborów pow
szechnych niepodzielnego Kościoła, z których najważniejsze są orzeczenia 
dotyczące Trój jedności Boga, Bosko-ludzkiej natury Chrystusa i Dziewi
czości Marii jako Bożej Rodzicielki. Katolickim dalej jest ten Kościół, który 
w centrum swej kościelnej działalności umieszcza sakramenty ustanowione 
przez Pana, a więc Chrzest i Eucharystię. Założenie to nie wyklucza jednak 
tego, że również inne czynności kościelne mogą być uważane za sakramenty 
i zgodnie z brzmieniem anglikańskiego zbioru modlitw (Prayer-Book) fak
tycznie są za takie uważane: są to przede wszystkim bierzmowanie, pokuta, 
święcenia kapłańskie (ordo), małżeństwo (co obecnie uznają również niektó
rzy teologowie prawosławni). Katolicki jest Kościół w swej strukturze urzę
dowej przez to, że uznaje tzw. „episkopat historyczny”, to znaczy urząd 
biskupi przyjęty w starym Kościele w połączeniu z kapłaństwem i diakona
tem.

W tej interpretacji zawarte są podstawowe elementy katolickości Koś
cioła; wymagają one jednak rozwinięcia, które — dobrze rozumiane — 
dokonuje się w ramach istoty katolickości i uznaje zawsze jako otwarty 
problem doskonałości. Rozwinięcie to, z uwzględnieniem obecnej sytuacji 
ekumenicznej, musi oznaczać:

19 Tekst czterostronnego układu Lambeth z 1888 r.: 1. Pisma Starego i Nowego 
Testamentu, gdyż zawierają one wszystko, co jest konieczne do zbawienia i ponieważ 
stanowią one regułę i normę wiary. 2. Wyznanie wiary Apostołów jako symbol chrz
cielny i Wyznanie wiary Nicejskiej jako wystarczający wykład wiary chrześcijań
skiej. 3. Dwa ustanowione przez Chrystusa sakramenty: Chrzest i Eucharystia, spra
wowane przy użyciu niezmienionych słów ustanawiających Chrystusa i z uwzglę
dnieniem ustanowionych przez niego elementów. 4. Historyczny episkopat dostoso
wany zawsze w jego realnych kształtach do różnych lokalnych wymogów narodów i 
ludzi, którzy przez Boga wezwani zostali do jedności jego Kościoła.



•  Jeżeli chodzi o problem wiary, to już nie wystarczy, że uznamy oba 
powszechne wyznania wiary oraz powszechne orzeczenia Starego Kościoła, 
dotyczące wiary. Należy raczej dążyć do tego, by zagadnienie wiary, które 
stary Kościół w swych orzeczeniach pozostawił otwarte — jak na przykład 
problemy sotoriologii i eschatologii, jak również naukę o Kościele, o urzę
dzie kościelnym oraz o sakramentach — przemyśleć na nowo z punktu 
widzenia obu starokościelnych dogmatów podstawowych, a więc z punktu 
widzenia tezy o Trójcy, a przede wszystkim z punktu widzenia dogmatu o 
bosko-ludzkiej naturze Chrystusa. A w oparciu o nie dojść do przezwycię
żenia późniejszych, jednostronnych ustaleń wyznaniowych i do consensusu 
(zgody), który by pozostawał w wewnętrznej harmonii z obu podstawowymi 
dogmatami starego Kościoła. Jedynie na tej drodze możliwe jest dojście do 
katolickiej pełni w zakresie nauki20.

•  Odnośnie zagadnienia sakramentów, należy je wyraźniej niż obec
nie przyporządkować historii zbawczej, realizowanej w sposób obrazowy w 
Kościele i na nowo przemyśleć pod względem tego historyczno-zbawczego, 
apostolskiego aspektu. We wspólnych rozmowach należałoby przy tym 
wyjaśnić przeoczony fakt, że liczba siedmiu sakramentów na Zachodzie 
ustalona została dopiero w XI wieku, a na Wschodzie jeszcze później, i 
dojść w tym zakresie do odpowiedniej zgody. Jednak dla uzgodnienia kato
lickości Kościoła jeszcze ważniejsze jest to, by dążyć do stworzenia takiej 
nauki o sakramentach, która by przezwyciężała wszelkiego rodzaju jedno
stronności. A więc jednostronnie ontyczno-przyczynowe rozumienie sakra
mentów i jednostronnie ejdetyczno-poznawcze ich rozumienie. Te dwa spo
soby interpretacyjne przeciwstawiały się sobie w sposób nie do pogodzenia 
już w katolickim Kościele pierwotnym, a później w średniowieczu, a jest to 
możliwe jedynie na drodze mocniejszego akcentowania eschatologicznego 
charakteru sakramentów. Przy tej okazji należałoby rozważyć, czy pier
wszego sposobu rozumienia nie dałoby się sprowadzić do bezpośrednio- 
-obecnego skutku zbawczego, a drugiego raczej do skutku przyszłościowo- 
-eschatologicznego.

W obecnej sytuacji ekumenicznej, najbardziej aktualnym i najbardziej 
spornym postulatem jest problem prawdziwego i właściwego, katolickiego 
rozumienia urzędu duchownego. Zagadnienie to wykracza poza ramy 
naszych obecnych rozważań i nie możemy tu wchodzić bliżej w problema

20 W Jakim to może iść kierunku, wskazał Autor tego referatu w swej książce 
pt. „Die altkatholische Kirche” (Kościół starokatolicki), Evangelisches Verlagswerk, 
Stuttgart 1966, gdzie szkicuje problemy soteriologii, s. 162 nn.
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tykę katolickiej nauki o Kościele i o urzędzie, tak jak my ją rozumiemy. 
Możemy tu jedynie zasygnalizować w formie hasłowej najważniejsze zagad
nienia21. Przez historyczny Episkopat, o którym mówi czterostronny układ 
Lambeth — naszym zdaniem — może być rozumiany jedynie taki urząd 
biskupi (w jego powiązaniu z prezbiteratem i diakonatem), jaki na podsta
wie świadectwa nowotestamentowego przyjęty został około 200 roku przez 
cały Kościół, jako wprowadzony decyzją Boga, ujawnioną pierwotnemu 
Kościołowi. Przyjmowanie urzędu biskupiego było posunięciem nie tylko 
„praktycznym”, ale realizacją podjętej przez Kościół decyzji wiary, a więc 
decyzji, do której doszło się w analogiczny sposób jak do decyzji dotyczą
cych kanonu Pisma Świętego i symbolu wiary chrzcielnego, traktowanego 
jako reguła fidei (reguła wiary). Trójstopniowy „apostolsko-katolicki urząd”
— w przeciwieństwie do urzędu późniejszego Kościoła reformowanego — 
charakteryzuje się tym, że jest on sprowadzalny nie tylko do Słowa i Ducha 
Świętego, ale w pewnym stopniu do woli i zarządzenia Apostołów. Z tego 
powodu urząd ten zmieniony jest historyczno-zbawczym kontekstem, a 
przekazywany jest on przez wkładanie rąk i wezwanie Ducha Świętego. To 
„przenoszenie” oznacza, że przyjmujący otrzymuje dar łaski, którego po
przednio nie posiadał, i pełnomocnictwo, będąc jednocześnie mandatem 
(zleceniem) i munus (obowiązkiem). To pełnomocnictwo, na wzór trójksz- 
■tałtnego urzędu Chrystusa, jest pełnomocnictwem i upoważnieniem do peł
nienia urzędu nauczycielskiego, kapłańskiego i pasterskiego.

Katolickie wkładanie rąk posiada więc nie tylko — jak to uczy ogólnie 
teologia protestancka, a specjalnie reformowana — znaczenie znaku (sym
bolu) i połączonego z błogosławieństwem potwierdzenia tego, że człowiek 
powołany do służby Kościoła otrzymał już dar łaski, albo czystej prośby o 
Ducha Świętego. Wkładanie rąk jest także przekazaniem  misji i pełno
mocnictwa w znaczeniu horyzontalnym, przez pośrednictwo apostolskiej 
sukcesji urzędu, którego podstawą (w znaczeniu wertykalnym) jest realizo
wane posłannictwo, jakie przez Pana posiada Kościół (Jan 20, 21 nn). 
Należy jednak dodać, że według świadectwa nowotestamentowego istnieją 
urzędy i służby przekazywane nie przez wkładanie rąk, ale bezpośrednio 
przez Ducha Świętego lub przez wywyższonego Chrystusa. Do takich 
należą swobodne, pneumatyczne służby nauczycieli, proroków, apostołów, 
pasterzy, ewangelistów. I w tym sensie można powiedzieć, że opowiedzenie 
się starego Kościoła po stronie apostolsko-katolickiego urzędu (przekazy
wanie pełnomocnictwa za pośrednictwem wkładania rąk) wprawdzie nie

21 Ebendorf, s. 279 nn. Por. uwagi Autora do rozmów zjednoczeniowych angli- 
kańsko-metodystycznych IKZ, Bern, 1966, s. 193 nn.



było fałszywe, lub nie w pełni katolickie, jednak było o tyle niepełne, że nie 
pozostawiało właściwego miejsca dla tych swobodnych służb. W ten sposób 
urząd apostolsko-katolicki, o ile nie w zasadzie, to jednak faktycznie, został 
zmonopolizowany. Jeżeli w obecnych rozmowach ekumenicznych, dotyczą
cych duchowego urzędu, ma dojść do zbliżenia stanowisk lub do pojedna
nia, to drogą do tego nie może być proste oświadczenie: ponieważ obecnie 
Kościół'jest podzielony na wiele Kościołów częściowych to żaden z tych 
częściowych Kościołów nie posiada całego urzędu, a tylko jego część lub 
jakiś wycinek. W tym zakresie słuszne jest takie stanowisko, że obecnie 
wszystkie Kościoły znajdują się w sytuacji przymusowej, również i te 
Kościoły, które zachowały apostolsko-katolicki urząd. Ale ten stan sytuacji 
przymusowej nie może być zlikwidowany w ten sposób, że — jak to się 
czasem sądzi — poszczególne fragmenty jednego urzędu, znajdujące się w 
różnych Kościołach, złoży się w jeden urząd całkowity i w ten sposób 
„zreintegruje” się różne urzędy kościelne. Sądzimy raczej, że drogą prowa
dzącą do pojednania może być jedynie to, że apostolsko-katolicki urząd (w 
jego nienaruszalności i pełni) stanie się w zjednoczonym Kościele przy
szłości „środkiem porządkującym”, któremu przyporządkowane zostaną 
służby inaczej ukształtowane i powołane bezpośrednio przez Ducha Świę
tego. Jeżeli nie dojdzie do tego, a w zamian dążyć się będzie do pospiesznej 
reintegracji różnych urzędów, to wówczas doprowadzi się do utworzenia 
jakiejś postaci kompromisowej, która nie będzie miała podstaw i uzasadnie
nia w Nowym Testamencie. Może to doprowadzić do likwidacji zarówno 
urzędu katolickiego, jak i ściśle reformatorskiego.

Zadaję więc sobie pytanie, czy w takiej sytuacji, jednym z najbardziej 
pilnych zadań Kościołów reprezentowanych w ILAFO nie powinno być 
poszukiwanie rozwiązania problemu urzędu w omówionym wyżej sensie? 
Może to być zrealizowane jednak tylko w ten sposób, że obstając przy 
historycznym Episkopacie, dążyć będziemy do sformułowania możliwie jak 
najbardziej wyczerpującej i pełnej nauki o urzędzie, w której znajdą właś
ciwe miejsce, zarówno będący na linii sukcesji apostolskiej, apostolsko- 
-katolicki urząd, przekazywany przez wkładanie rąk, jak i swobodne służby 
Kościoła oraz charyzmaty, które odróżniać należy od służb.

Dochodzimy do końca. Przez ostatnie uwagi dotyczące wiary, sakra
mentów i duchowego urzędu, chcielibyśmy dać jedynie pewne konkretne 
wskazania dotyczące tego, w jakim kierunku — naszym zdaniem — mo
głaby kształtować się działalność teologiczna ILAFO. Nie chcielibyśmy 
zakończyć tych wskazań bez ponownego przypomnienia tego, co powiedzie
liśmy na początku naszych wywodów: musimy zawsze mieć świadomość 
tego, że wszystkie nasze wypowiedzi o Kościele i jego katolickości, obojęt
nie z jakich podstawowych wyobrażeń pochodzą, ze względu na ich egzystencjal



no-wyznaniowe uwarunkowania, nigdy nie są w całej rozciągłości przeka
zywane i nigdy nie mogą być przenoszone na inne. Kościoły. Kto nie chce 
uznawać tych ograniczeń, popada w kościelny synkretyzm, będący najgor
szym wrogiem prawdziwej ekumenii. W tej sytuacji możemy zrobić tylko 
jedno: łagodzić przeciwieństwa istniejące pomiędzy podstawowymi wyobra
żeniami, a spowodowane przez naszą egzystencjonalno-wyznaniową kon
cepcję istniejących faktycznie Kościołów. Po to, byśmy wszyscy najpierw 
jako członkowie różnych Kościołów (obojętnie jak rozumiemy „mistyczną 
rzeczywistość” Kościoła i obojętnie co na ten temat myślimy i mówimy) i 
zasadniczo członkowie jednego pielgrzymującego ludu bożego — mieli 
świadomość tego, że właśnie jako ten wędrujący lud boży wszyscy pocho
dzimy od jednego początku, od Jezusa Chrystusa i wszyscy dążymy do jed
nego celu, do Królestwa, z którego nastaniem Bóg wypowie dopiero swoje 
ostatnie słowo.



Bp Sigisbert Kraft 
Bonn

Służba Boża — jednoczącym 
elementem Unii Utrechckiej?!

i.

Podwójna interpunkcja w tytule nie oznacza błędu drukarskiego. Pod
kreśla ona problem, którym chcemy zająć się w poniższych rozważaniach.

Ten, kto dzisiaj odwiedza różne kraje i diecezje Unii Utrechckiej lub 
podczas jakiegoś międzynarodowego zjazdu — na przykład — Kongresu 
Starokatolickiego lub konferencji teologicznej uczestniczy w nabożeństwie, 
dostrzega nie tylko różnice w sensie językowym. Ma on przed oczyma wie
lość różnorodnych obrządków, począwszy od wierności trydenckim trady
cjom liturgicznym, aż do usiłowań tworzenia nowych, współczesnych, ale 
jednocześnie starokościelnych form liturgicznych.

Obserwatorom wywodzącym się z jakiegoś wielkiego Kościoła, przede 
wszystkim z tradycji rzymskokatolickich lub prawosławnych, może wyda
wać się to czymś dziwnym. Przyzwyczajeni są oni do daleko idącej jedności 
form liturgicznych, niezależnej od granic państwowych i rejonów języko
wych. Nawet forma rzymskokatolicka po II Soborze Watykańskim dopuś
ciła wprawdzie wielojęzyczne tłumaczenia i przekłady „Editio typica”, ale w 
strukturze i układzie tekstów w niewielu tylko miejscach odchodzą one od 
wzoru łacińskiego. Wyjątki, które potwierdzają tylko tę regułę, istniejące 
np. na podstawie specjalnych pozwoleń dla krajów misyjnych lub odstęp
stwa w wyniku nowych form tekstów i układów, wprowadzonych bez poz
wolenia, mogą być tu całkowicie pominięte w tym ogólnym przeglądzie. 
Również formularze dozwolone w niektórych krajach lub w specjalnych 
okolicznościach, a wychodzące poza cztery modlitwy eucharystyczne obo
wiązującego Missale Romanum, nie odchodzą od tradycyjnego ductus.

Zupełnie inny obraz przedstawia nabożeństwo Kościołów reformowa
nych. Zarówno przepisy, jak i praktyka jakiegoś północno-niemieckiego lub
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bawarskiego luterańskiego Kościoła Krajowego, różnią się od nabożeństwa 
odprawianego zgodnie z tradycją kalwińską lub zwinglińską. Nabożeństwa 
tych Kościołów ewangelickich, które utworzyły unię pomiędzy wspólnotami 
luterańskimi i reformowanymi, stanowią niejednokrotnie kompromis po
między różnymi koncepcjami nabożeństw i form.

Nie tylko te zróżnicowania, ale również reformatorska koncepcja Koś
cioła prowadzi do tego, że każdy Kościół krajowy, lub nawet — w koncepcji 
kongregacjonalistycznej — każda poszczególna gmina, przypisuje sobie 
uprawnienia do posiadania własnego ius liturgicum (prawa liturgicznego).

Dla nich wydaje się to być zrozumiałe samo przez się, iż to samo 
odnosi się również w podobny sposób do katolickich diecezji, a konkretnie 
do Kościoła starokatolickiego Unii Utrechckiej. Tutaj jest widoczne, jak 
bardzo, począwszy od 1889 r., diecezje złączone w „Unii Utrechckiej” 
zaczęły pojmować się jako „Kościoły lokalne” w rozumieniu starokatolickim
i uświadomiły sobie ponownie ten charakter, na długo przedtem, zanim 
koncepcja ta weszła, jako istotny element składowy do nowszej eklezjologii.

Podczas gdy Kościół Utrechcki aż do niedawna czuł się zobowiązany 
do przestrzegania przepisów trydenckich, to już pod koniec ubiegłego 
wieku, starokatolickie Kościoły w Niemczech i Austrii oraz Chrześcijańsko- 
katolicki Kościół Szwajcarii uważały, że posiadają własne ius liturgicum 
również w sensie możliwości dokonywania zmian. Kościół Utrechcki dosto
sował się do tej praktyki, zwłaszcza w ramach ostatniej reformy liturgicznej. 
Inne Kościoły starokatolickie, np. Kościół w Polsce, trzymają się tradycji 
trydenckiej w liturgii i robią użytek z własnego ius liturgicum jedynie w 
zakresie posługiwania się językiem ojczystym, ale uznają daleko idące 
zmiany innych Kościołów członkowskich Unii Utrechckiej. '

II.

W praktyce liturgicznej Kościołów Unii Utrechckiej nie można nie 
dostrzec pewnej linii rozwojowej: Podczas gdy opublikowany po raz pier
wszy w 1877 r. i wydany w drugim wydaniu w 1898 r. przez biskupa Teo
dora Webera „Pełny zbiór modlitw dla katolickich chrześcijan”, opraco
wany przez prof. dr. Franciszka Henryka Reusch’a zawiera jeszcze nie
zmieniony porządek Missale Romanum — łącznie z modlitwą za Papieża — 
w przekładzie, to już w reformie przeprowadzonej przez biskupa Edwarda



Herzoga i Adolfa Thurlings’a widzimy odchylenia od obowiązującej trady
cji zachodniej w istotnych częściach modlitw liturgicznych, w modlitwach 
eucharystycznych, które jak na ówczesne czasy, były bardzo poważne1. 
Thurlings umieszcza kanon rzymki dopiero na drugim miejscu, i decyduje 
się śmiało, zwłaszcza w pierwszej strofie, na parafrazujące zmiany, które dla 
ówczesnych katolickich przekonań liturgicznych musiały się wydawać jako 
idące bardzo daleko i z tej racji posłużyły dla polemiki rzymskokatolickiej 
(aż do czasów „Podręcznika aktualnych problemów religijnych” arcybi
skupa Konrada Gróbera, Freiburg i Br., 1937) jako jeden z powodów do 
tego, by określać starokatolicyzm jako neoprotestantyzm.

Przez stworzenie pierwszej nowej modlitwy eucharystycznej, zburzył 
Thurlings myślenie kategoriami „Kanonu” i robił pierwsze próby do sta
wiania obok siebie różnego rodzaju tekstów. W tym zakresie mógł się on 
powoływać, podobnie jak przy przejmowaniu nowotestamentalnych cytatów 
liturgicznego pochodzenia, na praktykę wczesnego Kościoła. Przede wszys
tkim ważne jest to, że tutaj — podobnie jak w nowotestamentalnej „Liturgii 
mszalnej” Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii — epikleza zaj
muje znów miejsce modlitwy eucharystycznej2. Wyniki badań późniejszych 
oraz liturgiczny ruch odnowy w całym chrześcijaństwie, jaki rozwinął się 
przede wszystkim po II Soborze Watykańskim, potwierdzają słuszność 
takiego postępowania. Przyjęcie epiklezy akcentuje jednocześnie starokato
lickie pojęcie urzędu: nie pełnomocnictwo celebransa, ale działająca moc 
Ducha Bożego, napełnia życiem słowa opowiadania o ustanowieniu.

Podczas gdy Thurlings także w swej pierwszej modlitwie eucharysty
cznej trzyma się całkowicie formalnej struktury rzymskiego Kanonu, to w 
szwajcarskiej „liturgii mszalnej” znajdują się nie tylko w wielkiej ilości 
zmiany tekstu, polegające na cytatach z Nowego Testamentu, ale jest tam 
również zmiana, polegająca na przestawieniu „Communicantes” i „Wspo
mnień” za zmarłych i żywych na koniec modlitwy eucharystycznej, bezpoś
rednio przed wielką doksologią. Starokatolicka reforma liturgiczna w Ho
landii i posoborowe rzymskokatolickie modlitwy liturgiczne, przyjęły ten 
sam porządek.

1 Adolf Thurlings, Liturgisches Gebetbuch, Mannheim 1885: Das heilige Amt, 
Bonn 1888.

2 Por. Christkatholisches Gebetbuch fur den gemeinsamen Gottes dienst, Bern 
1879, Christkatholische Messliturgie, Synodebeschluss 1880, Gebetbuch der christ- 
katholischen Kirche der Schweiz, Bern 1884 i inn.



Późniejsze zmiany i ustalenia takiej formy, jaka praktykowana jest 
obecnie w starokatolickich diecezjach Holandii, Szwajcarii, Niemiec i Aus
trii, musiały tylko dalej prowadzić urzeczywistnione tu zasady, przyswajając 
sobie poglądy daleko idącej pracy duszpastersko-liturgicznej, przy czym 
można się było już opierać na ponownie odkrytych wczesnokościelnych 
modlitwach eucharystycznych3. W niektórych nowych projektach „Wspo
mnienia” znów całkowicie są wyłączone z modlitwy eucharystycznej.

III.

Czy przypadkiem ta liturgiczna różnorodność, w stosunkowo niezbyt 
licznej społeczności kościelnej, nie prowadzi do zamieszania i rozbijania 
jedności? Dlaczego po tytule naszych rozważań postawiliśmy wykrzyknik?

Spójrzmy na początkowy okres Kościoła. Podczas pierwszej wizyty 
biskupa Polikarpa ze Smyrny u papieża Aniceta w 154 r., gość został popro
szony o to, by celebrował w Rzymie Eucharystię w znanym sobie obrządku. 
Pochodzące z I II  wieku syryjskie Didascalia II powszechnie zalecają tę 
praktykę. Zróżnicowanie liturgii nie prowadziło do wyobcowania. Nie oba
wiano się „żadnych szkodliwych odchyleń poprzez różne liturgie” (Józef 
Andrzej Jungmann)4. Zakładano bowiem, że w treści obrzędu liturgicznego 
pozostawało widoczne wszystko, co uznawano za istotne w nabożeństwie. 
Ponownie uzyskana obecnie znajomość liturgii wczesnokościelnych po
twierdza, że wielość umożliwiała tu jedność. Czy nie musi, czy nie powinno 
odnosić się to również dzisiaj do Kościołów lokalnych (jeżeli mutatis 
mutandis poszczególne diecezje traktuje się za takie)? Czyż nie jest to zna
kiem starokatolickiego rozumienia Kościoła, jeżeli wszyscy przyznają sobie 
nawzajem swobodę wprowadzania tego rodzaju zróżnicowań?

XX Międzynarodowy Kongres Teologów Starokatolickich, który miał 
miejsce we wrześniu 1979 r. w Altenbergu k. Kolonii i z którym od 
początku do końca w sposób wybitny i pełny zaangażowania współpracował 
arcybiskup Marinus Kok, postawił sobie za cel jasne określenie ogólnych 
zasad podstawowych „teologii modlitwy eucharystycznej” dla celów liturgi
cznych”5. Wydaje się, że obecnie łatwiej uzyskać konsens na gruncie tego

3 IKZ, 3,1980, s. 174 nn; Eueharistiegebete, Bonn 1979.
4 J. A. Jungmann, Missarum Sollemnia, Wien 1949,1, s. 43.
5 Referaty i konsens zawiera zeszyt 3/1980 IKZ, ukazały się one również w 

formie odrębnej broszury.



rodzaju wypowiedzi, które są bliższe wczesnokościelnym proces euchari- 
stiacae (modlitwom eucharystycznym) aniżeli w oparciu o rzymski kanon. 
Zubożenie, o ile nie brak, epiklezy Ducha Świętego, a przede wszystkim 
stwierdzone wyraźnie w Kanonie rzymskim rozumienie eucharystycznej 
prosphory w sensie ofiarnym, staje się coraz bardziej obce właśnie na pod
stawie znajomości sposobów modlitwy starego Kościoła i sposobu odpra
wiania nabożeństw, który w przeciągu krótkiego czasu stał się samo przez 
się zrozumiały w wielu Kościołach Unii Utrechckiej. I tak okazało się, że 
właśnie diecezje, które w sensie formalnym praktykują „nowe” liturgie, 
widzą w tym silniejszą więź niż gdyby dawały pierwszeństwo — przetłuma
czonej — liturgii trydenckiej, łącznie ze wszystkimi jej obrzędami i zwycza
jami. W modlitwach eucharystycznych, przez które stoją one blisko daw
nego Kościoła, z łatwością można w lex orandi (prawie modlenia) znaleźć 
starokatolickie lex credendi (prawo wierzenia).

IV.

Wspomniany przed chwilą 20-ty Międzynarodowy Kongres Teologów 
Starokatolickich stał się impulsem, za którym poszedł całkowicie, jak za 
własnym przekonaniem, arcybiskup:

„Należy sformułować taką modlitwę eucharystyczną, która we wszyst
kich Kościołach Unii Utrechckiej może być odmawiana jako znak jedności. 
Może być ona traktowana jako podstawa ekumenicznej modlitwy euchary
stycznej” (tekst Konsensu 20-tej Międzynarodowej Konferencji Teologów 
Starokatolickich).

Grupa redakcyjna, w skład której wchodzą prob. Roland Lauber, 
Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Liturgicznej starokatolickich 
Kościołów Unii Utrechckiej, prof. dr Herwig Aldenhoven i autor tej roz
prawy, mogła latem 1980 r. przedłożyć Międzynarodowej Komisji Liturgi
cznej pierwszy projekt, który po pewnym przerobieniu, jesienią tego sa
mego roku został zastosowany podczas uroczystości eucharystycznej w 
czasie Konferencji Teologów w Gallnenkirchen (Austria). Międzynarodowa 
Konferencja Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej nie mogła się 
jeszcze zdecydować na uznanie, ponieważ przeciwko temu projektowi pod
niesione zostały pewne zarzuty — aczkolwiek nie przez znawców liturgii.

Zarzut, że projekt ius liturgicum Kościołów lokalnych padl ofiarą



koncepcji jednolitości, odpada już choćby dlatego, że tego rodzaju prex 
eucharistica (modlitwa eucharystyczna) ma być tylko dodana do narosłych 
lub nowo sformułowanych tekstów poszczególnych diecezji, i w żadnym 
przypadku nie powinna ich zastępować. Z drugiej strony. Winno być to 
wspólnym świadectwem tego, że Kościół we wszystkich swych formach 
życiowych, w czasie zgromadzenia wokół stołu eucharystycznego znajduje 
swój punkt centralny, a także, że diecezje Unii Utrechckiej, przy całym ich 
zróżnicowaniu historycznym, kulturowym i geograficzno-życiowym, mogą 
przyznawać się i celebrować wspólne eucharystyczne wyznanie.

V.

Do tego, co starokatolicyzm odkrył ponownie w swoim powoływaniu 
się na naukę i życie pierwotnego Kościoła, należy właściwe spojrzenie na 
podział ludu bożego. Krytyka rzymskiego centralizmu oraz przebiegu i 
wyników I Soboru Watykańskiego doprowadziła do uświadomienia sobie, 
że nie istnieje i nie może istnieć żadne przeciwstawienie się sobie autoryta
tywnej hierarchii z jednej strony i przyjmującej rozkazy „trzodzie”, Koś
cioła nauczającego i słuchającego. Biskupi, Księża i ludzie świeccy wszyscy 
razem należą do „Laos tou theou”; pojęcie „świecki” (laik) stosowane 
wobec ludzi, którzy nie przyjęli święceń, jest w tym sensie problematyczne.

Podział, różne posługi i zadania — ale żaden lud boży skazany na per
manentną niepełnoletniość, współodpowiedzialność wszystkich na mocy 
chrztu i bierzrtiowania — taka jest starokatolicka wizja Kościoła. W Unii 
Utrechckiej znajduje ona swój konkretny wyraz w — różnie rozbudowanej 
w poszczególnych diecezjach — strukturze synodalnej, łączącej biskupów, 
księży, diakonów i przedstawicieli parafii we wspólnej odpowiedzialności. 
Musi to znajdować swój wyraz również w nabożeństwie. To, czego na pró
żno domagał się swego czasu nestor niemieckojęzycznej starokatolickiej 
reformy liturgicznej, Adolf Thurlings, stało się obecnie w większości die
cezji i parafii Unii Utrechckiej samo przez się zrozumiałą rzeczywistością: 
nabożeństwo nie jest „odprawiane” tylko przez księdza, ale współdziałają z 
nim również inni członkowie parafii jako lektorzy, kantorzy, inicjatorzy 
modlitw oraz pełniący inne funkcje.

To, że aklamacje nie mogą być przywłaszczane sobie przez chór lub 
przez kler i w ten sposób „odbierane niejako ludowi”, wynika z ich znaczę-



nia przekazanego nam przez dawny Kościół: „Modlitwy i dziękczynienia” 
przewodniczącego muszą być, jak świadczy o tym męczennik Justyn (f ok. 
165 r.) zaaprobowane przez gminę. Dojrzałość całej gminy musi znajdo
wać swój wyraz nie tylko więc w czynnościach synodalnych w węższym 
znaczeniu, w zgromadzeniach parafialnych, w zarządach kościelnych, w 
synodach i w radach synodalnych. Najważniejszym zgromadzeniem para
fialnym jest nabożeństwo i jest to tylko jedna z konsekwencji starokatolic
kiej wizji Kościoła, że sprawcą i podmiotem nabożeństw są Ksiądz i człon
kowie parafii. Tam, gdzie nie każdej niedzieli jest ksiądz, który mógłby 
kierować nabożeństwem, a mimo to nabożeństwa nie zaniedbuje się po pro
stu, ale parafia uważa za zrozumiałe samo przez się, że należy się zgroma
dzić, modlić, śpiewać i czytać Biblię — powinno być czymś oczywistym dla 
wszystkich parafii starokatolickich. W takich parafiach częściej rosną powo
łania do specjalnej służby aniżeli tam, gdzie wymaga się tylko „obsługi” i 
gdzie na nabożeństwa przychodzi się tylko, gdy ono jest „zaoferowane” i 
gdzie robi się z niego jakiś użytek.

VI.

Specjalnym zadaniem Unii Utrechckiej, jej poszczególnych diecezji jak
i organów wspólnych — przede wszystkim jej Konferencji Biskupów i jej 
Międzynarodowej Komisji Liturgicznej — winno być to, by z odkrytych 
obecnie na nowo form i całej teologii starokościelnej służby bożej wyprowa
dzać dalsze konsekwencje i mieć odwagę przeszczepiać je na grunt dzisiej
szych parafii. W tym procesie należy zwrócić uwagę na to, jak osobliwymi 
drogami kroczy historia: Był pewien biskup Bazylei, Eugene Lachat, który 
w Szwajcarii, jako wojowniczy zwolennik dogmatów papieskich z 1870 r. 
uchodził za zawziętego przeciwnika ruchu chrześcijańsko-katolickiego. I 
jest znów pewien biskup Bazylei, Anton Hanggi, który w swych pracach 
badawczych odkrył skarby starokościelnej liturgii. Jego (opublikowana 
wspólnie z Irmgardem PahPem) dzieło źródłowe „Prex Eucharistica” winno 
stać się niezastąpioną pomocą dla liturgicznej odnowy również w diecezjach 
Unii Utrechckiej. '

Ojcowie ruchu starokatolickiego po 1870 r., aby po rzymskiej eksko
munice ratować dla siebie i dla swych dzieci uroczystości eucharystyczne, 
założyli pewne parafie i diecezje, które później połączyły się w Unię 
Utrechcką.



Nabożeństwo, doświadczanie niepodzielnej wspólnoty w jednym Panu, 
wskazuje na przymusową sytuację istniejących jteszcze dotychczas podzia
łów. Poprzez ruchy odnowienia liturgicznego istniejące w całym dzisiejszym 
chrześcijaństwie, ujawnia się droga do jedności, na której mogłyby być 
zapomniane dawne sprawy sporne, gdyż z punktu widzenia starokatolic
kiego dziedzictwa, są one bezprzedmiotowe.



Ks. Piotr Ąmiet
„Posłannictwo” nr 1 - 4 1988

Przyczynek do eklezjologii 
starokatolickiej

(Uwagi do artykułu prof. dra J. Karmirisa na temat 
eklezjologii starokatolickiej, „Theologia” 1967,2—3*)

J. Karmiris w swym studium na temat eklezjologii starokatolickiej — 
podobnie jak i w innych, wcześniejszych pracach dotyczących starokatoli- 
cyzmu (zob. IKZ 1967, 2 zeszyt) — świadomie rezygnuje z systematy
cznego przeanalizowania obecnego stanu tego problemu. Wylicza on raczej, 
najczęściej bez własnej oceny, opinie pozytywne (które są znacznie liczniej
sze) i polemiczne na ten temat oraz bardzo często po prostu przeciwstawia 
stanowisko prawosławne poglądom starokatolickim. Wyraźnie pozostawia 
on czytelnikom (tzn. — jeśli chodzi o nasz artykuł — Patriarchatowi Eku
menicznemu, Świętemu Synodowi Kościoła Greckiego i Międzyprawos- 
ławnej Komisji do spraw dialogu ze Starokatolikami) sprawę wyprowadze
nia wniosków z tego, co przedstawił. Jest to więc przede wszystkim zbiór 
materiałów.

Uważając pracę nad eklezjologią za konieczną, Karmiris odrzuca jed
nocześnie pogląd istniejący po stronie starokatolickiej, że została ona zapo
czątkowana już w 1931 r. w Bonn. Zdaniem Karmirisa nie może być w 
ogóle mowy o tym, że podczas Konferencji Starokatolicko-Prawosławnej w 
Bonn w roku 1931 zniesione zostały różnice. Przewodniczący tej Konferen
cji Metropolita Germanos z Thyateiry, mówił raczej — z całkowitą jasnoś
cią — o nieprzezwyciężonych trudnościach.

Jako główny problem, wymagający oceny w pierwszej kolejności, Autor 
przyjmuje — pozostając w zgodzie z Germanosem z Thyateiry — nasze 
układy dotyczące interkomunii, a następnie wynikającą z tego częściową

* Internationale Kirchliche Zeitschrift 1968, zeszyt 4, s. 242—250.



akceptację przez Starokatolików „Branch Church Theory”. A dalej — i tu 
również nie bez związku z pierwszym problemem — zagadnienie urzędu 
nauczycielskiego i jego autorytetu.

Jeżeli rzeczywiście Karmiris w swym studium wykłada w sposób syn
tetyczny prawosławną naukę o Kościele, to możemy powiedzieć, że my, 
Starokatolicy, w zasadzie zgadzamy się z tą nauką. I dlatego nie jest to 
wcale rzecz dziwna, że uwagi krytyczne Karmirisa dotyczą przede wszyst
kim niejasności w naszej eklezjologii, a czasem tylko różnic w stosunku do 
wyłożonej przez niego nauki prawosławnej.

Ponieważ brak jest ogólnego, oficjalnego dokumentu dotyczącego ekle
zjologii starokatolickiej, Karmiris uwzględnia różne katechizmy i wypowie
dzi autorów, by przekonać się, jak stosowana jest w tym zakresie zasada 
Deklaracji Utrechckiej i jaka jest — według niej — eklezjologia starokato
licka.

W tym artykule syntetycznie wymienimy jedynie te uwagi krytyczne 
Karmirisa, które wynikają z różnic naszej eklezjologii w stosunku do nauki 
prawosławnej, pominiemy natomiast te zastrzeżenia, których źródłem są 
niedokładności sformułowań. Rozumie się samo przez się, że np. katechizm 
opracowany jako podręcznik do nauczania religii, nie może posiadać nauko
wej precyzji podręcznika dogmatyki. Również, jeśli chodzi o eklezjologię, to 
nie każdy autor musi zawsze mówić wszystko na ten temat. Jest rzeczą 
naturalną, że także Karmiris zdaje sobie z tego sprawę. Jeżeli wymienia on 
jednak także niedokładne sformułowania w naszej eklezjologii, to czyni to 
dlatego, ponieważ — w harmonii z wcześniejszymi teologami prawosław
nymi — jest on przekonany o tym, że w naszym Kościele widoczne jest 
niebezpieczeństwo dogmatycznego minimalizmu.

Jeżeli nawet Karmiris przytacza pewne argumenty dla uzasadnienia 
tego poglądu (zob. także IKZ 1967, zeszyt 2, s. 88 nn), to należy stwierdzić, 
że obecnie nie posiadają już one większego znaczenia, gdyż wywodzą się 
one z ducha czasów ówczesnych oraz z okresu polemik z Rzymem. Staroka
tolicy pierwszego okresu mieli wprawdzie poczucie więzi ze spuścizną sta
rokatolicką, ale mimo to sytuacja protestu przeciwko określonym papieskim 
naukom autorytatywnym oraz przeciwko koncepcji urzędu nauczycielskie
go, zaciemniały niejednokrotnie zrozumienie dla autorytetu Kościoła. Póź
niej jednak zdaliśmy sobie sprawę z tego, że problem autorytetu i urzędu 
nauczycielskiego jest problemem kluczowym i to nie tylko ze względu na to, 
co mogłoby być uważane za dogmatyczny minimalizm, ale również ze wzg



lędu na nasze układy dotyczące interkomunii. Problem autorytetu, o jaki 
chodziło w 1870 r., nie jest dla nas, starokatolików, w żadnym przypadku 
już rozwiązany, i to nie tylko ze względu na zagadnienia dyscyplinarne, 
które przejęliśmy od Starego Kościoła, na co z uwagą wskazuje Karmiris, 
podkreślając, że nasza Konferencja Biskupów (i naturalnie inne instytucje) 
nie,stoi ponad soborami powszechnymi. (Deklaracja Utrechcka wymienia 
jako obowiązujące nas, tylko orzeczenia dogmatyczne starych soborów pow
szechnych. W 1931 r. wprowadzono jako obowiązującą liczbę 7 soborów. 
Wtedy oświadczono również, że Kościół starokatolicki uznaje kanony 7 so
borów, o ile one — nie tyle ze względu na sformułowania słowne, ile ze 
względu na ducha — zgodne są ze starym Kościołem).

Z problemem autorytetu wiąże się również to, co mówi Rossis — 
cytowany przez Kormirisa, według którego starokatolicy z odrzuceniem 
papieskiej nieomylności, odrzucają jednocześnie nieomylność własnego, Sta
rokatolickiego Kościoła, i w konsekwencji nie chcą jej widzieć w żadnym 
innym Kościele.

Poruszył on w ten sposób problem, który my, starokatolicy, faktycznie 
odczuwamy jako nierozwiązany. Łączy się on z problemem, który został 
fałszywie rozwiązany przez „Branch Church Theory”. Powrócimy do tego 
w jednym z dalszych ustępów. — Ważkie nowe świadectwo dotyczące wiary 
w nieomylność Kościoła, znajduje się w każdym razie u U. Kiiry’ego w 
„Die altkatholische Kirche” (Kościół starokatolicki), s. 273 n. Ten, pełen 
niuansów ustęp, został przez Kormirisa całkowicie źle zinterpretowany, 
prawdopodobnie z powodu źle zrozumianego tytułu („Kościół jest w zasa
dzie i pośrednio, ale nie faktycznie, nieomylny”). Stwierdza się tam jednak, 
m.in. wyraźnie: „Orzeczenia doktrynalne Kościoła są... nieomylne w ich 
krytyczno-negatywnej funkcji”, co odnosi się do odrzucania błędnych nauk.

Problem urzędu nauczycielskiego wydaje się być decydujący dla dia
logu z Kościołami starokatolickimi. Czy my, starokatolicy, posunęliśmy się 
dalej aniżeli do ustalenia i powszechnego uznania Deklaracji Utrechckiej? 
Czy możemy dać odpowiedź na temat nadziei w nas? Jak należy stosować tę 
Deklarację do poszczególnych treści doktrynalnych? Albo inaczej, pytając o 
konkretny przykład: Jaki jest stosunek zasady Deklaracji Utrechckiej do 
uwag wypowiedzianych przez Germanosa z Thyateiry? Zob. IKZ 1967, 
zeszyt 2, s. 97: „Prosta analiza tego poglądu (że po układzie o interkomunii 
z Kościołem anglikańskim, każdy Kościół wierzy, że drugi Kościół przyj
muje to, co należy do istoty wiary chrześcijańskiej) ukazuje, że tym, co jest



wymagane do interkomunii, jest głównie wiara w bosko-ludzką osobę 
naszego Pana i w dogmat trój jednego Boga, a następnie ogólne przekonanie, 
posiadane przez jeden Kościół o drugim, że każdy z nich obstaje przy tym, 
co należy do istoty wiary chrześcijańskiej”. Następnie zauważa on w formie 
pytania, czy w ten sposób wszystkie inne dogmaty, poza tymi dwoma 
wymienionymi, nie zostały sprowadzone do rzędu zwykłych poglądów teo
logicznych, co do których dozwolone są różne mniemania. Możnaby pójść 
jeszcze dalej, gdyby obstawało się przy ustalonych w 1920 r. na Konferencji 
Lambeth 4 punktach, którymi są: Pismo Święte, sakramenty, wyznanie 
wiary i historyczny Episkopat. Czyż w ten sposób starokatolicy nie uznali, 
że do istoty wiary nie należy nic więcej, jak tylko te 4 punkty?

Jeżeli w oparciu o wypowiedzi Germanosa z Thyateira wysuwamy 
takie wypunktowane pytania, to dwie sprawy są pewne: Po pierwsze, że 
sformułowanie układu o interkomunii jest niejasne, a fakt ten sprawia (w 
sensie zwrotnym), że niejasny również staje się sens Deklaracji Utrechckiej, 
która formalnie wydaje się być jasna, bez możliwości zastosowania do treści 
nauki. Okazuje się jednak, że żaden starokatolik nie będzie w ten sposób 
wyprowadzał wniosków dotyczących tego, co jest istotne. Panuje również 
pogląd, że ze strony anglikańskiej uznawane są pierwsze cztery sobory pow
szechne, mimo że problem autorytetu dotyczącego nauki, w Kościele angli
kańskim w jeszcze mniejszym stopniu jest rozwiązany, aniżeli u nas. Jeżeli 
chodzi o dalsze trzy sobory, to Kościół starokatolicki wprawdzie je przyj
muje, ale nie ulega wątpliwości, że posiadają one zbyt małe znaczenie, by 
odgrywać jakąś rolę odnośnie interkomunii. Również i tutaj konieczne jest 
wyjaśnienie starokatolickiej samoświadomości. Jeżeli ze strony starokatolic
kiej można słyszeć, że te trzy sobory w sensie dogmatycznym nie powie
działy nic nowego, to jednak należy zapytać, dlaczego zostały one odrzu
cone przez stronę anglikańską. W sensie eklezjologicznym byłoby ważne 
również pytanie, czy w ogóle można rezygnować z uznania soborów po
wszechnych — abstrahując od ich nauki — bez obrażania Kościoła.

W stosunku do całego tego zagadnienia, narzuca się pytanie, czy 
można powiedzieć (U. Kury, „Kościół starokatolicki”, s. 110) tak jak 
powiedziano na starokatolicko-anglikańskiej Konferencji w Bonn, w 
1931 r.: „Respektując fakt, że istniejące różnice nie pozwalają na pełną 
zgodę we wszystkich punktach doktrynalnych, a z drugiej strony, że istotne 
podstawy obu Kościołów są katolickie, rezygnuje się z dokładnego wykładu 
wspólnych podstaw wiary, gdyż tego rodzaju wykład byłby równoznaczny 
ze sformułowaniem jakiegoś nowego wyznania wiary”.



Co oznacza ta obawa, przed jakimś nowym wyznaniem wiary? Czy nie 
oznacza ona przypadkiem tego, że nie możemy powiedzieć, co w sensie 
treściowym zawiera Deklaracja Utrechcka? Uznanie nauki starego Kościoła 
musi być uznaniem tego rodzaju, że potwierdzi się treść tej nauki, obojęt
nie, czy przy każdorazowym odcinaniu się (od przypadku do przypadku) od 
nowożytnych odchyleń, czy też przy ustalaniu wyników jakichś pertraktacji, 
albo też ich podstaw.

Zarówno dla koncepcji starokatolickiej jak i prawosławnej jest rzeczą 
jasną, że tego rodzaju odcięcie się, może mieć autorytet jedynie jakiegoś 
synodu prowincjonalnego, a więc w zasadzie może być zrewidowane i sko
rygowane przez jakiś nadrzędny sobór. W tym podporządkowaniu się pod 
autorytet soboru, ujawnia się jasno, że nie dąży się do ustalenia jakiegoś 
specjalnego wyznania wiary, określonego dla danego Kościoła.

W pewnym jednak sensie, ustala się tego rodzaju wyznania, czy to dla 
poszczególnych Kościołów starokatolickich poprzez wprowadzanie katechiz
mu, aczkolwiek, o ile jesteśmy dobrze zorientowani, dotychczas pozostaje 
sprawą niejasną, jaki autorytet posiada katechizm dla całej Unii Utrechc
kiej, czy też — jeśli chodzi o poszczególne problemy — dla Międzynarodo
wej Konferencji Biskupów Starokatolickich (sama Deklaracja Utrechcka 
wypowiada się nie tylko na temat spraw zasadniczych, co to znaczy „kato
licki”, ale również w kilku punktach określa treściowo doktrynę; następnie 
orzeczenia doktrynalne zawierają układy o interkomunii, jak również oświadcze
nie dotyczące dogmatyzacji tezy o wniebowzięciu Marii).

Wspomniana wyżej niechęć do ustanawiania wyznania wiary, może być 
błędnie interpretowana jako dogmatyczny minimalizm. A jest ona przeciw
nie, spowodowana raczej wolą akcentowania całego Kościoła, jak również 
przeciwstawiania się jakiejś wąsko-wyznaniowej odrębnej egzystencji. Z 
tym związane są dwa nierozwiązane problemy, najpierw wspomniany wyżej 
problem autorytetu doktrynalnego, a następnie problem granic Kościoła.

W ten sposób dochodzimy do zarzutu, jaki wysuwa przeciwko nam  
Karmiris, a mianowicie, że my, starokatolicy, reprezentujemy „Branch 
Church Theory”. W związku z tym należy powiedzieć, że obecnie nikt już 
prawie u nas, nie reprezentuje tej teorii, jak również, że nigdy nie stanowiła 
ona obowiązującej doktryny naszego Kościoła. Jednak również i obecnie z 
trudem przychodzi nam zajęcie w stosunku do niego jasnego stanowiska. W 
związku z tym warto przytoczyć tu następujące uwagi:
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Wyznajemy jeden Kościół. Nie ulega wątpliwości, że byłoby to uciecz
ką od empirycznej rzeczywistości, gdybyśmy z racji na rozbicie chrześcijań
stwa, szukali tej jedności w jakimś niewidzialnym Kościele. Nawet gdyby 
czynili to poszczególni teologowie starokatoliccy, to wbrew temu należy 
jednak z całą stanowczością stwierdzić, że my wierzymy w Kościół widzial
ny. Ponadto należy również zauważyć, że widoczne jest to także w artykule 
Karmirisa: Posługiwanie się słowem „Kościół” może budzić nieporozumie
nia. „Kościół” może oznaczać pewną wielkość, o której mowa w Credo 
(w wyznawaniu wiary), Kościół wiary. Również widzialny Kościół jest 
Kościołem wiary. Następnie słowo „Kościół” może być rozumiane w zna
czeniu Kościoła empirycznie poznawalnego, którego rozbicie jest sprzeczne 
z naszą wiarą. Należałoby przemyśleć stosunek istniejący pomiędzy tymi 
dwoma pojęciami „Kościoła”. W żadnym jednak przypadku pojęcia te nie 
mogą uznawać raz Kościół widzialny, a kiedy indziej Kościół niewidzialny; 
to bowiem oznaczałoby dzielenie Kościoła. Jednak samo słowne posługiwa
nie się słowem „Kościół”, na oznaczenie wielkości, która nie wydaje się być 
jedną, nie implikuje jeszcze fałszywej nauki.

Napięcie istniejące pomiędzy jednym Kościołem Credo i dostrzegal
nym zmysłami Kościołem w jego rozbiciu, nie może być rozwiązywane w 
ten sposób, jak to robi się częściowo po stronie prawosławnej, a mianowicie, 
że „jeden Kościół” identyfikuje się bezwzględnie z „Kościołem prawosław
nym”. Takiej tezy nie da się utrzymać. Albo na przykład, czy teologowie 
bułgarscy nie przyjmowali, że prawosławny Kościół Bułgarii, podczas schiz
my, stanowił część jednego Kościoła? Przecież z punktu widzenia prawo
sławnego, nie można po prostu negować tego, że Kościoły Rzymu, Koptów 
i inne, są Kościołami.

Drugim błędnym rozwiązaniem jest „Branch Church Theory”, zgod
nie z którą istnieją różne gałęzie jednego Kościoła. Możnaby tu zadać z całą 
słusznością pytanie, czym są te gałęzie bez jedności pnia. Jedności nie 
można też sprowadzać jedynie do wspólnego historycznego początku.

Naszym zdaniem, nie można stworzyć doktryny, która wyjaśniałaby 
rozbicie Kościoła; rozbicie Kościoła z punktu widzenia wiary jest absolut
nym bezsensem. Można nauczać jedynie jedności i, mając przed oczyma 
bolesne zjawisko rozbicia Kościoła, modlić się, podobnie zresztą jak i Pan 
nasz, który nie stwierdzał jedności, ale modlił się o nią, jak to czynią zresztą 
również liturgie prawosławna i starokatolicka. Również Karmiris idzie w 
tym kierunku pisząc, że w naszym dialogu idzie o jedność, a nie o przyjęcie 
do Kościoła.



W sposób paradoksalny należy więc widzieć oba te fakty, zarówno 
jeden Kościół, jedno Ciało Chrystusa, jak i istnienie różnych Kościołów. 
Czyż w związku z tym nie należy zastanowić się nad tym, co powiemy 
niżej?

Każdy Kościół lokalny zawiera w sobie pełnię jednego świętego, kato
lickiego i apostolskiego Kościoła i jest zarazem obrazem całego Kościoła 
jako jeden z jego członków. Na wzór Trójcy Przenajświętszej, jeden Kościół 
istnieje w wielu gminach. Poszczególne członki mogą chorować, ale nie 
obumierają; może dochodzić do zróżnicowań. Kościół musi zawsze badać, 
czy jakaś różnica powoduje schizmę, czy też nie; gdzie chodzi o słabość, a 
gdzie o odłączenie się.

Jeżeli więc wszystkie „lokalne Kościoły” prawosławne i starokatolickie, 
na jakimś Synodzie uznałyby swą jedność i zdecydowały się na przyjęcie 
jednej nauki, w ramach której to nauki musiałaby być stwierdzona jedność 
Kościoła, to czy tego rodzaju Synod miałby autorytet soboru powszech
nego? Miałby on na pewno taki charakter dla zainteresowanych Kościołów, 
przy czym należałoby przemyśleć dwie sprawy: najpierw ogólnie problem, 
czy należałoby go widzieć w szeregu siedmiu starych soborów (sobór 
focjański miał cechy soboru powszechnego, a jednak nie był traktowany 
jako ósmy). A następnie, jaką rolę miałby pełnić orzeczenia tego soboru 
podczas pertraktacji z innymi „Kościołami”; na ile Kościoły, które przez te 
nowouznane członki, traktowane by były jako większe, musiałyby na nowo 
przemyśleć orzeczenia soborowe?1.

W związku z naszą interkomunią, krótko zauważyć należy, co następu
je:

1 Uwaga: W tym  kontekście interesujące może być zwrócenie uwagi na konfe
rencję teologów praw osławnych w Atenach, w 1936 r. Zob. „Proces verbaux... ” , 
A thenes 1939, s. 261 nn. A livizatos postaw ił pytanie, czy obecnie jakiś sobór, czysto 
praw osławny, bez udziału trzech-czw artych chrześcijaństw a, mógłby być uznany za 
powszechy. Czym są te  trzy-czw arte, praw osław ie nie zbadało tego jeszcze dokład
nie. Na s. 207 Zankow cytuje Bołotowa: „Jeżeli znane siedem  soborów, wspólnie z 
soboram i lokalnym i wsypie się do jednego worka, to nigdy nie dojdzie się do dok
tryny  o siedm iu soborach powszechnych... Sobór w Sardice 343 r. (lokalny) był po
wszechny w zam iarze, był powszechny w składzie; w orzeczeniach był nicejskim (to 
znaczy zgadzał się z soborem  w Nicei). Sobór w K onstantynopolu 381 r.: lokalny w 
zam iarze, lokalny w składzie; orzeczenia — te sam e co w Nicei. Sobór w K onstanty
nopolu 553 r.: powszechny w zam iarze, lokalny co do składu; orzeczenia — lepiej o 
tym  milczeć... ” .



Również po stronie starokatolickiej obowiązuje zasada, że jedność 
nauki poprzedzać musi jedność ołtarza. Ta postawa znalazła wyraz również 
w trzecim punkcie układu o interkomunii, gdzie stwierdza się, że każdy 
Kościół jest przekonany o tym, iż drugi przyjmuje istotne elementy wiary. 
Powstaje obecnie tylko pytanie, czy wymieniona wyżej zasada pozwala na 
wyprowadzenie wspomnianych poprzednio wniosków, jakie wyprowadził z 
niej Germanos z Thyateira, albo, czy jest ona może fikcją, wymagającą 
przeanalizowania. Innymi słowy: czy przez interkomunię stajemy się winni 
herezji, czy też popełniamy tylko błąd polegający na braku troskliwości 
(por. IKZ 1867, zeszyt 2, s. 80 u góry). Karmiris’owi należy jednak zarzu
cić, że nie jest prawdą, jakoby Kościół Filipin oraz reformowane i katolickie 
Kościoły Hiszpanii i Portugalii, bardziej były od nas oddalone, aniżeli Koś
ciół Anglii. Sprawa ma się raczej wręcz odwrotnie.

Zastanówmy się nad innym, wysuniętym przez Karmirisa problemem. 
Kościół starokatolicki jest Kościołem zachodnim, europejskim, o tradycji 
łacińskiej i częściowo wykazuje mało zrozumienia dla Kościoła wschod
niego, prawosławnego. Karmiris uważa, że wynikające stąd trudności są w 
zasadzie drobne. Piszący te słowa obawia się, że nie będzie mógł podzielać 
tego poglądu. „Zachód” i „Wschód” nie są pojęciami teologicznymi i nie 
mają nic wspólnego z problemem prawdy. Byłoby rzeczą bardzo ważną, 
gdyby z obu stron zdawano sobie sprawę z tego, że tu i tam kształtują 
teologię inna kultura, język, inne wpływy filozoficzne. Pewne trudności 
mogą pochodzić raczej z zamiłowania do odziedziczonej kultury i sposobu 
myślenia, i trudności polegające na zrozumieniu innych mogą być trakto
wane jako trudności połączone z poszukiwaniem prawdy.

Na tle studium Karmiris’a powstaje jeszcze kilka pytań, które tu tylko 
przytoczymy, bez ich analizowania:

Jeżeli chodzi o początek Kościoła to istnieją wypowiedzi starokatolic
kie, sprowadzające go do Zielonych Świątek, albo do Jezusa Chrystusa, a 
dalej do Starego Testamentu lub do stworzenia. Wypowiedzi te nie pozo
stają ze sobą w sprzeczności, i znajdują się one również w piśmiennictwie 
prawosławnym.

Karmiris przypuszcza, że zdaniem U. Kiiry’ego („Kościół starokato
licki” s. 322 nn.) w sukcesji apostolskiej nie jest konieczny czasowo poprze
dzający szereg konsekrowanych. Z całą pewnością jest to nieporozumienie. 
Kiiry’emu z całą pewnością nie chodzi o odrzucenie lub bagatelizowanie 
szeregu konsekratorów, ale o wyjaśnienie tego, co dzieje się w akcie Kon
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sekracji. Odrzucać należy czysto mechaniczne, błędne rozumienie tego sak
ramentu, co w sposób najbardziej skrajny widoczne jest przy konsekrowa
niu tak zwanych episcopi vagantes* (uznawanych za biskupów czasem przez 
Rzym, ale nigdy przez starokatolików).

Trudniejsze jest pytanie, czy kapłan jest również ofiarnikiem. Ogólnie, 
aczkolwiek nie wyłącznie, teza ta odrzucana jest przez starokatolików. Czy 
nam, starokatolikom, którzy pozostajemy w jednostronnej niezgodzie z 
rzymskim pojęciem ofiarnika, będą mogły być pomocne sobory w Konstan
tynopolu, w 1156 i 1157 r., i ich orzeczenia dotyczące ofiarnego charakteru 
Eucharystii?

W katechizmie starokatolików Niemiec znajduje się zdanie, według 
którego konsekracji biskupa udziela jeden biskup, a więc nie trzech, jak tego 
żądano w starym Kościele. Jednak katechizm nie odrzuca liczby trzech, a 
mówi jedynie o warunku nieodzownie koniecznym do ważności święceń 
biskupich, a nie o poprawności kanonicznej. Warto zwrócić również uwagę 
na to, że odnośnie ostatniego problemu, tradycja patriarchatu rzymskiego 
różni się nieco od patriarchatów wschodnich (częste udzielanie święceń 
biskupich przez jednego tylko biskupa; a gdy jest ich kilku, jeden z nich jest 
właściwym, głównym konsekratorem), jak również, że i Kościół wschodni 
zna przypadki, gdy jeden biskup konsekruje drugiego.

Odnośnie małżeństwa duchownych (po otrzymaniu święceń diokonatu 
i kapłaństwa) odsyłamy do tego, co powiedziano wyżej na temat obowiązy- 
walności kanonów. Należałoby tu postawić uzupełniające pytanie, czy nie 
zaistniałaby zupełnie inna sytuacja, gdyby starokatolicy w zasadzie uznali 
stare kanony, a więc gdyby nie stawiali się przeciw lub ponad Kościołem? 
Wówczas jednak (zgodnie z okolicznościami'czasów i społecznymi) w prak
tyce zrezygnowaliby z pewnych kanonów, jak to robiono odnośnie innych, 
licznych kanonów, również po stronie prawosławnej.

Odnośnie żonatych biskupów należy powiedzieć, że Zachód nigdy nie 
uznał Synodu Penthekten, który domaga się celibatu od biskupów, i nie 
było to powodem żadnej schizmy. Uzasadnienie, jakim posługuje się ten 
synod — odczucie gmin — należy odrzucić w naszych stosunkach, gdyż u 
nas nikt nie gorszy się żonatymi biskupami. Kończymy nasze uwagi, przyłą
czając się do Karmirisa, który pisze: „Jednak wierzymy, że wschodnia tra

* Tzw. b isupi wędrowni, czyli biskupi nie związani z żadną konkretną diecezją 
— dop. tł.



dycja prawosławna i zachodnia tradycja starokatolicka są kontynuacją starej, 
jednej tradycji kościelnej, jak również, że one na bazie tej ostatniej mogą 
być do tego stopnia pojednane i połączone, że oba Kościoły siostrzane, 
prawosławny i starokatolicki, mające wspólny początek, kroczyć będą drogą 
prowadzącą w końcu do ostatecznego dogmatycznego i kościelnego, jak 
również sakramentalnego pojednania!”



Kazim ierz Maciej Żaba 
Insty tu t Religioznawstwa UJ „Posłannictwo” nr 1 - 4 1988

Stereotyp i autostereotyp religijny 
jako przedmiot analizy socjologicznej

Analizy dotyczące wzajemnych stosunków czy relacji między człon
kami różnych grup społecznych zajmują poczesne miejsce w wielu bada
niach socjologicznych. Realny kształt wspomnianych relacji ma wiele uwa
runkowań ale ogólnie można powiedzieć, iż kształtują go zjawiska i fakty, 
które odnaleźć można w obiektywnej i subiektywnej rzeczywistości. Na 
wzajemne relacje pomiędzy członkami różnych grup składają się również 
relacje w sferze wyznaniowej i tym właśnie relacjom poświęcony jest ten 
artykuł. Celem moim była przede wszystkim rekonstrukcja stereotypu jaki o 
członkach innych wyznań posiadali badani oraz rekonstrukcja ich autoste- 
reotypu. Celowość analizy tej właśnie problematyki uzasadniona jest co 
najmniej dwojako. Po pierwsze, niewiele jest pogłębionych badań dotyczą
cych mniejszości wyznaniowych w Polsce w ogóle, a jeszcze mniej badań 
dotyczących problematyki autostereotypu czy stereotypu religijnego. Po 
drugie, wydaje się uzasadnione z poznawczego punktu widzenia — rozpo
znanie sytuacji wyznań mniejszościowych w kraju, gdzie oprócz dominują
cego Kościoła Rzymskokatolickiego działa obecnie ponad trzydzieści innych 
wyznań religijnych, zarówno chrześcijańskich jak i niechrześcijańskich. Ta 
różnorodność wyznaniowa w Polsce jest faktem i błędem byłoby jej niedo
strzeganie czy lekceważenie. Można też przypuszczać, że mimo tego, iż Pol
ska nie jest już krajem wieloetnicznym jak dawniej i mimo tego, że przyna
leżność do jakiegokolwiek wyznania nie determinuje już pozycji członków, 
to jednak stereotyp i autostereotypy mogą mieć pewien wpływ na aktyw
ność jednostek w procesach społecznych, na motywacje ich zachowań i dzia
łań i na stosunek do środowiska społecznego. »

Podstawę analiz empirycznych stanowią badania przeprowadzone wśród 
członków wybranych mniejszości wyznaniowych w Polsce. Trzeba zazna
czyć od razu, iż nie było jakichś szczególnych powodów, dla których anali
zie poddane zostały te a nie inne grupy wyznaniowe. Taki a nie inny dobór 
próby spowodowany został głównie możliwościami badawczymi autora i 
zdaję sobie sprawę z tego, że nie gwarantuje on pełnej reprezentatywności.



Wydaje się jednak, iż mimo tych ograniczeń przeprowadzone tu badania 
posłużyć mogą w przyszłości do szerszych uogólnień.

Badaniami objęto wyznawców Islamu z gminy białostockiej, członków 
Kościoła Polskokatolickiego z parafii krakowskiej. Łemków prawosławnych, 
członków parafii prawosławnej w Sanoku oraz grupę Zielonoświątkowców 
w Krakowie. Wszyscy poddani badaniom członkowie wymienionych grup 
wyznaniowych zamieszkują w miejscowościach heterogenicznych pod wzg
lędem wyznaniowym, co daje możliwość swobodnego penetrowania prob
lematyki stereotypów i auto stereotypów, dystansu czy wręcz konfliktu 
religijnego.

Pojęcie stereotypu, stanowiące przedmiot niniejszych rozważań, a do
kładniej — stereotypu wyznaniowego — łączyć można bardzo ściśle z poję
ciem tolerancji. Oba odnoszą się do rozmaitych sfer stosunków między
ludzkich, grupowych i jednostkowych.

Z ideą tolerancji łączą się takie pojęcia jak szacunek dla innych, posza
nowanie ich godności i indywidualności, ich wolności i wszelkich praw. Nie 
trzeba dodawać, że tolerancja jest szczególnie ważna właśnie w sferze prze
konań czy postaw religijnych, a przejawia się ona poprzez swobodę sumie
nia i wyznania i prawa ludzi do swobodnego, niczym nie skrępowanego 
wyboru regilii. Brak tolerancji, w swej skrajnej postaci prowadzić może do 
postaw wrogości i nienawiści, do okazywania pogardy innym, do odmawia
nia im naturalnego prawa do posiadania odmiennych poglądów i przeko
nań. Warto podkreślić, że idea tolerancji ma w Polsce długą już tradycję. 
Równouprawnienie wyznań wprowadzono tu wcześniej niż w innych kra
jach europejskich. Zasada tolerancji religijnej i wyznaniowej znalazła swe 
odbicie w ustawach zasadniczych już w XVI wieku. W drugiej połowie 
XVI stulecia obserwuje się już pewne wpływy protestanckiego ruchu 
ideowo-politycznego. Obradujący w 1555 roku Sejm uchwalił ustawę przy
znającą równouprawnienie protestantom. Wcześniej, jeszcze za czasów Ka
zimierza Wielkiego uregulowane zostały częściowo sprawy dotyczące mniej
szości prawosławnej. Nie stawiano też w Polsce żadnych przeszkód wy
znawcom religii niechrześcijańskich. Zarówno Tatarzy, Karaimi czy Żydzi 
mogli swobodnie wypełniać swe powinności religijne. Przykłady, świad
czące o tym, iż Polska była azylem dla wszelakiej maści innowierców i kra
jem o dużej tolerancji religijnej i narodowościowej można by mnożyć. Na 
zakończenie tego fragmentu rozważań, można podkreślić, że kiedykolwiek 
w jakimkolwiek kraju europejskim wzrastały objawy nietolerancji czy wręcz 
prześladowań religijnych, wzrastała w Polsce liczba imigrantów. Ta wielo
wiekowa tradycja zakłócona jednak była od czasu do czasu postawami i 
działaniami nie mającymi wiele wspólnego z ideą tolerancji. Postawy nieto
lerancji, wrogości czy wręcz konflikty religijne, choć nie miały one w więk
szości przypadków charakteru masowego, przewijały się przez naszą histo



rię, a ich echa spotkać można jeszcze i we współczesnej Polsce. Postawy te 
były w dużej mierze czynnikiem nieuprawnionych generalizacji uzasadnia
jących przesądy i postawy dyskryminacyjne, były więc wynikiem tendencji 
do stereotypizacji.

W opracowaniu niniejszym chodzi właśnie o poznanie wyobrażeń, 
postaw i zachowań członków poszczególnych grup wyznaniowych wzglę
dem członków grup innych i o empiryczną weryfikację stereotypów i auto- 
stereotypów religijnych, wyznaczających w dużej mierze charakter stosun
ków wzajemnych pomiędzy poszczególnymi grupami wyznaniowymi we 
współczesnej Polsce. Należy jednak pamiętać, iż postawy te i stosunki nie są 
determinowane przez stereotypy wprost. Negatywny stereotyp członków 
innych wyznań, istniejący w niektórych środowiskach nie implikuje auto
matycznie negatywnych postaw w stosunku do nich.

Pragnę również wyrazić nadzieję, iż prezentowane tu wyniki badań 
staną się w dalszej perspektywie przyczynkiem do dociekań dotyczących 
szans dialogu pomiędzy różnymi wyznaniami, dialogu traktowanego jako 
wstęp do dzieła zjednoczenia wszystkich wierzących, do ekumenizmu. 
Przed przystąpieniem do prezentacji wyników badań, pragnę zaprezento
wać kilka uwag odnoszących się do pojęcia stereotypu i autostereotypu.

Pojęcie stereotypu, stanowiące przedmiot niniejszych rozważań doty
czy stereotypu grupowego, a ściślej stereotypu etniczno-religijnego. Pojęcie 
stereotypu jest jednym z częściej używanych pojęć w badniach nad posta
wami i zachowaniami grup etnicznych. Wydaje się jednak, iż można je 
odnieść również do analizy dotyczącej postaw czy zachowań członków grup 
religijnych stanowiących mniejszości wyznaniowe w strukturze religijnej 
kraju.

Pojęcie stereotypu wprowadzone zostało do nauk społecznych przez 
Waltera Lippmanna w 1922 roku1. Twierdził on, że wyobrażenie jednostki
o innych grupach, to w dużej mierze stereotypy. Według Daniela Katza i 
Kennetha W. Braly’ego stanowią one zbiór cech, za pomocą których cha
rakteryzowana jest określona grupa2.

Pojęcie „stereotyp” używane jest także w języku potocznym i oznacza 
najczęściej zdarzenie typowe, schematyczne.

1 W. Lippm ann, Public opinion, N. Y. 1965 r.
2 D. Katz, K. W. B rały, R acial stereotypes in  One H undred College Students, 

Journal o f A bnorm al and  Social Psychology, 1933, 28 ss. 280—290, podaję za A. Kwa
piszewski, S tereotyp Amerykanów Polskiego Pochodzenia, O ssolineum, Wrocław- 
-W arszawa—Kraków—Gdańsk, 1978 r.



Jak pisze A. Kapiszewski3, „Proces powstawania stereotypów wiąże się 
ściśle z charakterem naszego poznania, sposobami myślenia, konstruowania 
pojęć i funkcjonowania świadomości. Istniejący w świadomości każdej jed
nostki obraz rzeczywistego świata nie stanowi jego lustrzanego odbicia. Zło
żoność tego świata, niepełność naszego poznania, selektywność postrzegania 
i niedoskonałość zmysłów czynią ten obraz uproszczonym i schematycz
nym”.

To zacytowane powyżej stwierdzenie odnieść można również do wy
obrażeń na temat grup wyznaniowych. Tradycja, proces wychowania i 
socjalizacji, oraz swoiście rozumiany interes grupy własnej narzuca jed
nostce bardziej lub mniej precyzyjne kryteria selekcji i uwypuklenia pew
nych swoistych cech charakteryzujących kulturę danej grupy.

Dużą rolę odgrywają tu też sugestie grupy, które narzucają nam 
gotowy stereotyp. Narzucony obraz członka danej grupy utrudnia zajęcie 
osobistego stanowiska względem jednostki, do której ten obraz się odnosi. 
Ważne jest też, iż stereotyp posiada społeczny charakter w tym sensie, iż 
został urobiony i przyjęty przez pewną zbiorowość i dotyczy całej zbioro
wości4.

Pojęcie stereotypu można rozumieć w różny sposób. I tak np. według 
Raaba i Lipseta, „stereotypem jest bezpodstawnie uogólnione wyobrażenie, 
jakie posiadamy o każdej grupie ludzi”5.

D. Katz i K. W. Brally twierdzą, że „stereotyp jest ustaloną impresją, 
która w bardzo małym stopniu odpowiada faktom, jakie ma prezentować”6.

Według P. F. Secord’a, „stereotyp jest to ogólnie przyjęta opinia 
wymagająca kategorycznej odpowiedzi, tzn. należenie do kategorii wystar
cza, by wywołać sąd, że wybrana jednostka posiadła wszystkie atrybuty 
właściwe tej kategorii”7.

Jak widać z tego bardzo pobieżnego przeglądu sposobów rozumienia 
pojęcia „stereotyp”, jest to na ogół zbiór uogólnień i generalizacji uwarun
kowanych różnego rodzaju uprzedzeniami; uproszczonych opinii nie zawsze 
odpowiadających obiektywnym faktom. Stereotyp to uproszczony obraz 
rzeczywistości, to zbiór błędnych opinii, mitów i iluzji, uzyskanych z reguły 
z drugiej ręki a nie poprzez osobiste doświadczenia. Istotną cechą stereo
typu jest jego wyjątkowa trwałość, odporność na zmiany, nawet w sytuacji,

3 A. Kwapiszewski, op. cit., s. 11.
4 P a trz : S. Ossowski, Dzieła, W arszawa 1967 r., ss. 39—56.
5 Podaję za A. Kwapiszewski, op. cit., s. 16.
6 Ibidem , s. 16.
7 Ibidem , s. 20. .



gdy istniejące dane empiryczne powinny go weryfikować. Istotne jest rów
nież to, iż bardzo często stereotyp stanowi podstawę do uzasadnienia prze
sądów, uprzedzeń czy dyskryminacji. Pojęcie stereotypu wiąże się bardzo 
często z pojęciem właśnie uprzedzenia.

Wydaje się, iż nie wdając się w bardziej szczegółowe rozważania na 
temat istoty oraz sposobów definiowania stereotypu, aa użytek tego opra
cowania wystarczy go zdefiniować jako: zbiór sądów i wyobrażeń dotyczą
cych danej grupy istniejących w świadomości członków innej grupy.

Innym ważnym pojęciem wiążącym się z omawianą tu problematyką 
jest pojęcie autostereotypu. Dla istnienia jakiejś zbiorowości istotne jest 
przekonanie o związaniu jej członków z jakimiś wartościami. Bez tego prze
konania niemożliwa byłaby więź społeczna. Wartości te to zarówno wartości 
materialne jak i niematerialne, takie jak np. dorobek kulturalny grupy, język 
czy religia. W tym przypadku koncentrować się będziemy na religii grupy, 
która sama w sobie stanowi potężny czynnik więzi społecznej.

Członkowie różnego rodzaju grup nie tylko charakteryzują innych, nie 
tylko są przez nich charakteryzowani, ale również charakteryzują samych 
siebie. Inaczej mówiąc, członkowie grupy tworzą na własny użytek swoiste 
autoportrety, których kształt i struktura zależą od obrazów, jakie mają w 
swojej świadomości składające się na nią jednostki oraz od wyobrażeń i opi
nii jakie posiadają o nich członkowie innych grup. W procesie tym zaanga
żowane są elementy jaźni subiektywnej, osobowości i jaźni odzwierciedlo
nej. Na użytek tego opracowania można zdefiniować autostereotyp jako 
zbiór sądów i wyobrażeń o własnej grupie.

Na zakończenie tego fragmentu rozważań pragnę zwrócić uwagę na 
funkcje pełnione przez autostereotypy i stereotypy.

Jak pisze A. Kapiszewski, „stereotypy i autostereotypy ekonomizują 
wysiłek i kanalizują sposoby postrzegania otaczającego nas świata, stwarzają 
rodzaj obronnego pseudośrodowiska dającego poczucie wewnętrznego bez
pieczeństwa, pozwalają na lepsze określenie związków z własną grupą i 
pozycji grupy własnej wśród innych grup, uzasadniają kształtowanie się 
określonych postaw i zachowań u innych. (...) Stereotypy i autostereotypy 
mogą warunkować aspiracje życiowe, pogłębiać czy znosić kompleksy niż
szości. Mogą służyć zachowaniu istniejącego porządku społecznego lub 
wyrażać protest przeciw niemu i sugerować nowy porządek. Mogą odzwier
ciedlać strukturę społeczną opartą ria ocenie siły i znaczenia poszczególnych 
grup oraz reakcję ludzi na tę strukturę, a także związki między grupami. 
(...) Ponadto stereotypy mogą odzwierciedlać system wartości grupy, ideo
logię i kulturę w ogóle, a także charakter narodowy. Treść, kierunek i inten
sywność stereotypów mogą w związku z tym stanowić wskaźnik dawnych i



obecnych procesów społecznych”8. Intensywność stereotypu i autostereo- 
typu może być na przykład ważnym wskaźnikiem empirycznym stopnia 
asymilacji jednostek w ramach społeczeństwa wielo wyznaniowego.

Podstawowe charakterystyki badanej zbiorowości

Badaniami objęto 310 osób, w tym 74 Muzułmanów, 67 Polskokatoli- 
ków, 39 Zielonoświątkowców, 77 Prawosławnych i 53 Łemków.

W całej badanej populacji mieliśmy 45,9% mężczyzn i 54,1% kobiet.
Struktura wieku badanych przedstawiała się następująco: przeważały 

osoby w wieku 50—59 lat (23,2%), następnie w kolejności były osoby w 
wieku 20—29 lat (21,3%), ponad 60 lat (18,1%), 40—49 lat (17,7%). Naj
mniej licznie reprezentowana była kategoria osób w wieku do 20 lat (3,9%) i 
w wieku 30—39 lat (13,2%).

Zdecydowana większość badanych miała rodziców należących do tego 
samego wyznania. I tak: 94,6% ojców i 97,3% matek badanych Muzułma
nów było Muzułmanami. Niemal wszyscy badani Łemkowie mieli rodziców 
wyznania prawosławnego 86,8% ojców i 83,0% matek. 98,7% ojców respon
dentów prawosławnych i 96,1% matek było tego samego wyznania co 
badani. Rodzice członków Kościoła Polskokatolickiego to niemal w połowie 
członkowie Kościoła Rzymskokatolickiego (46,3% ojców i 52,2% matek) i 
Kościoła Polskokatolickiego (49,3% ojców i 46,3% matek). Również rodzice 
badanych Zielonoświątkowców należeli w części do Kościoła Rzymskokato
lickiego (46,2% ojców i 51,3% matek) a w pozostałej do Kościoła Zielono
świątkowego (23,1% ojców i 25,6% matek).

Wśród badanych przeważały osoby z wykształceniem podstawowym 
(35,8%). Następnie mieliśmy 22% osób z wykształceniem średnim zawodo
wym, 16,8% z zasadniczym zawodowym, 12,6% ze średnim ogólnym. Osoby 
z wykształceniem wyższym stanowiły tylko 8,7% badanych. Najwięcej było 
ich wśród Polskokatolików (16,4%) i wśród Muzułmanów (10,4%), a naj
mniej wśród prawosławnych i Łemków (odpowiednio 1,3 i 1,9%).

Bardzo niska jest aktywność polityczna badanych. W całej badanej 
populacji mieliśmy 61,9% bezpartyjnych, a tylko 4,2% należjących do PZPR 
i 0,6% do ZSL. Nie cieszy się też popularnością przynależność do związków 
zawodowych. W chwili badania tylko 58,4% należała do związków branżo
wych, a 9,0% uważała się jeszcze za członków „Solidarności”. Przed wpro
wadzeniem stanu wojennego do „Solidarności” należało tylko 13,9% bada
nych, a do związków branżowych 11,9%.

8 Jbidem , s. 39—40.



Wśród badanych przeważały osoby pozostające w związkach małżeń
skich 67,7%. Osoby w stanie wolnym stanowiły 18,1% badanych. Osoby 
rozwiedzione i wdowcy stanowiły odpowiednio 2,3% i 9,0%.

Wśród osób pozostających w związku małżeńskim zdecydowana więk
szość miała za współmałżonka osobę tego samego wyznania (odpowiednio: 
Muzułmanie — 85,1%, Polskokatolicy — 53,7%, Zielonoświątkowcy — 
41,0%, Prawosławni — 67,5% i Łemkowie — 51%).

Przed przystąpieniem do prezentacji wybranych charakterystyk doty
czących stereotypu i autostereotypu, warto podkreślić, że badani mieszkają 
w miejscowościach zróżnicowanych pod względem wyznaniowym, w miej
scowościach, w których spotkać można zarówno rzymskokatolików jak i 
wyznawców innych religii.

Zobaczmy teraz jak wygląda stereotyp członków innych wyznań, ste
reotyp budowany na zasadach, o których wspominałem już wcześniej.

Pomimo występowania pewnych cech negatywnych, przypisywanych 
członkom innych wyznań, to jednak w zdecydowanej większości Muzułma
nie przypisują im cechy raczej pozytywne. Twierdzą oni, że członkowie 
innych wyznań są przede wszystkim towarzyscy, zaradni i mądrzy (odpo
wiednio: 55,4%, 50,0%, 41,9%). Mały odsetek badanych uważa ich jednak za 
zdolnych i optymistycznych (odpowiednio 17,6% i 4,1%). Cechy negatywne 
przypisywane innym to przede wszystkim porywczość (54,1%), alkoholizm 
(29,7%) i lenistwo (24,3%). Bardzo duży odsetek badanych zarzuca im brak 
tolerancyjności (90,5%). Należy tu od razu po'dkreślić, iż cechy te odnoszą 
się przede wszystkim do rzymskokatolików (badani musieli podkreślić do 
jakiego wyznania ustosunkowują się w swoich odpowiedziach).

Członkowie Kościoła Polskokatolickiego widzą rzymskokatolików jako 
uczciwych (23,9%), ambitnych (22,4%) i zaradnych (25,4%) oraz towarzy
skich (23,9%), ale równocześnie oceniają ich jako leniwych (22,4%), pory
wczych (17,9%) i nietolerancyjnych (88,1%).

Zielonoświątkowcy podkreślają uczciwość rzymskokatolików (17,9%), 
ale taki sam odsetek zarzuca im skłonność do alkoholizmu, a 100% wskazuje 
na ich nietolerancyjność.

Prawosławni z kolei zwracają uwagę na uczciwość (29,9%) i towarzy- 
skość (31,2%), a z cech negatywnych na porywczość (22,1%). Brak tolerancji 
podkreśla 90,9% Prawosławnych.

Łemkowie podkreślają mądrość (24,5%), ambicję (20,8%) i zaradność 
(22,6%), ale duży odsetek ocenia rzymskokatolików jako alkoholików 
(30,2%), porywczych (32,1%) i nietolerancyjnych (100%).

Jak wynika z przytoczonych powyżej danych stereotyp budowany jest 
w oparciu o czynniki pozareligijne, a nie religijne. Ocenie podlegają raczej 
czynniki społeczne, duch i obyczaje grupy jak np.: cechy osobiste, charak



ter, wykształcenie i poziom wiedzy, moralność i postawy społeczne. Nie 
zwraca się uwagi na czynniki natury ściśle religijnej, jak np. żarliwość reli
gijna, regularność praktyk, modlitwy, post, itd. Treść, charakter i jakość 
wiary nie stanowią bazy dla zaprezentowanych tu stereotypów. Jak widać, 
stereotyp rzymskokatolika składa się zarówno z cech pozytywnych jak i 
negatywnych, przy czym te pierwsze przeważają nieco. Można więc powie
dzieć, iż rzymskokatolik, to w oczach badanych osoba mądra, uczciwa, 
towarzyska, ambitna i zaradna, ale zarazem porywcza, leniwa i ze skłonnoś
ciami do nadużywania napojów alkoholowych, a nade wszystko nietoleran- 
cyjna.

Z zaprezentowaną powyżej oceną czy inaczej mówiąc stereotypem 
rzymskokatolików, jako reprezentantów innego wyznania wiąże sie ściśle 
problem ich akceptacji w najbliższym otoczeniu badanych.

Okazuje się, iż 70,1% członków Kościoła Polskokatolickiego dopuści
łoby do bliskiego pokrewieństwa poprzez małżeństwo z wvznawca Kościoła 
Rzymskokatolickiego.

Podobne opinie wyrażali Prawosławni i Łemkowie (odpowiednio 74,0% 
i 67,9%). Spośród Zielonoświątkowców akceptowało takie małżeństwo 
48,7%1 (38,5% nie wyrażało zgody). Wśród Muzułmanów opinie na ten 
temat były podzielone — 50,0% badanych małżeństwo takie akceotuie i 
50,0%. odrzuca;

Konsekwencją zaprezentowanej powyżej opinii jest fakt, iż badani 
posiadają bardzo często (z wyjątkiem Polskokatolików i Prawosławnych) w 
swych rodzinach członków Kościoła Rzymskokatolickiego. Członków Ke>§-, 
cioła Rzymskokatolickiego posiada w swych rodzinach 68,9% Muzułmanów, 
38,8% Polskokatolików (49,3% nie posiada), 84,6% Zielonoświątkowców, 
39,0% Prawosławnych (55,8% nie posiada) i 71,4% Łemków.

W zasadzie wszyscy badani, bez względu na wyznanie akceptują człon
ków innych wyznań (rzymskokatolików) jako gości na weselach, chrzcinach 
i innych uroczystościach rodzinnych, jako przyjaciół domu, jako-sąsiadów i 
współtowarzyszy pracy. W tym zakresie wyznanie nie odgrywa żadnego 
znaczenia. Niewielki wyjątek stanowią tu Prawosławni i Łemkowie, których 
około 10% nie toleruje członków innych wyznań- w charakterze gości, przy
jaciół, sąsiadów czy partnerów w pracy.

k Postawy te znajdują potwierdzenie w opiniach badanych na temat 
wspólnych zabaw dzieci różnych wyznań i wspólnej szkoły. Jeśli chodzi o 
wspólne zabawy dzieci, to rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia się 
następująco: Muzułmanie akceptują takie zabawy w 83,8%, Polskokatolicy 
w 25,4% (10,4% nie), Zielonoświątkowcy w 20,5%, Prawosławni w 64,9% i 
Łemkowie w 56,6%. Zdecydowana większość badanych nie widzi też po
trzeby zakładania osobnych szkół wyznaniowych dla, dzieci. Twierdzi tak



91,9% Muzułmanów, 90,1 % Polskokatolików, 71,8% Zielonoświątkowców, 
62,4% Prawośła^ych;i 49i0% Łeników.

Jak więc można się zorientować z tej pobieżnej charakterystyki, przed- 
stawicielfe innych wyznań (cały czas należy tu pamiętać, iż chodzi przede 
wszystkim o rzymskich katolików) odbierani są przez badanych raczej, pozy
tywnie i nie było znaczącej liczebności odpowiedzi, które by tęopinię pod- 
wążały. Cechy charakteru podnoszone przez badanych odnoszące się do 
wyznawców innej religii są w przeważającej większości pozytywne, a jeśli 
trafiały się opinie negatywne, to w większości takie, j&kie, odnieść można do 
całego społeczeństwa polskiego, a niekoniecznie tylko do wyznawców kato
licyzmu. Powszechna niemal akceptacja członków wyznania rzymskokato
lickiego w rozmaitych aspektach życia świadczy niewątpliwie o braku 
uprzedzeń, a tym bardziej konfliktów w analizowanym tu zakresie. Stereo
typ członka innego wyznania jest na ogół pozytywny. Jedynym w zasadzie 
istotnym zarzutem wysuwanym pod adresem rzymskokatolików jest brak 
tolerancji. Nie przeszkadza to na ogół badanym w układaniu swego życia 
wspólnie z rzymskokatolikami. . ' \
■ Wydaje się, iż zabiegiem niezmiernie interesującym, z poznawczego 
punktu widzenia byłoby przeprowadzenie analogicznych badań w środowi
sku rzymskokatolików. Pozwoliłoby to poznać ich wyobrażenia i nastawie
nia do członków wyznań mniejszościowych i rzuciłoby zdecydowanie więcej 
światła na problematykę stereptypów religijnych we współczesnej Polsce.

Przejdę teraz do prezentacji wybranych wyników badań odnoszących 
się do autostereotypów badanych.

Na pytanie: jakie cechy charakteru wyróżniają członków pańskiego 
wyznania qd otoczenia? 45,9% Muzułmanów stwierdziło, iż są oni tacy sami 
jak inni. Równocześnie jednak 39,2% uważa, że Muzułmanie są bardziej 
skromni niż katolicy. Podobne opinie pojawiły się wśród pozostałych bada
nych. 32,5% Prawosławnych i 47,2% Łemków uważa się za takich samych. 
Nie widzi też różnic 6,0% członków Kościoła Polskokatolickiego (tutaj jed
nak aż 62,7% respondentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie) i 32,5% 
Zielonoświątkowców. Jednocześnie jednak na większą skromność członków 
własnego wyznania zwraca uwagę 17,9% Polskokatolików i 71,8% Zielono
świątkowców. Ći ostatni twierdzą też, że są oni bardziej życzliwi (74,4%) i 
bardziej religijni (25,6%), Jak się okazuje, badani nie widzą jakichś istot
nych różnic między sobą a członkami innych wyznań. Podkreślają jednak na 
ogół ceęłię s&omności, która wyróżnia ich w jakiś sposób pozytywnie od 
przedstawicieli wyznania dominującego w środowisku.

Badani nie sądzą też, by ich własne wyznanie w sposób pełniejszy 
przedstawiało pełnię prawd objawionych przez Bpga i środków zbawienia. 
Większość badanych (poza Prawosławnymi i Łemkami) twierdzi, iż prawdy



takie w sposób pełny przedstawiają wszystkie wyznania. Wspomniani Pra
wosławni i Łemkowie uważają, że to właśnie ich wyznanie jest szczególnie 
wyróżnione w tym zakresie (odpowiednio 42,9% i 32,1%).

Opinie te zostały powierdzone przez odpowiedzi na peanie o możli
wość zbawienia poza wyznaniem respondentów. Przekonanie o możliwości 
zbawienia poza iwłasnym wyznaniem posiada 77,0% Muzułmanów, 74,6% 
Polskokatolików, 53,8% Zielonoświątkowców, 35,1% Prawosławnych i 
54,7% Łemków. ,

Badanych poprószono też o scharakteryzowanie swoich współwyznaw
ców. Jawiący się po analizie uzyskanych odpowiedzi autostereotyp poszcze
gólnych grup wyznaniowych przedstawia się następująco: zdecydowana 
większość Muzułmanów, Polskokatolików, Zielonoświątkowców i Łemków 
uważa, że ich współwyznawcy to osoby mądre, uczciwe, ambitne, zaradne, 
towarzyskie, tolerancyjne, zdolne i optymistyczne. Tylko Prawosławni przy
pisują sobie wymienione powyżej cechy w stopniu zdecydowanie mniej
szym. Mądrość, uczciwość, zaradność i towarzyskość i tolerancyjność swo
ich współwyznawców podkreślali najczęściej Muzułmanie i Zielonoświąt
kowcy. Ambicję, optymizm i zdolność podkreślali Muzułmanie i Polsko- 
katolicy. Rozkład odpowiedzi na pytanie ilustrują dane przedstawione w 
tabeli 1.

Muzuł.
Pol.-kat.
Ziel.św.
Prawosł.
Łemkowie

mądry uczciwy ambit. zaradny towarz. toler. optym. zdol.
62,1 '87,8 78,4 77,0 87,8 75,7 59,5 71,6
53,7 77,6 64,2 71,7 61,2 59,7 64,2 58,2
74,3 79,4 43,6 61,5 64,1 61,5 61,4 43,5
32,5 39,0 19,5 24,7 37,7 22,1 24,7 18,2
49,1 56,6 41,5 60,4 32,1 13,2 1,9 52,8

Jeśli chodzi o negatywne cechy autostereotypu podkreślane przez 
badanych to warto podkreślić, iż najbardziej krytyczni w stosunku do 
swoich współwyznawców byli członkowie Kościoła Polskokatolickiego i 
Muzułmanie. V
x Członkowie innych badanych wyznań nie widzą; u członków swojego 
wyznania żadnych cech negatywnych. Tak więc Zielonoświątkowcy, Pra
wosławni i Łemkowie określają siebie tylko poprzez cechy pozytywne.

Te stosunkowo wysokie, zaprezentowane powyżej samooceny współ
grają też z przekonaniem badanych o poziomie ich akceptacji w wielowy- 
znaniowym środowisku. Zdecydowana większość członków wszystkich ana
lizowanych tu wyznań twierdzi, że wyznawcy innych religii i członkowie 
innych Kościołów akceptują ich bez zastrzeżeń w charakterze współmałżon



ków, jako gości na weselach, chrzcinach i przyjęciach rodzinnych oraz jako 
wsnółrbwarzvszv oracy i sąsiadów.

Posumowanie

:  ̂Na podstawie przeprowadzonych powyżej analiz, można powiedzieć, iż 
różnorodność sposobów wyznawania wiary nie jest przeszkodą, by wierzący 
różnych wyznań zwracali się ku sobie i co ważniejsze, nie jest to w dzisiej
szych warunkach źródłem uprzedzeń, wrogości czy konfliktów. Wydaje się, 
iż więź zrodzona na płaszczyźnie pozareligijnej jest więzią na tyle głęboką, 
że pozwala ignorować podziały międzywyznaniowe i może doprowadzić do 
zawiązania się więzi o zupełnie odmiennej jakości, np. religijnych, co w 
kontekście ruchu ekumenicznego jest sprawą niezmiernie istotną.

Okazuje się, że w świadomości badanych nie ma przekonania o istnie
niu istotnych, nie dających się pokonać nieteologicznych czynników podzia
łu. Wysoka świadomość wyznaniowa nie stanowi przeszkody na drodze 
znajdywania w życiu innych wartościowych wymiarów rzeczywistości koś
cielnej i pozakościelnej. Jak wynika z analizy danych empirycznych, wzaje
mna postawa wobec siebie nie sprowadza się do tego, by zdobyć na drugiej 
stronie więcej konwertytów. Nie widać też szczególnego zainteresowania 
ogólnym dziełem nawracania. Nię ujmuje się innych w kategoriach tych 
„gorszych”, schizmątyków czy heretyków. Wierzący w odmienne wartości 
nie spotykają się z uprzedzeniami, a tym bardziej z represjami.'

Warto tu podkreślić, iż na prezentowane powyżej postawy i opinie 
patrzeć można nie tylko pod kątem intencji badanych, ale też pod kątem 
konskwencji tych postaw, opinii i zachowań dla wzajemnej koegzystencji 
różnych grup wyznaniowych w Polsce. Koegzystencja ta jak się okazuje nie 
naraża na niebezpieczeństwo takich podstawowych wartości jak integralność 
doktryny i praw jednostki (np. wolność obywatelska, kulturowa, religijna).

V ! Na ukształtowanie się zaprezentowanych powyżej postaw i opinii 
wpłynęły niewątpliwie czynniki natury historyczno-kulturowej oraz socjo- 
-ekonomicznej i politycznej. Są one po części wynikiem realnego ujmowa
nia porządku świeckiego, (wszyscy, bez względu na wyznanie są jednakowo 
doświadczan| dobrodziejstwami systemu społeczno-politycznego). Po części 
są też one wynikiem przeprowadzonego w Polsce równouprawnienia wszyst
kich Kościołów i Związków Wyznaniowych. To równouprawnienie i prawo 
obywateli do swobodnego, zgodnego z sumieniem określenia swojego sto
sunku do religii, zabezpiecza w dużym stopniu przed powstawaniem waśni 
i konfliktów wyznaniowych i przed poniżaniem i dysk^minowaniem ludzi 
z powodu ich przynależności wyznaniowej. Należy wierzyć, że doprowa



dziło to do powstania świadomości, iż nie ma już wyznań uprzywilejowa
nych, a status mniejszości zatracił swe pejoratywne zabarwienie.

Każda grupa wyznaniowa'posiada sobie tylko właściwe charaktery
styki, część z nich kultywuje swoje tradycje i historię, ale nie determinują 
one w sposób negatywny stosunków wzajemnych. Rozbieżności w płaszczy
źnie religijnej nie wykluczają zbieżności w sferze życia codziennego. Do
świadczenia życia codziennego* rola identyfikacji narodowej i państwowej, 
zanikanie różnic kulturowych wpływają na redefiniqę stosunku emocjonal
nego zarówno w odniesieniu do grup odmiennych wyznaniowo jak i w sto
sunku do grupy własnej. Wydaje się, iż te właśnie czynniki wpływają w 
dużym stopniu na treść i intensywność stereotypów! i autostereotypów 
religijnych.

Jest faktem, iż na terytorium dzisiejszej Polski występują autonomi
czne grupy wyznaniowe o dużej odmienności strukturalnej, grupy pozosta
jące w wielorakich układach wzajemnych z ich wzajemnym dystansem, 
komunikacją i interakcjami. To zjawisko pluralizmu religijnego powoduję 
swoje religijne jak i społeczne skutki, zarówno pozytywne jak i negatywne.

Wydobycie funkcji i dysfunkcji pluralizmu religijnego dla systemu spo
łecznego i religijnego;, rozpoznanie warunków powstania i korygowania 
uprzedzeń emocjonalnych, analiza warunków autonomii funkcjonalnej i 
wzajemnych zależności poszczególnych wyznań, to tylko niektóre z zadań, 
jakie stoją przed badaniami socjoreligijnymi, które, z braku lepszej naẑ fcy 
nazwać można socjologią ruchu ekumenicznego:
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Adwentyści polscy w Australii 
w drugiej połowie 

lat siedemdziesiątych

1. Skład wyznaniowy emigracji polskie) w Australii od r. 1926

Polacy mieszkający w Australii —  jak i gdziekolwiek indziej — nie są 
grupą jednolitą pod względem wyznaniowym. Już pierwsze, australijskie 
statystyki wyznaniowe (dotyczące jednak miejsca urodzenia, a nie przynale
żności narodowej), podają, iż wśród 1157 emigrantów z Polski przybyłych do 
tego kraju w latach 1926—1929 i 1931, 1075 osób podało za swoje wyznanie 
mojżeszowe, 34 osoby — katolickie, 4 — prawosławne, 7 — inne, a o 37 
osobach brak jest danych1. »

Skład wyznaniowy osób narodowości polskiej przybyłych do Australii w 
transportach IRO przedstawiał się następująco:

Tab.l ,• '■ -"'A'.'
Wyznanie Odsetek

Rzym.-Kat. (obrządek łaciński) 83,3%
Rzym.-Kat. (obrządek grecki) 6,8%
Protestanckie 2,5%
Prawosławne 6,0%
Mojżeszowe 0,5%
Nieznane 0,9%
RAZEM 100,0%

ŹrÓdtó J. Polonią australijska (w:) „Kultura” (Paryż) 1958,
nr 3, s. 89

1 R. McL. Harris, ]. J. Smolicz, Australijczycy polskiego pochodzenia. Studium 
adaptacji i asymilacji młodego pokolenia, Wrocław 1984, ś. 57.



Sytuacja ta uległa zmianie po II -wojnie światowej, kiedy to do Austra
lii — szczególnie w latach 1948—1950 — poczęły .napływać, w ramach 
transportów International Refugee Organization (IRO), większe grupy 
Polaków. Było ich wówczas ponad 60 000. Łącznie z emigracją z lat wcześ
niejszych i późniejszych oraz osobami pochodzenia polskiego liczebność 
grupy polskiej w Australii w r. 1954 oszacowana została na 82 000 osób2.

Wyznanie osób przybyłych wówczas do Australii, w podziale na osoby 
urodzone w Polsce i osoby narodowości polskiej ukazuje tabela 2.

Tab.2

Osoby Osoby
urodzone w Polsce narodowości polskiej

Wyznanie Liczby .;'.ę ' -ft / 
Liczby

bezwzględne Odsetki bezwzględne Odsetki
Protestanci 723 1,4 1.500 2,5
Katolicy 42.791 83,2 53.340 88,4
Ortodoksi 6.149 11,9 3.620 6,0
Hebrajczycj 1.310 2,5 1320 2,2
Nieókreśleni 51 0,1 80 0,1
Brak odpowiedz i 465 0,9 480 0,8
RAZEM 51.670 100,0 60 430 100,0

Źródło: /?. MćL. Harris, jf. J . Smólicz, Australijczycy polskiego pochodze
nia; Studium adaptacji i asymilacji młodego!pokolenia, Wrticłaió 
1984, s. 59 ....

, Na podstawie obliczeń, zgodnie w obu tabelach, możemy więc szacować 
liczbę protestantów — osób narodowości polskiej na około 1.500. Ch. A. Price 
podaje natomiast, iż liczba urodzonych w Polsce osób wyznania protestanc
kiego (poza wyodrębnionymi przez niego luteranami) wynosiła: w r- 1947 — 
20 osób, w r. 1954 — 1.068 osób, w r. 1961 — 1.834 osoby, w r. 1966 — 1.954 
osoby w r. 1976 — 2.211 osób i w r. 1981 — 2.462 osoby3. Wśród tvch osób

2 P o r.}. Zubrzycki, Polonia australijska (w:) „Kultura” (Paryż) 1958, n r 3, s. 
71—94.

3: Obliczeń dokonano na podstawie danych zawartych w tekście Ch; A. Price’a, 
The Denfogrąphy of Polish Settlers in Australia (w:) Polish people and culture in 
Australia, edited by R. Sussex and J. Zubrzycki, Canberra 1985, s. 14—46;
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szacować możemy dopiero liczbę adwentystów, mając na uwadze, że oblicze
nia dotyczą jedynie osób urodzonych w Polsce. Podstaw do takiego szacunku 
dla lat wcześniejszych i późniejszych dostarczają wyniki spisu ludności 
Związ&u Australijskiego z r. 1976. , ,

Otóż wśród 56.100 osób urodzonych w Polsce udział poszczególnych 
wyznań przedstawiał się — oczywiście w zaokrągleniu — następująco:

Tab.3

Katolicy 35,9 Prezbiterianie : 0,1
Prawosłav, 1,6 Świadkowie Jehowy 0,2

Zielonoświątkowcy 0,1
(Protestanci) ( 2,6) Inni 0,1
Adwentyści D. S. 0,7
Anglikanie 0,3 Inni chrześcijanie 0,4
Baptyści 0,1 Wyznanie mojżeszowe' 7,0
Kościół Chrystusowy 0,1 Wyznanie nieustalone 0,2
Luteranie 0,8 Bezwyznaniowi 2,6
Metodyści 0,1 Brak odpowiedzi 5,8

Wg: Austrialian immigration. A bibłiography and digest, edited by Ch. A.
Price, Canberra 1979, s. A64. ■

Z tabeli powyższej wynika, iż wśród ogółu osób urodzonych w Polsce, 700 
stanowią Adwentyści Dnia Siódmego. Ponieważ jednak nie da się ustalić ile 
osób spośród tej grupy jest narodowości polskiej (przypuszczać można, że 
większolS), oraz ile osób narodowości polskiej urodzonych w Australii i 
innych krajach jest adwentystami, pozostaćsmusimy przy szacunkach, które 
wahają się od 700 do 1.000 osób4.

2. Przegląd piśmiennictwa na temat adwentystów polskich w Austra
lii

Pierwsze — i jak dotychczas jedyne — syntetyczne opracowanie, poświę
cone polskim ądwentystom w Południowej Australii, choć nie tylko, ogłosił 
drukiem E. J* Majchrowski. Ze względu na niewielką objętość tekstu, jego

* Por. A  Budrewicz, Wśród polskich kangurów, Warszawa 1982, s. 87 i M. Kalu- 
ski, The Poleś in Australia, Melbourne 1985, s. 106. Dane wyznaniowe zaczerpnięte ze 
spisuludności z r. 1966 znaleźć można w artykule A. Achmatowicz-Otok i S. Otoka, 
Emigracja polska w Australii (w:) p rzegląd  Polonijny*’ 1979, z. 4, s. 7—23. LiczebnoSd 
tej grupy nie: stara' się natomiast szacować piszący o niej W. Helman,Polonia w 
Australii i Nowej Zelandii, Lublin 1979 r., s. 81—82.



dużą wagę faktograficzną oraz trudność w dostępie do tego źródła przytaczam 
je tu w całości:

„Do roku 1960 na terenie Południowej Australii przebywało niewielu 
polskich wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Nie było też 
polskiego zboru (zbór parafia). Pierwszymi wyznawcami, którzy należeli 
później do polskiego zboru byli A. Wianowski, M. Wianowska, A. Stacherskai 
D. Kononiuk. Po prostu 1960 coraz, więcej wyznawców Kościoła ADS zaczęło 
przybywać z Polski do Adelajdy. Początkowo były to osoby samotne, a później 
przyjeżdżały całe rodziny, przeważnie ludzi młodych. Wzrost liczebności 
polskich wyznawców Kościoła ADS, a także fakt, iż większość z nich nie 
posiadała znajomości języka angielskiego lub posiadała słabą jego znajomość, 
spowodował konieczność zorganizowania polskiego zboru. W końcu 1961 
roku przyjechał z Polski do Adelajdy pastor Jerzy Lipski z rodziną. Wówczas 
to przewodniczący Południowo-Australijskiego Zjednoczehia Kościoła ADS, 
pastor C. D. Judd, zwrócił się do pastora Lipskiego z propozycją zorganizo
wania polskiego zboru ADS w Adelajdzie. Możemy więc przyjąć datę 22 XII 
1961 roku jako datę powstania polskiego zboru ADS w Południowej Australii.

W roku 1963 liczba dorosłych wyznawców zboru wynosiła 29 osób, w 
1964 wzrosła do 38, a w 1965 do 65 osób. Obecnie, tj. pod koniec 1968 r. ogólna 
liczba wyznawców wynosi: dorosłych 110, a wraz z dziećmi 160 osób. Na 
przestrzeni lat 1962—68 przybyło z Polski do Adelajdy ponad 200 osób, z 
czego’część wyjechała do Melbumu. Wydatną pomoc w sprowadzaniu człon
ków rodzin do tutejszego zboru okazał pastor Lipski, który pomagał w załat
wianiu dokumentów potrzebnych do sprowadzania krewnych, a następnie 
pomagał nowoprzybyłym w znalezieniu odpowiedniego mieszkania i pracy; 
Pomoc tę okazywał nie tylko wyznawcom Kościoła ADŚ, lecz także Polakom 
nie należącym do zboru,którzy zwracali się do niego o to z prośbą. Jednocześ
nie Południowo-Australijskie Zjednoczenie AD S okazało pomoc pplskim imi
grantom przez udzielanie depozytów na zaciągnięcie pożyczki osobom ubiega
jącym się o pfczyjazd z Polski do Południowej Australii. Depozyty te 
przybywający imigranci spłacali po uzyskaniu pracy.

Od samego początku powstania zboru zaistniał problem jego zlokalizo
wania, tj. znalezienia odpowiedniego lokalu, w którym mogłyby się odbywać 
nabożeństwa. Początkowo nabożeństwa odbywały się w udostępionym przez 
australijskich współwyznawców pomieszczeniu kościelnym przy Port. Rd. 
Następnie nabożeństwa odbywały się w hallu kościelnym przy Płd.-Austra- 
lijskim Zjednoczeniu przy 82 Angas Street w City. Jednakże po pewnym 
czasie lokal ten okazał się za mały i na okres 3 lat wynajęto większy hall w City 
przy Franklin St. Ostatecznie i ten hall był za szczupły. Wobec tego zaistniała 
potrzeba znalezienia konkretnego rozwiązania tej sprawy. Z pomocą przyszli 
australijscy współwyznawcy. Obecny przewodniczący Płd.-Australijskiego



Zjednoczenia pastor L. C. Coombe, oraz skarbnik i sekretarz C. D. Morgan 
nawiązali kontakt z zarządem Congregational Church i w wyniku pertraktacji 
zostałnabyty, dla polskich wyznawców Kościoła ADS, budynek kościelny 
przy Baliol St., College Park, za korzystną cenę S 16.000. Koszty kupna w 
części pokrył zarząd Płd.- Austr. Zjednoczenia, a w części polscy wyznawcy. W 
ciągu kilku miesięcy dokonano adaptacji głównej części budynku kościelnego 
dla potrzeb zboru. Pracę przy remoncie w większości wykonali członkowie 
zboru bezinteresownie. Kościół może pomieścić około 300 osób.

W dniu 27 stycznia 1968 roku nastąpiło poświęcenie kościoła, na którą to 
uroczystość przybyli przedstawiciele Zarządu Płd.-Ąustr. Zjednoczenia, goś
cie z innych zborów, przedstawiciel ministerstwa imigracji oraz ponad 
100-osobowa grupa z polskiego zboru ADS w Melbumie z pastorami W. 
Siemienowiczem i G. Baronem, a także kilka osób z polskiego zboru w 
Newcastle z pastorem R. Wawrźonkiem.

Od chwili powstania polskiego zboru, nabożeństwa odbywają się w każdą 
sobotę w języku polskim, a jeśli niekiedy goszczący w zborze pastorzy austra
lijscy wygłaszają kazania w jęz. angielskim, to są one tłumaczone na jęz. polski. 
W pracy nad duchowym rozwojem zboru współpracują z pastorem także 
świeccy urzędnicy zboru, wybierani corocznie na ogólnym zebraniu zboro
wym. Na przestrzeni lat 1961—68 starszymi zboru byli: pastor Lipski (w 
latach 1961—1963), A. Napora (1964—1966), M. Grabkowski (1966—1968) 
i od czerwca 1968 roku E. J. Majchrowski.

Jak zostało wspomniane, większość wyznawców stanowią ludzie młodzi,
.■ a więc w pracy duszpasterskiej dużą wagę poświęcono sprawom wychowania 
dzieci i młodzieży. Na terenie zboru istnieją 3 klasy nauki religii dla dzieci od 
wieku przedszkolnego do lat 14. Pracą tą zajmuje się 5 nauczycielek. Istnieje 
także Qd||dział Młodzieży, którego kierownictwo przygotowuje odpowiednie 
programy dla zebrań młodzieży odbywających się w sobotnie popołudnia. • 
Przy zborze istnieje ponad 30-osobowy chór i orkiestra. Poza tym kierow
nictwo młodzieży organizuje specjalne programy, wspólne wycieczki turysty
czno-krajoznawcze, wieczornice, a w okresie letnim obozy namiotowe. Oprócz 
tego istnieje młodzieżowy klub sportowy. W minionym okresie sprawami 
młodzieży zajmowali się: A. Wianowski, A. Kocur, A. Napora. Chór prowa
dzili T. Jezierski, B. Wianowska i I. Napora. Orkiestrą dyrygowali T. Jezierski 
i P. Przybyłko/

Na przestrzeni lat 1964—68 nawiązano kontakty ze zborami austrialij- 
skimi. W ramach tych kontaktów chór i orkiestra polskiego zboru odwiedziły 
szereg;',źbotów australijskich z odpowiednio przygotowanymi programami 
religijnymi i to nie tylko na terenie Adelajdy, ale także w dalszych miejscowoś
ciach jak Whyalla, Murray Brigde oraz Mount Torrens. W czasie tych odwie
dzin przedstawiono nie tylko program religijny* lecz także na życzenie gospo



darzy dano pokaz polskiej pieśni i muzyki ludowej. W .1966 roku z grupą 
liczącą ponad 60 osób udano się z bogatym programem do polskiego zboru 
w Melbumie.

W latach 1962—68 ochrzczono 30 osób (chrzest dorosłych), udzielono 
12 ślubów oraz odbyły się 2 pogrzeby5.

Około dziesięć lat później W. Helman pisał: „Obok duchownych 
wyznania rzymsko-katolickiego pracują w Australii polonijni duszpasterze 
Polskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Polskiego Zboru 
Ewangelickiego. Nie skupiają oni wielu wyznawców. Kościoły te są jednak 
świetnie zorganizowane. Zaznacza się w nich wzajemna pomoc wyznawców 
i silnie rozwinięta więź społeczna. Kościół Adwentystów skupia więcej zwo  ̂
lenników niż Kościół Ewangelicki i organizuje dla nich życie kulturalrio- 
-oświatowe. Przykładem dobrze zorganizowanej oświaty jest działająca w 
Melbourne wzorcowa szkoła polska im. Mikołaja Reja”6.

W latach osiemdziesiątych o adwentystach polskich w Australii pisali: 
O. Budrewicz7, który przedstawił sylwetkę dra Jana Nurfyńskiego, fizyka z 
Canberry, a jednocześnie najbardziej imanego w tym mieście Polaka- 
-adwentysty i M. Kałuski, opisujący Strukturę wyznaniową Polaków w Aus
tralii. Ten ostatni scharakteryzował omawianą tutaj grupę etniczno-wyzna- 
niową w sposób następujący: „W Melbourne, na przykład, istnieje naj
większa na świecie samodzielną, polska społeczność Adwentystów Dnia 
Siódmego. Jest znakomicie zorganizowana, liczy sobie tysiąc osób i posiada 
trzy zbory: w Oakleigh, Dandenong i Nunawading; są również zbory w 
Adelajdzie, Sydney i Newcastle. Społeczność ta wydaje „Wiadomości Polô - 
nii Adwentystycznej”8.

A. Gawroński, omawiający piśmiennictwo polskie w Australii pisze 
natomiast o Irenie Hamulczyk (właściwie: Janina Marks-Hamulczyk — Mi 
B.) z Melbourne, która własnym nakładem wydała zbiorek wierszy liry-; 
cznych, zatytułowany „Przędza wspomnień” (Polpress, 1972)9.

5 E. J. Majchrowski, Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Płd. Aus
tralii (w:) Polacy w Południowej Australii 1948—1968, praca zbiorowa pod redakcją 
M. Szczepanowskiego, Adelajda 1971, s. 292—294. ........................

6 W. Helman, op. cit., s. 81—82.
1 O. Budrewicz, op. cit.* rozdz. „Biblia i atomy”, s. 81—95, tam też zdjęcie po 

s. 144t Bibliografię prac. ]. Nurzyńskiego opublikował S. Robe, The Poles’ and Aus- ' 
tralia. A BibliographicalRecordl775—1980,Melbourne 1986,s.259—268. ■■■■■.■ >

8 M. Kaluski, op. cit., s. 106.
® Por. A. Gawroński, Zarys rozwoju piśmiennictwa polskiego w, Australii po 

r. 1948 (w.) O język i kulturę polską w środowiskach polonijnych (w druku). ' >



W innych, wydanych ostatnio pozycjach książkowych i artykułach 
poświęconych środowiskom polskim w Australii o polskich adwentystach 
nie wspomina się wcale lub poświęca im półtora (!) zdania10. ' 1

Informacje, jakie na temat współwyznawców — Tolaków w Australii 
podawała w tych latach (i nieco później) polska prasa adwentystyczna są nader 
skromne. W roku 1975 w „Znakach Czasu” odnotowano spotkanie ze „znajo
mymi i krewnymi z Polonii” z okazji 52 sesji Generalnej Konferencji w 
Wiedniu11; natomiast na łamach „Wiadomości. Biuletynu dla duchownych 
Kościoła Adwentystów D. S. w Polsce” skrytykowano wyjeżdżających ża 
granicę — w tym do Australii — kaznodziejów12 oraz zamieszczono notatkę o 
zgonie jednego z bardziej znanych działaczy kościelnych — Jana Gomoli13.

Najbogatszym źródłem informacji staje się więc kwartalnik „Wiadomości 
Polonii Adwentystycznej” (ang. podtyt. „Polish Adventist News”), którego 
pierwszy numer ukazał się w maju 1975 r. jako rezultat działań uczestników 
Drugiego Kongresu Polonii Adwentystycznej w Australii14. ;

3. Adwentyści polscy w Australii na tle innych grup etnicznych

W r. 1975 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego podzielony był na 
dziesięć Wydziałów obejmujących wszystkie kontynenty15. Należało do niego 
2.521,452 ochrzczonych członków, a wraz z dziećmi i sympatykami liczba 
wyznawęów przekroczyła 3,5 min osób. W 17.841 zborach pracowało 8.133 
ordynowanych kaznodziejów.

Wydział Australazjatycki (Południowego Pacyfiku) posiadał wówczas 
939 zorganizowanych kościołów z 112.255 ochrzczonymi, dorosłymi człon
kami i ,498 kaznodziejami. Do 1.751 szkół sobotnich uczęszczało 139.450 
wyznawców, a w instytucjach adwentystycznych (szkoły, szpitale, etc.) pra-

10 Mowa tu o pozycjach: A; Achmatowicz-Otok, S. Otok, Polonia australijska, 
Lublin 1985, passim i J. Sęk, Polonia w Australii i Nowej , Zelandii (w:) Polacy w 
świecie.1 Polonia jako zjawisko społeczno-polityczne. Część trzecia, Lublin 1986, s. 
100. .

n „Znaki <Jzasu” 1975 r., n r 10, s.>16. Analizie poddano komplet miesięcznika 
„Znaki Czasu”'« lat 1975—1980. ■

12 „Wiadomości. Biuletyn dla duchownych Kościoła Adwentystów D. S. w 
Polsce” 1981, n r 10, s. 7.

‘3 Toż, Kr 12, s. 11.
Pierwszy Kongres odbył się w Eraring koło Newcastle pod koniec 1972 r. Por. 

„Wiadomości Polonii Adwentystycznej” (dalej: WPA) 1975, n r  1, s. 1.
15: Podstawowe dane o adwentyzmie i Kościele Dnia Siódmego znaleźć można w: 

Z. Łyko, Adwentyzm,< Warszawa 1970; S. Markiewicz, Protestantyzm, Warszawa 1982, 
s. 118—125,163^167 i A. Tokarczyk; Protestantyzm, WarszawW 1980, s. 206—221.



cowało 4.864 osób16. Natomiast z końcem 1979 roku Kościół ten posiadał 13 
Wydziałów, 77 Unii, 383 zjednoczenia-diecezje oraz 20.446 zborów. Zatrud
niał 80.047 pracowników, w tym 29.668 duchownych, 22.153 pracowników 
służby zdrowia i 27.729 pracowników oświatowych. Prowadził nadto 3.886 
szkół podstawowych, 362 kolegia, szkoły średnie i zawodowe oraz 3 uniwersy
tety. W gestii Kościoła pozostawało również: 142 szpitale i sanatoria, 251 
przychodni zdrowia, 79 domków opieki, 50 instytucji wydawniczych, a także 
31 fabryk żywności dietetycznej. Na dzień 30 września 1979 liczba wyznaw
ców ochrzczonych wyniosła 3.249.316, có łącznie z wyznawcami nieochrzczo- 
ńymi, tj. dziećmi i sympatykami, dawało ogólną liczbę wyznawców Kościoła 
przekraczającą 5 min osób17.

Spis ludności Związku Australijskiego wykazał, iż w r. 1976 było w 
tym kraju 41.500 adwentystów. 33.700 osób urodziło się na terytorium Au
stralii, 2.000 w Wielkiej Brytanii, 1.000 w Nowej Zelandii, a po 100 osób w 
Stanach Zjednocżonych i Kanadzie. Z innych krajów Europy pochodzi 
2.800 adwentystów, a największe grupy wśród nich tworzą osoby urodzone 
w Jugosławii (900), Polsce (700) i Niemczech (300). Większe skupiska 
adwenty styczne wywodzą się również z Holandii (200), a spoza Europy z 
Intjii (300), Chin/Tajwanu (200), Mauritiusa (200), Chile (200) i Papui 
Nowej Gwinei (200)18.

Jak pisze M. G. Towned, dyrektor łączności Wydziału Australazjatyc- 
kiego „Po zakończeniu II wojny światowej kilkaset tysięcy imigrantów z 
Europy osiedliło się w Australii, a wśród nich niewielkie grupy Adwentystów 
Dnia Siódmego. Wśród tych grup rozwinął się ewangelizacyjny zapał.

Niemal wszystkie zbory Adwentystów Dnia Siódmego w Australii 
doznały korzyści z wpływu tych europejskich członków. Być może, że najbar
dziej widoczne ewangelizacyjne osiągnięcia wśród tych nowych adwentysty- 
cznych emigrantów okazały się w tym, iż w kilku miastach Australii zostały 
zorganizowane odrębne zbory dla tych etnicznych grup. Kilka lat temu 
Wydział Australazjatycki powołał specjalny Komitet, którego zadaniem jest 
koordynowanie pracy wśród tych zborów, a także pracy w ogóle dla tych 
wszystkich, którzy imigrują do Australii z krajów nie mówiących po angielsku.

Wspomniany wyżej Komitet miał swoje doroczne posiedzenie w Wah- 
roonga. Wśród członków komitetu było obecnych dziewięciu duchownych 
reprezentujących zbory imigranckie w takich miastach jak Brisbane, Sydney,

16 Pełne, ówczesne zestawienie statystyczne Wydziału Australazjatyckiego oraz 
wszystkich Wydziałów łącznie zamieszczono na łamach WPA1976, nr 2, s. 16. '

17 Por. „Znaki Czasu” 1980, nr 7, s. 5.
18 Por. Austrialian immigration. A. bibliography and digest, edited by Ch; A. 

Price, Canberra 1979, s. A64—A66.



Newcastle, Melbourne i Adelaide. Przedstawione komitetowi sprawozdania o 
ewangelizacyjnych osiągnięciach w pracy adwentystów imigrantów dla innych 
imigrantów były bardzo zachęcające.

W ZjednoczeniuPołudniowego Queensland w wyniku pracy ewangeliza
cyjnej zboru imigranckiego w Brisbane, liczącego 208 członków, zostało 
ochrzczonych 27 osób. Ostatnio został zorganizowany drugi zbór imigrancki 
w Brisbane, a to w tym celu, aby zapewnić członkom możliwość swobodnego 
zgromadzenia się.

Zjednoczenie Północne Nowej Południowej Walii donosi o dużej pracy 
wśród imigrantów. Dowody tego można zauważyć w polskim zborze, w 
którym wszyscy członkowie uczęszczają na piątkowe zebrania modlitewne. 
Szkołę Sóbotnią oraz Zebrania Młodzieży organizuje się w sobotnie po
południa.

W sprawozdaniu Zjednoczenia Wielkiego Sydney podano, że jest tam 
zatrudnionych czterech imigranckich duchownych. Głównymi imigracyj- 
nymi zborami w tym mieście są chiński, polski, jugosłowiański oraz rosyjski. 
Znajdują się tam także grupy językowe mówiące po hiszpańsku, portugalsku i 
francusku. W tej chwili są one w trakcie organizowania. W ciągu roku zostały 
otwarte w Sydney dwa nowe budynki kościelne dla imigrantów chińskich oraz 
jugosłowiańskich.

Dwa największe australijskie zbory imigracyjne, polski i jugosłowiański, 
znajdują się w Melbourne. Ogólna liczba wyznawców, którzy uczęszczają do 
tych zborów, włączając w to dzieci, wynosi ponad tysiąc. Podczas Apelu 
Misyjnego 1975 roku członkowie zboru polskiego w niespełna trzy tygodnie 
zebrali US $, 21.961. Dalszym dowodem wierności tych imigranckich człon
ków jest to, że w ciągu 1974 roku ofiarowali oni do budżetu Zjednoczenia US 
$ 327.659.

Największym zorganizowanym zborem imigracyjnym w Południowej 
Ailstralii jest polski zbór w College Park z liczbą blisko 200 członków i dużą, 
entuzjastyczną grupą dzieci. Zbór polski w College Park, tak jak większość 
innych imigracyjnych zborów, prowadzi szkoły niedzielne dla. nauki języka 
ojczystego, aby dzieci miały znajomość języka i kultury ich poprzedniej 
ojczyzny”19.

Jedno z posiedzeń wspomnianego wyżej Komitetu Imigracyjnego przy 
Wydziale Australazjatyckim odbyło się 25 III 1976 r. W czasie posiedzenia 
omawiano sprawy dotyczące zborów imigranckich. W posiedzeniu tym wzięli

19 Tłumaczenie tekstu M. G. Towenda, Ożywiona praca wśród /australijskich 
imigrantów (w:) WPA 1975, nr 3, s. 9.



udział pastorzy różnych grup językowych, m.in. pastorzy polscy: J. Borody, J.
A. Skrzypaszek, R. Wawrzonek, E. J. Majchrowski, B. Maszczak i T. Przy- 
chodzki20.

R. W. Taylor, sekretarz Wydziału Australazjatyckiego pisze natomiast, iż 
„członkostwo w naszych etnicznych zborach liczy w tej chwili 1.81 i, z czego 
największą grupą jest polski zbór w Melbourne liczący 409 członków. Drugie 
miejsce zajmuje jugosłowiańskie zgromadzenie w Melbourne w liczbie 365 
(...) W Brisbane wyszła do Apelu Misyjnego pewna młoda niewiasta, która 
wcale nie znała angielskiego. Gdy ludzie otwierali drzwi, pokazywała pisma i 
kiwała głową. Może być, że ludzie uważali ją za głuchoniemą. Mimo upośle
dzenia językowego więcej zebrała, niż wielu innych, którzy językiem angiel
skim władali. Polski Zbór w Sydney pierwszy osiągnął cel Apelu Misyjnego 
sprawozdając najwyższą kwotę na członka ($50) w Zjednoczeniu. Polski Zbór 
w Melbourne ustanowił rekord Apelu Misyjnego zebrawszy $ 21.016.26, to 
jest najwyższa suma, jaka była zebrana kiedykolwiek przez jakiś zbór w 
Australazjatyckim Wydziale.

W Północnej Nowej Południowej Walii Zbór Słowiański, liczący czter
dzieści członków sprawozdaje, że 90 procent wierzących codziennie studiuje 
Pismo Święte, a w roku 1977 był prowadzony program lekarsko-misyjny, w 
którym uczestniczyło ponad 60 zainteresowanych. Również Hiszpański Koś
ciół w Sydney jest bardzo aktywny w pracy misyjnej. Kościół ten był zorgani
zowany zaledwie dwa lata temu a już ma $60.000 na zakupienie ziemi i 
budowanie kościelnego budynku. W ostatnim roku trzydziestu trzech człon
ków zostało przyjętych do tego zgromadzenia przez chrzest. Sydnejski Zbór 
chiński zorganizował program misyjny pod nazwą: „Twórcza Działalność”, 
który odbywał się w każdy wtorek tygodnia. Z dziewięćdziesięciu obecnych 65 
było zainteresowanych. Tak w Sydney jak i w Melbourne cieszą się zaintere
sowaniem programy radiowe, nadawane w języku polskim przez stację Radia 
Etnicznego.

Spoglądając w przyszłość, plany zostały położone dla Polonijnego Kon
gresu, który ma się odbyć w dniach 28—31 grudnia 1978 w Melbourne, oraz 
dla Polskiego Obozu Młodzieżowego w czasie 1—3 stycznia 1979 r. Postano
wiono również przedrukować Korespondencyjny Kurs w języku jugosłowiań
skim, oraz umieścić specjalną wstawkę do numeru Apelu Misyjnego z apelem 
kościołów etnicznych w Australii. Wstawka będzie drukowana w 7-miu róż
nych językach o następującej treści: „Kościół Adwentystów kieruje do Was 
serdeczny apel, abyście nam złożyli wizytę... i nawiązali z nami łączność w

20 Zob. Posiedzenie Komitetu Imigracyjnego (w:) WPA 1976, n r 2, s. 13.



wypadkach, w których moglibyśmy Wam przyjść z pomocą”. Tamże będą 
wydrukowane adresy wszystkich etnicznych kościołów.

Bez wątpienia najbardziej rosnący odcinek naszego dzieła w Wydziale to 
etniczne grupy. Podczas gdy jesteśmy zachęceni tym co zostało już osiągnięte, 
to jednak przed każdą jednostką organizacyjną naszego Kościoła stoi niesa
mowita odpowiedzialność za głoszenie poselstwa adwentowego setkom i tysią
com ludzi, którzy w ostatnich latach przybyli tu, aby Australię uczynić swoim 
domem21.

Na spotkaniu pastorów pracujących w zborach etnicznych w Australii i 
odpowiedzialnych za ich pracę obecni byli m.in. „T. Przychodzki (polski- 
-Nęwcastle), D. Jakovać (jug.-Brisbane), M. Radovanović (jug.-Melboume), 
R. Iro (węg.-Geelong), M. R. Cea (hiszp.-Melbourne), V. Medlobi (jug.- 
-Sydney), E. J. Majchrowski (polski-Adelaide), J. Borody (polski i ros.- 
Sydney), R. Wawrzonek (polski-Melbourne), B. Maszczak (polski i ros.- 
Sydney) i J. A. Skrzypaszek (polski-Melbourne)”22.

Wydział Australazjatycki obejmuje pięć unii. Dwie z nich obejmują 
Australię i Nową Zelandię, trzecia Nową Gwineę, czwarta wyspy zachodniego 
Pacyfiku (Wyspy Salomona, Nowe Hebrydy i Nowa Kaledonia), piąta nato
miast wyspy centralnego Pacyfiku (Fidżi, Samoa, Wyspy Cooka, Tonga, 
Tahiti i Pitcairn)23. Wśród pracowników misyjnych są również adwentyści 
wywodzący się ze zborów imigranckich, jak chociażby syn i synowa pastora J. 
Borodego — lekarze, pracujący w szpitalu adwentystycznym Atoifi na wyspie 
Malaita w grupie Wysp Salomona. Szpital ten otrzymuje m.in. pomoc od 
polskich zborów. Składają się na nią ofiary pieniężne, prześcieradła, pieluchy i 
lekarstwa24.

4. Ponadzborowa działalność organizacyjna

Kongresy Polonii Adwentystycznej w Australii odbywają się co kilka lat 
yf dużych ośrodkach adwentystycznych kraju. Pierwszy z nich, wspomniany 
już uprzednio w przypisie 14, odbył się w Eraring koło Newcastle, drugiego co 
do wielkości miasta Nowej Południowej Walii po koniec 1972 r.

Drugi z Kongresów odbywał się w dniach 2—5 I 1975 r. W Canberze, 
stolicy Australijskiego Terytorium Stołecznego i jednocześnie całego Związ

21 R. W. Taylor, Praca wśród etnicznych grup w Australii (w:) WPA1978, nr 2, s. 
11— 12.

22 Por. WPA 1978, nr 2, s. 11.
23 Por. J. Borody, Wiadomości z pól misyjnych (w:) WPA 1977, nr 4, s. 12—13.
24 Por. Tenże, Atoifi Adventist Hospital (w:) WPA 1978, n r 2, s. 10—11.



ku. Prawie siedmiuset jego uczestników, przybyłych z Adelajdy, Albury, 
Alice Springs, Darwin, Melbourne, Newcastle, Perth, Shepparton i Syd
ney, obradowało w uniwersyteckich instytucjach Kościoła Rzymskokatolic- 
kifego i zrzeszenia protestanckiego przy Australian National University. Jak 
pisze przewodniczący Kongresu, pastor J. A. Skrzypaszek „Otwarcia Kon
gresu dokonał przewodniczący Zjednoczenia Południowego Nowej Połud
niowej Walii pastor H. C. Barrit, natomiast pastor C. R. Stanley, dyrektor 
Działu Kaznodziejskiego przy Australazjatyckim Wydziale Generalnej Kon
ferencji był delegatem na Kongres jako główny mówca (...) Hasło Kongresu 
„Zaiste przyjdę rychło” wygłaszane z mównicy, śpiewane przez blisko 100 
osobowy chór kongresowy, odegrane w koncercie Carillon’u w samym cen
trum Canberry, wysłane daleko w świat w postaci okolicznościowych kopert 
kongresowych, jest wybitnym świadectwem nadziei, życia i postępu Adwen
tystycznej Polonii w Australii”25. Oprócz kazań na tematy biblijne zorgani
zowano tam również studium rodziny adwentystycznej, Konkurs Biblijny 
dla młodzieży z czterech polskich zborów oraz imprezy dla najmłodszych. 
Oprawę wokalno-muzyczną Kongresu stanowiły występy ośmiu (!) chórów, 
zespołów muzycznego i wokalno-muzycznego z Adelajdy, „Czarne Dia
menty”, „Złote Struny” i kwintetu z zespołem muzycznym z Melbourne, 
orkiestry mandolinistów i zespołu wokalno-muzycznego z Newcastle oraz 
zespołu wokalno-muzycznego z Sydney, a także duetów i solistów. Wśród 
uchwał Kongresu podjęto m.in. decyzję o powołaniu Komitetu i Funduszu 
Prasowego w gestii których pozostawałoby wydawanie „Wiadomości Polo
nii Adwentystycznej” oraz innych publikacji jak ulotki, broszury i książki26.

III  Kongres Polonii Adwentystycznej w Australii — 24—27 X I I 1976 r.
— miał miejsce na terenie Avondale College, uczelni tego wyznania założonej 
pod koniec XIX w. Wzięło w nim udział ponad 550 dorosłych i dzieci, 
członków Kościoła oraz gości. Uczestnicy przybyli z Adelajdy, Albury, Alice 
Springs, Canberry, Melbourne, Newcastle, Perth i Sydney. W sprawozdaniu 
z Kongresu pastor E. J. Majchrowski napisał m.in. „W programie udział brali 
pastorzy J. A. Skrzypaszek, J. Borody, R. Wawrzonek, B. Maszczak, T. Przy- 
chodzki i E. J. Majchrowski. Z zaproszonych gości przemawiali pr. R. W. 
Taylor — sekretarz Wydziału Australazjatyckiego, pr E. E. Tolhurst — 
przewodniczący Zjednoczenia Północnego Nowej Południowej Walii, dr 
D. Ford, dr L. Maszczak ze Stanów Zjednoczonych, dr E. A. Magnusson —

25 J. A. Skrzypaszek, Il-gi Kongres Po lonu Adwentystycznej w C anberra  (w:) 
WPA 1975, n r  1, s. 2.

26 Zob. Tamże, s. 2—5, 9,16.
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dyr. Avondale College, dr Drapper oraz pr Colghun. Innowacją tego kongresu 
było, że nasi lekarze nie tylko mieli dyżury, aby nieść pomoc tym, którzy tego 
potrzebowali, ale włączono ich także do programu, gdzie mieli możność 
wygłosić kilka referatów na temat dotyczący życia rodzinnego i małżeńskiego 
chrześcijańskiej społeczności. Dr Edyta Borody-Ostapowicz wygłosiła dwa 
referaty dla niewiast, a dr T. A. Niewiadomski dwa referaty dla mężczyzn.

Poza tym wykładowcy i opiekunowie z Avondale College, dr Drapper i pr 
Colghun przeprowadzili specjalny program dla młodzieży zachęcając ją do 
studiowania w naszej uczelni.

Dzieci miały przez 3 dni specjalny program jaki przygotowały dla nich 
nauczycielki z Melbourne, Adelajdy, Sydney i Newcastle. Należy się duże 
uznanie nauczycielkom za ich trud włożony w ten program (...).

Młodzież ze wszystkich zborów przygotowała pieśni i utwory muzyczne, 
które wykonane były w czasie zebrań, jakie miały miejsce podczas kongresu. 
Były to utwory solowe, duety grupowe w wykonaniu zespołów wokalno
-muzycznych z Alice Springs, Canberry, Sydney, Newcastle, Melbourne i 
Adelajdy. Dwa chóry z Newcastle i Adelajdy oraz orkiestra z Adelajdy wniosły 
wiele duchowych wartości do całego programu. Szczególnie bogaty program 
przygotowały chór i orkiestra z Adelajdy”27.

W czasie obrad Kongresu rozpatrywano również dotychczasową działal
ność Polskiego Towarzystwa Wstrzemięźliwości w Australii i jego pracę na 
którą złożyły się odczyty publiczne, artykuły w prasie, audycje radiowe, itp. 
Oddziały Towarzystwa istnieją w pięciu stanach Związku Australijskiego28.

Kolejny, IV Kongres Polonii Adwentystycznej w Australii odbył się w 
dniach 28—31 XII 1978 r. w „Robert Blackwood Hall” na terenie Uniwersy
tetu Monash w Melbourne. Największą grupę uczestników stanowili tym 
razem przedstawiciele zborów miejscowych, a wśród ponad 800 uczestników 
byli także członkowie i sympatycy zborów z Adelajdy, Alice Springs, Bris
bane, Canberry, Newcastle, Shepparton i Sydney.

„W programie Kongresu udział brali pastorzy J. A. Skrzypaszek, R. 
Wawrzonek, B. Maszczak, T. Przychodzki, E. J. Majchrowski oraz pastorzy w 
stanie spoczynku J. Borody i J. Lipski. Honorowymi gośćmi kongresu byli i 
służyli kazaniami pr K. S. Parmenter — przewodniczący Australazjatyckiego 
wydziału, pr C. D. Judd — przewodniczący Transaustralijskiej Unii, pr Low
— przew. Yictoriańskiego Zjednoczenia oraz pr dr L. Maszczak ze Stanów

27 P o r. E. J. M ajchrowski, „Bądźcie gotowi — P an  nadchodzi” . Pod tym  hasłem  
odbył się III Kongres Polonii Adwentystycznej w A ustralii (w:) W P A 1977, n r  1, s. 1—5.

28 Nowe władze Polskiego Towarzystwa W strzemięźliwości w A ustralii (w:) WPA 
1977, n r  1, s. 12.
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Zjednoczonych. (...) Wystąpiły chóry z Melbourne, Adelajdy i połączony chór 
Newcastle-Sydney; orkiestra z Adelajdy, zespół instrumentalny z Melbourne 
oraz zespół muzyczny z Newcastle. Poza tym zespoły wokalno-muzyczne 
Czarne Diamenty i Survivors z Melbourne oraz zespół wokalno-muzyczny z 
Adelajdy. Śpiewali także i grali na instrumentach soliści... (...) Kilkakrotnie 
występował ponad IGO osobowy chór kongresowy, który tworzyły połączone 
chóry z Melbourne 1 Adelajdy pod kierownictwem Edyty Barczyńskiej. Chór 
śpiewał z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego z Melbourne,

W każdym programie w czasie trwającego 4 dni kongresu była piesn lub 
utwór muzyczny przygotowany przez naszą młodzież. (...) Podczas trwania 
kongresu miał swoje posiedzenie Komitet Kongresowy z udziałem wszystkich 
czynnych kaznodziejów, emerytowanych kaznodziejów oraz starszych zboru. 
Wśród' omawianych spraw postanowiono w dalszym ciągu kontynuować 
wydawanie naszego czasopisma „Wiadomości Polonu Adwentystycznej”, 
wyrażono się pozytywnie o otrzymywanych obecnie lekcjach Szkoły Sobotniej 
wydawanych przez Wydawnictwo Znaki Czasu. Zostało złożone sprawozda
nie poszczególnych Oddziałów Polskiego Towarzystwa Wstrzemięźliowości w 
Australii, które zostało kilka lat temu założone przez nasz kościół. Niemal we 
wszystkich stolicach stanowych P. T. W. nadaje audycje w programach pol
skich radia etnicznego. W niektórych miaśtach nadawane' są także audycje o 
charakterze religijnym  ̂ za które odpowiedzialny jest pastor danego zboru. 
Częstotliwość i rozmiar tych programów zależy od miejscowych warunkowi!

Dowiedzieliśmy się także z ust sekretarza Komitetu Kongresowego^ że 
liczba członków w zborach polskich: w Australii wynosi obecnie blisko 680 
oprócz dzieci i nie włączając w to tych polskich członków, którzy należą do 
różnych zborów australijskich. Np. w Canberze nie mamy polskiego zboru, a 
w jednym z tamtejszych zborów australijskich grupa polska liczy ponad 50 
członków. Z tej liczby 680 do końca 1978 roku 312 osób zostało ochrzczonych 
już w naszych polskich zborach”29.

Po zakończeniu Kongresu polska młodzież adwentystyczna wyjechała na 
czterodniowy (1—4 1 1979 r.) Zlot do Rumbug, ośrodka wypoczynkowego, 
położonego na terytorium stanu Wiktoria. W Zlocie wzięło udział 130 osób, a 
podczas jego trwania połączono wykłady pastorów — E. J. Majchrowskiego,
B. Maszczaka i L. Maszczaka — z zajęciami turystyczno-rekreacyjnymi. 
Uczestnicy zlotu zachęceni jego sukcesem postanowili powtórzyć tę imprezę 
wroku następnym30.

> 29E .J.M ajchrow ski,IV -ty Kongres Polonii Adwentystycznej pod hasłem 
„Owszem, przyjdź Panie Jezusie” (w:) WPA 1978, nr 4, s. 1—6. -

30 Uczestniczka kongresu, Zlot młodzieży w Rumbug (ws) WPA 1979, n r 1/2, s.



5. Polskie środowiska adwentystycźne w Australii
Sprawozdania z Kongresów odnotowują, iż biorący w nich udzi^ przed

stawiciele Polonii adwentystycznej wywodzą się z jedenastu ośrodków miej
skich Związku Australijskiego. Wszystkich — z wyjątkiem stolicy stanu Tas
mania, Hobart — stolic stanowych i terytorialnych oraz Albury i Newcastle w 
stanie Nowa Południowa Walia, Shepparton w stanie Wiktoria i Alice 
Springs, położonego iia obszarze Terytorium Północnego. Rozmieszczenie 
tych ośrodków przedstawia zamieszczona poniżej mapka.

1, A delajda

2, A lbury ■

3 ,A lice Springs

4, B risbane /
' ' 'v k 'V' ■'5, Canberra 

6 i Darwin  ̂ .

7. Melbourne

8 . Newcastle

9 .P erth

10. Shepparton 

11. Sydney

A u s tra li js k ie  
Terytorium  ' 
S tołeczne

W iktoria

Tasmania .

Beż wątpienia największym ośrodkiem adwentyzmu polskiego w Austra
lii jest Melbourne. Zbór polski znajduje się w dzielnicy Oakleigh leżącej na



południowy wschód od centrum miasta. W r. 1974 zbór liczył 370 ochrzczo
nych członków, a wraz z dziećmi i sympatykami blisko 500 osób i Pastorem 
zboru był do r. 1979 J. A, Skrzypaszek, następnie zastąpił go R. Wawrzonek. 
W zborze znajduje się m.in. Szkoła Sobotnia,; Diakonat, Oddział Misyjny i 
Oddział Młodzieży. Oprawę wokalno-muzyczną uroczystości i nabożeństw 
przygotowują: chór, orkiestra oraz zespoły wokalno-muzyczne „Czarne Dia
menty”, „Złote Struny”, „Survivors”, -duet pp. E, i Z. Kowalskich oraz 
wykonująca utwory solowe H. Sawczuk. Zebrania młodzieży odbywają się w 
sobotnie popołudnią; uczestniczy też ona w wycieczkach, szczególnie w popu
larnych wyjazdach w góry, gdzie uprawiać„piożna sporty zimowe. Prowadzone 
są również wykłady ewangelizacyjne oraz pogadanki z dziedziny ochrony 
zdrowia. Członkowie i sympatycy zboru w Oakleigh odznaczają się dużą 
ofiarnością w zbiórkach pieniędzy na cele misyjne i pomoc medyczną. Na te 
właśnie cele w r. 1974 zebrano 16.400$, dodać należy jeszcze do tego sumy 
zebrane podczas specjalnych kolekt: bez mała 1.700$ na ofiary cyklonu w 
Darwin i 4.400$ zebrane na apel Generalnej Konferencji31.

Ważnym wydarzeniem dla społeczności zboru był wyjazd w początkach 
1975 r. na Antarktykę, jednego z wyznawców — Ireneusza Szworaka, który 
przez ponad rok pracował w australijskiej naukowej stacji polarnej Davis32.

W r. 1976 apel misyjny zaangażował cały zbór. W ciągu czterech tygodni 
zebrano 17.500$, czyli o ponad 1.000$ więcej niż w roku poprzednim. Jak 
pisze pastor E. J. Majchrowski: „Jest to największa suma jaką pojedynczy zbór 
osiągnął w całym Wydziale Australazjatyćkim. Z tej okazji z w/w Wydziału 
nadszedł do zboru telegram z gratulacjami. W przeliczeniu na członka wynosi 
to $46”33. Jednym z ważniejszych zadań społeczności jest akcja ewangeliza
cyjna, „polski zbór w Oakleigh prowadził akcję misyjną wśród Polaków przez 
okres od 30 maja do 12 września 1976 roku. Do pracy misyjnej włączyło się 
wielu poświęconych członków zboru. Jedni zapraszali znajomych na zebrania 
ewangelizacyjni, drudzy śpiewem lub muzyką uświetnili programy. Dozro- 
zumieniaprawd biblijnych pomagały przeźrodza, jak również nasza literatura: 
książki, pisma oraz skrypty z treścią odczytówj wreszcie następował kontakt z 
zainteresowanymi ludźmi. Bóg błogosławił te skromne wysiłki i owocem 
tegorocznej misji był chrzest 16 osób...”34.

v:
, 31 E. J. M., Wiadomości z Melbourne (w:) WPA 1975, nr I, s. 17—18; R. Wawrzo- 

nek, Z życia Zboru w Melbourne (w:) WPA 1976, n r 2, s. 11—12. , ■■
32 WPA 1975, nr 3, s. 13. Zob. też: I. Szworak, Wrażenia zAntarktydy (w:) WPA

1976, nr 1, s. 8—10.
■ 33 ejm, Z Melbourne (w:) WPA 1976, nr 1, s. 13. '

34 R. Wawrzonek, Z życia Zboru w Melbourne (w:) WPA 1977, nr I, s. 12—13.



Ożywioną działalność prowadził również zborowy oddział Polskiego 
Towarzystwa Wstrzemięźliwości, który nadawał swoje 45-cio minutowe 
audycje przez radio W języku polskim. Jak szacowano, słuchało ich w Mel
bourne około 6.000 Polaków. Poruszano w ich trakcie tematy biblijne i 
poświęcone ochronie zdrowia; jedna, 75-cio minutowa audycja nadana została 
także z okazji Dnia Matki35,

; Organizacja młodzieżowa— Oddział Młodszych Ochotników Misyjnych 
(„Pathfinder Club”) powstał w zborze melboumeóskim w lutym 1977 r. 
Rozpoczął on swoją dzielność z 6 kierownikami i 27 członkami. W ciągu roku 
przygotowywano się do pokazów i zawodów, przeprowadzono również wiele 
kursów sprawności. Członkowie organizacji noszą specjalne mundury i nakry
cia głowy, odbywają także ćwiczenia musztry i marszu. W czasie wrześnio
wych zawodów polski klub uzyskał maksymalną ilość punktów — proporzec A
— i miano jednego z najlepszych klubów w Zjednoczeniu Wiktoriańskim 
Kościoła36. Dodać należy przy tym, iż akcje ewangelizacyjno-misyjne prowa
dzone przez Polaków doprowadziły do przyjęcia chrztu przez osoby innych 
narodowości, m.in. australijskiej, hiszpańskiej i litewskiej37.

W.r. 1970 rozpoczęła swoją działalność Szkoła Polska im. Mikołaja Reja 
przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Oakleigh. „Działalność miała 
dwa kierunki: naukę języka polskiego i pracę kulturalno-oświatową w celu 
Utrzymania Polonii australijskiej w więzi z kulturą i tradycjami naszego na
rodu poprzez organizowanie odczytów popularno-naukowych, wieczorków 
estradowych, wieczorów poetyckich i muzyki polskiej, konkursów recytator
skich orą^jwyświetlanie filmów polskich.

Kierownikiem szkoły obecnie jest mgr Zdzisław Gybura; nauczycielami 
byli od chwili istnienia szkoły; Halina Grabecka, Teresa Bolek, Janina Hamul- 
czykj Małgorzata Wdzięczkowska, Wanda Kuźniarska i Zbigniew Kocot. W 
skład Rady Pedagogicznej wchodzi także członek Polskiego Towarzystwa 
Historycznego w Australii mgr Eugeniusz Majchrowski, zaś specjalnym opie
kunem szkoły jest pastor Jan Skrzypaszek.

W okresie 6^du lat istnienia szkoła miała 50 absolwentów. Nauka odbywa 
się w trzech kla&ach w każdą niedzielę od godz. 10 do godz. 12 w południe. Od 
początku bieżącego roku czynna była biblioteka polska, która na razie posiada

35 P6r. WPA 1976, n r 1, s. 14; R. Wawrzonek, Z Melbourne (w:) WPA 1977, n r 2, 
s. 10....' ■ .•<■■■

36 R. Wawrzonek, „Pathfinder Club” (w:) WPA 1977, nr 4, s. 13-16.
37 Por. WPA 1975, nr 3, s. 12; WPA 1978, nr 2, s. 12 i nr 4, s. 16.



300 tomów książek”38. Jedna z pracujących w tej szkole nauczycielek tak 
uzasadnia konieczność jej działania: „Ktoś by spytał, czy nie było anomalią 
założenie polskiej szkoły w Australii? Odpowiedź jest krótka. Nie. Jeśli zbór 
ma istnieć dobrze funkcjonując, jego członkowie obecni i przyszli — dzieci 
winny znać język polski.

Jest zjawiskiem całkowicie normalnym, że Polacy przebywający wśród 
otoczenia australijskiego gubią zdolność używania właściwych słów zapomina
jąc ich znaczenia. Czas pogłębia te straty. Za stratą znajomości języka idzie 
strata dobrych obyczajów, wiedzy, kultury zdobytej w kraju. Szkoła dostrze
gła ten problem bardzo wcześnie, wciąż jednak dochodzą nowe różnego 
rodzaju. Klasy Szkoły Sobotniej dla dorosłych i dzieci wymagają ludzi, którzy 
poprawnym językiem i jasno wyłożyliby Słowa Prawdy.

Były tendencje zorganizowania klasy młodzieżowej Szkoły Sobotniej 
oraz części zebrania młodzieżowego w języku angielskim, ale rozbiły się one o 
słuszną postawę ludzi, którzy rozumieją, że młodzież nasza winna znać swój 
język. Presja członków starszych, aby zespoły śpiewały w jęyzku polskim jest 
także uzasadniona i najbardziej słuszna. Tylko śpiew w ojczystym języku daje 
największą głębię doznań, przeżyć i zadowolenia wszystkim członkom zboru, a 
szczególnie starszym.

Najważniejszym problemem jest fakt, że Polacy uważają znajomość 
swego języka za rzecz małej wagi, a przecież język polski zasługuje na większą 
uwagę, niż by się nam zdawało. Jest on tym, w którym matka mówiła do nas po 
raz pierwszy, w którym poznawaliśmy świat, miłość rodziców, Boga, uczcia, 
który wypełniły nasze serca”, a dalej pisze: „Od tego roku język polski jest 
jednym z przedmiotów do matury, jednym z języków obcych na uniwersyte
cie. Polacy mają wielką możliwość utrzymania w doskonałej formie swego 
języka i zaprezentowania go innym.

Pozwólmy naszym dzieciom, młodzieży mówić w języku angielskim na co 
dzień, w domu, nie posyłajmy ich do szkoły polskiej, a w końcowym efekcie, 
gdy zabraknie starszej generacji zboru polskiego nie będzie, a jednocześnie 
takie postępowanie będzie najłatwiejszą formą wynarodowienia się w naj
prostszy sposób i z własnej woli.

Korzystajmy więc z możliwości jakie daje nam istnienie polskiej szkoły 
przy naszym zborze i posyłajmy nasze dzieci do niej oraz zachęcajmy je, aby 
uczyły się języka polskiego, gdyż w ten sposób będziemy mogli utrzymać z 
nimi kontakt na co dzień”39.

38 J. M arks-Hamulczyk, A. Niechaj Narodowie... (w:) WPA 1975, n r  3, s. 6.
39 Tam że, s. 6—7, Zob. też: WPA 1975, n r  1, s. 17 i WPA 1977, n r  2, s. 10 oraz n r  4, s.

16.



W r. 1978 szkoła posiadała już cztery klasy i tyluż wykwalifikowanych 
nauczycieli. „Pięciu abiturientów ze środowiska związanego ze szkołą w 
Oakleigh zdało lub zdaje język polski jako jeden z egzaminów maturalnych. 
Poza tym polski będąc językiem słowiańskim stanowi doskonały wstęp do 
innych języków słowiańskich. (...) Szkoła polska zorganizowała również kurs 
języka angielskiego dla dorosłych. Nauczycielką jest Ewa Grieve. Nauka 
odbywa się na dwóch poziomach. Koszty związane z prowadzeniem kursu 
pokrywa wiktoriański wydział oświaty. Ponadto planuje się zorganizowanie 
kursu fonetyki i wymowy angielskiej dla tych, którzy już mówią względnie 
dobrze po angielsku”40. x

Kierownik szkoły, mgr Z. Cybura twierdzi, iż „byłoby rzeczą nieroz
sądną zaniedbać naukę języka ojczystego, skoro np. pracownicy misyjni 
zadają sobie niekiedy wiele trudu, aby opanować jakiś egzotyczny język czy 
dialekt, którym posługuje się stosunkowo mała grupa ludzi. Pojęcia grama
tyczne zdobyte w szkole polskiej przydają się w nauce jakiegokolwiek 
innego języka obcego. Studiowanie języka polskiego wyłącznie z podrę
cznika jest bardzo trudne. Natomiast nauka poprzez rozmowę w domu, w 
zborze polskim oraz w szkole niedzielnej pozwala na jego szybkie opano
wanie”41.

Polski Zbór w Adelajdzie mieści się w poświęconym 271 1968 r. budynku 
kościelnym w College Park. Jest on ciągle odnawiany, a niektóre z jego 
pomieszczeń wykorzystano jako klasy dla Szkoły Sobotniej oraz Szkoły Pol
skiej im. Pawła Edmunda Strzeleckiego42. Pastorem zboru do I 1976 r. był 
Jerzy Lipski, którego zastąpił na tym stanowisku Eugeniusz Jan Majchrowski. 
Zbór liczył wówczas 135 członków ochrzczonych, a wraz z dziećmi około 180 
osób. W roku 1975 ośmiu członków zboru zasiliło zbór w Alice Springs 
(Terytorium Północne), niektórzy inni wyjechali do Melbourne i Canberry43.

Szczególnie aktywną działalność w zborze prowadzi młodzież. Organi
zuje ona wyjazdy na obozy biblijne i wycieczki, przedstawienia słowno- 
-muzyczne, m.in. „Rzecz o człowieku”, „Eliasz”, „Ostatnie godziny życia 
największego Człowieka”, a także koncerty, również dla szerszej publi
czności44. Młodzi włączają się także do współpracy ze swoimi australijskimi

40 Z. C ybura, Szkoła Polska w Oakleigh (w:) WPA 1978, n r  1, s. 15—16.
41 1*311112© S* 15*
42 Zob. WPA 1978, n r  4, s. 13—15; ejm , Z Adelajdy (w:) WPA 1978, n r  1, s. 15—16.
«  P o r. WPA 1976, n r  1, s. 13—15.
44 J. M arkowski, J. Brzeźniak, Z życia młodzieży w Adelajdzie (w:) WPA 1975, n r  1, 

s. 16—17 i n r  3, s. 11—12; H. H. S tacherska, Z A delajdy (w:) WPA 1976, n r  4, s. 14 i WPA
1977, n r  2, s. 9—10.



równieśnikami tworząc wraz z nimi zespół wokalno-muzyczny „The New 
Dimensions” i propagując program telewizyjny „It is written”. Odwiedza 
poza tym osoby „które są zainteresowane tym programem i telefonicznie lub 
listownie zwracają się o literaturę, która bardziej szczegółowo omawia poru
szane w programie zagadnienia”45.

Zbór w College Park bierze także udział we wspólnych akcjach całej 
polonijnej społeczności adwentystycznej. Przełom lat 1975 i 1976 zaznaczył się 
„w życiu zboru wytężoną pracą Apelu Misyjnego. Obecnie Apel Misyjny 
został zakończony i zbór może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami. 
Łącznie zebrano $5.343, a więc ó $943 więcej niż w roku ubiegłym. W 
przeliczeniu na członka przeciętnie wynosi to $47.

Niektórzy członkowie wykazali wybitne poświęcenie. Br. Rawińscy 
zebrali $525, a br. Szalbótowie $419. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła s. 
Esounina, rencistka w podeszłym wieku, która osobiście zebrała sumę $400.

Dzięki ofiarnej pracy wielu członków pola misyjne oraz program medy
czny i wychowawczy na tych terenach będą mogły być kontynuowane i dalej 
rozwijać się”46. Przy zborze działa również oddział Polskiego Towarzystwa 
Wstrzemięźliwości — w Południowej Australii, współorganizuje m.in. serie 
odczytów popularno-naukowych z cyklu „Zycie i Zdrowie”, odczyty o charak
terze społeczno-religijnym i audycje radiowe nadawane w radiu etnicznym. 
Audycje te, dotyczące tematyki zdrowotnej wzbogacane są pieśniami i muzyką 
w wykonaniu zborowego chóru, orkiestry i zespołu47.

Podobnie jak w zborze melbourneńskim i tu akcją ewangelizacyjną objęci 
zostali przedstawiciele innych narodowości: Australijczycy i Rosjanie. „Wia
domości Polonii Adwentystycznej” szerzej opisują przypadek tych ostatnich: 
„W maju oraz we wrześniu 1977 r. przybyły do Adelajdy z Chin dwie liczne 
rodziny rosyjskie. Niektórzy z nich z poselstwem adwentowym zetknęli się już 
w Chinach, ale większość z nich w czasie swego pobytu w Hong-Kongu (przez 
okres od 6 do 15 miesięcy) uczęszczała do tamtejszego zboru i tam też zostali 
ochrzcżeni.

Po przybyciu do Adelajdy nie byli w stanie przyłączyć się do któregokol
wiek ze zborów australijskich z powodu braku znajomości języka angielskiego, 
gdyż posiadali jedynie znajomość języka rosyjskiego i chińskiego. W Adelaj
dzie nie mamy zborów -rosyjskiego ani chińskiego wobec tego zaczęli oni 
uczęszczać do naszego polskiego zboru, gdzie otoczyliśmy ich opieką i okaza
liśmy pomoc w miarę naszych możliwości.

45 K. B aron, Z życia młodzieży w Adelajdzie (w:) WPA 1976, n r  2, s. 13—14.
46 ejm, Z Adelajdy (w:) WPA 1976, n r  1, s. 13.
47 H. H. Stacherska, Z Adelajdy (w:) WPA 1976, n r  4, s. 14, WPA 1977, n r  2, s. 9 i 

WPA 1978, n r  4, s. 15.
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W Szkole Sobotniej została utworzona specjalna klasa w języku rosyj
skim, a kazania początkowo tłumaczono im na język rosyjski, ale po pewnym 
czasie, w osobnym pomieszczeniu zaczęliśmy głosiś im osobne kazania w 
języku rosyjskim. Obecnie na czas kazania przechodzą do nowoodremonto- 
wanej kaplicy. W Szkole Sobotniej oraż kazaniami służą im bracia znający 
język rosyjski, pastorzy J. Lipski i E. J. Majchrowski oraz br. M. Grabkowski. 
Nauczaniem dzieci zajmuje się s. W. Radziszewska”48.

Zbór w Newcastle opisuje jego pastor — Romuald Wawrzonek: „Pol
ski Kościół Adwentystów w Newcastle znany jest pod nazwą: „Wallsend 
Slavic Seventh-day Adventist Church”. „Wallsend”, ponieważ jest to jedna 
z 40 dzielnic miasta Newcastle, w której znajduje się nasz kościół przy ulicy 
72 Bousfield. „Słowiański”, ponieważ od początku jego istnienia i obecnie 
oprócz członków narodowości polskiej, mamy też braci Rosjan, Ukraińców i 
Czechów. Naturalnie większość stanowią Polacy i służba Boża w czasie 
nabożeństw odbywa się w języku polskim. Zbór nasz nie jest wielki, gdyż 
posiada zaledwie 63 ochrzczonych członków i gromadkę dzieci, ale czujemy 
się wszyscy tak jak bylibyśmy jedną dużą rodziną. Kochamy nasz Zbór, 
nasze miasto i nasz nowy kraj, do którego Pan Bóg pozwolił nam przybyć. 
Na chwałę Bożą i w dowód miłości do Zboru wybudowaliśmy duży budy
nek kościelny, który może pomieścić około 200 osób. W czasie budowy 
widać było zapał, ofiarność i wielki wkład pracy wszystkich poświęconych 
członków zboru.

27 listopada 1971 r. nastąpiło poświęcenie budynku kościelnego i do tego 
czasu służy on jako pomnik naszej wdzięczności za wszystkie doznane dobro
dziejstwa do Boga. Zbór rozwija szeroką akcję misyjną wśród Polaków, któ
rych jest w Newcastle około 3 tysiące. Co roku rozpowszechniamy blisko 
tysiąc polskich ulotek, nie licząc książek i czasopism i w ten sposób poselstwo 
adwentowe dociera niemal do każdej polskiej rodziny w naszym mieście. 
Adwentyści są dobrze znani ze swej działalności w Newcastle i posiadają dobrą 
opinię. Często młodzież nasza urządzała koncerty wokalno-muzyczne, wie
czorki przy mikrofonie dla tutejszej Polonii, aby w ten sposób zbliżyć się do 
ludzi i poznać się wzajemnie. Zespół muzyczny pod kierunkiem br. P. Nowic
kiego jest również dobrze znany w naszym mieści. Występował już na wielu 
dużych koncertach religijnych i na zaproszenie innych zborów przy różnych 
okazjach i uroczystościach. Nasz chór pod kierunkiem br. M. Wawrzonka 
śpiewał na chwałę Bożą pieśni nie tylko w naszym kościele, ale także na dużych 
zebraniach misyjnych oraz często występował w strojach ludowych. W mieś
cie Newcastle jest jeszcze 7 innych dużych zborów Adwentystów w różnych

«  Z Adelajdy (w:) WPA 1978, n r  2, s. 12. Zob. też: WPA 1978, n r  4, s. 14—15.



częściach miasta. Muszę przy tym wspomnieć, że nasz zbór słowiański 
przoduje wśród tych zborów w ofiarności oraz zbiórce Apelu Misyjnego”49

W r. 1975 zbór rozpoczął propagowanie wśród rodzin polskich Biblijnego 
Kursu Korespondencyjnego i jednocześnie zakończył spłaty kredytów zaciąg
niętych na budowę i wyposażenie budynku kościelnego. Wydarzenia te 
zbiegły się ze zmianą na stanowisku pastora zboru, nowym przełożonym 
społeczności adwentystów w Newcastle został były, długoletni pracownik 
misyjny w Polsce i Australii (Sydney), pastor Tadeusz Przychodzki. Działa
jący przy kościele Oddział Młodzieży przedstawił w r. 1977 dramat pt. 
„Sodoma”; na przedstawienie to przyjechali również goście z Canberry i 
Sydney50.

W połowie lat siedemdziesiątych pastorem zboru w Perth był Bogdan 
Maszczak. Jak sam pisze: „Tutejsi Adwentyści-Emigranci zbierają się co 
Sobotę na przedmieściu South Perth. Stary, zabytkowy kościół, witrażowe 
okna, stylowy sufit nadają kaplicy majestatyczny wygląd. Na przedniej ścia
nie, dwie tablice Dekalogu podkreślają fundamentalne znaczenie Prawa 
Bożego dla wierzących.

W czasie Szkoły Sobotniej, każdy studiuje lekcję we własnym języku. 
Natomiast kazanie jest dla wszystkich w języku polskim.

W Perth znajduje się wielu emigrantów, różnych narodowości. Nie brak 
tu również i Polaków, wśród których, dotychczas, nikt jeszcze misyjnie nie 
pracował”51. We wrześniu r. 1975 tamtejsza grupa adwentystów zdecydowała 
się na zakupienie kaplicy mogącej pomieścić 150 osób. W związku z tym pastor 
J. A. Skrzypaszek zaapelował do wszystkich polskich zborów, grup i pojedyn
czych członków z Australii, a także z USA i z Afryki o przyjście z pomocą 
zborowi w Perth. Na apel ten pierwsi odpowiedzieli członkowie zboru w 
Melbourne, którzy zebrali ponad 3.900$, a wierni z innych miast Australii 
nadesłali 280$. Koszt działki i budynku dla zboru w Perth wynosił wówczas 
10.000$ 52.

Historię i pracę zboru w Sydney opisuje jego pastor — T. Przychodzki: 
„Polski zbór Adwentystów D. S. w Sydney został zorganizowany w maju 1972

49 R, W awrzonek, D ziałalność Polskiego Z boru w Newcastle (w:) WPA 1975, n r  1, 
s. 15—16.

50 Zób. Tam że, Newcastle (w:) WPA 1975, n r  3, s. 10—11; R. W awrzonek, K. 
Ostapowicz, W iadomości z Newcastle (w:) WPA 1976, n r  1, s. 13; K. Ostapowicz, Z 
Newcastle (w:) WPA 1977, n r  4, s. 16.

51 B. Maszczak, Z Zachodniej A ustralii (w:) WPA 1975, n r  1, s. 15.
52 P o r. J. A. Skrzypaszek, Specjalny d a r  dla zakupienia budynku kościelnego w 
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r. Do czasu powstania odrębnego zboru, polscy członkowie zgromadzili się 
na nabożeństwa razem z naszymi braćmi Rosjanami, gdzie tworzyli jeden 
zbór. Polski zbór w Sydney liczy obecnie 45 członków. Posiada już własną 
kaplicę, którą Zjednoczenie Sydneyskie oddało do naszej dyspozycji po 
ustępującym zborze w Arncliffe, Sydney. Mając własny ośrodek, zbór nasz 
przystąpił z zapałem do jego upiększania i utrzymania.

Nasz zbór ma w Sydney wielkie pole misyjne. Mieszka tutaj ponad 
20.000 Polaków. Już trzeci rok z kolei mieliśmy publiczne wykłady Słowa 
Bożego. Przez ogłoszenia w prasie polskiej oraz osobiste zaproszenia stara
liśmy się zainteresować ludzi Poselstwem Adwentowym. Mamy zaintereso
wanych przyjaciół, którzy uczęszczają na nasze nabożeństwa. Nasze odczyty 
publiczne staramy się uczynić jak najbardziej atrakcyjne przy pomocy 
odczytów lekarskich zdrowotnych, filmów z polskim tłumaczeniem, oraz 
filmami i przeźroczami podróżniczymi. (...) Młodzież upiększa pieśniami 
religijnymi te zgromadzenia, które okazują się dobrym narzędziem do gło
szenia Ewangelii.

Nasi członkowie uczestniczą z wielkim zapałem we wszelkich czynach 
misyjnych naszego Kościoła i żyją nadzieją rychłego adwentu”53.

Inną, dużą polską społeczność adwentystyczną w Australii stanowią 
Polacy w Canberze. Nie posiadają oni jednak samodzielnego zboru lecz 
uczęszczają do zboru australijskiego — National Seventh Day Adventists 
Church, stanowiąc około 30% ogólnej liczby członków tego zboru. „Canerra 
ma ponad 40 osób polskich adwentystów. (...) W zborze tym są dwie pol
skie klasy Szkoły Sobotniej. Polscy adwentyści wykazują czynną działalność 
w życiu zborowym i w pracy misyjnej. Zarówno Starszy zboru jak i kierow
nik Szkoły Sobotniej są Polakami, Grupa polska ma wiele zainteresowanych 
przyjaciół Prawdy. Dzięki działalności jednej tylko osoby pięć rodzin zos
tało zainteresowanych poselstwem adwentowym. Miejscowi polscy adwen
tyści byli współorganizatorami i gospodarzami Ii-go Kongresu Polonii 
Adwentystycznej”, pisze J. Nurzyński54. Podczas tegoż Kongresu skiero
wano prośbę do Wydziału Australazjatyckiego Generalnej Konferencji o 
delegowanie aktywnych polskich pastorów w celu odwiedzania grupy pol
skiej w Canberze; prośba ta została przez Wydział spełniona, a w zborze 
tym pracuje m.in. emerytowany pastor J. Borody55.

53 T. Przychodzki, Z Sydney (w:) WPA 1975, n r  1, s. 18.
54 J. Nurzyński, Z C anberry  (w:) WPA 1975, n r  1, s. 14.
55 P o r. Tamże, s. 9.



6. Kontakty z Polską i współwyznawcami w kraju i za granicą

Adwentyści, polscy w Australii utrzymują kontakty również ze współ
wyznawcami w Polsce. Przejawem ich są wzajemne pozdrowienia z okazji zjaz
dów i kongresów, spotkania w czasie Konferencji Generalnych oraz podróże 
pastorów do Polski, Na studia do kraju wyjeżdża także niekiedy polonijna 
młodzież adwentystyczna. Na łamach „Wiadomości Polonii Adwentysty
cznej” publikowane są wiadomości z Polski, głównie z życia tutejszej społe- 
czńości adwentystycznej, a także lista literatury drukowanej i rozpowszech
nianej przez warszawskie wydawnictwo Kościoła Adwentystów Dnia Siód
mego w PRL „Znaki Czasu”. „Wiadomości” informują także o współ
wyznawcach polskiego pochodzenia żyjących i działających w Stanach 
Zjednoczonych.56.

7. „Wiadomości Polonii Adwentystycznej”

Oczywiście podane przeze mnie w niniejszym tekście fakty z życia i 
działalności polskiej grupy adwentystycznej w Australii w drugiej połowie lat' 
siedemdziesiątych o jakich dowiedzieć się można dzięki lekturze „Wiadomości 
Polonii Adwentystycznej” nie odzwierciedlają w pełni charakteru tego pisma. 
Większość zamieszczanych na jego łamach treści wypełniają rozważania bib
lijne i modlitewne, artykuły z zakresu problematyki ochrony zdrowia, odży
wiania Się, walki z nałogami oraz problemów społecznych i psychologicznych 
(częstym motywem tekstów są zagadnienia Wychowawcze).

Raz w roku cały numer wypełniają tłumaczenia tekstów prezentowanych 
w ramach „Dorocznych Tygodni Modlitwy”, opatrzonych pytaniami bądź 
materiałami do refleksji. „Wiadomości” zamieszczają także zawiadomienia o 
odbytych uroczystościach chrztu, ślubach, oraz pogrzebach wśród członków 
zborów polskich, publikują także życiorysy zasłużonych dla Kościoła pasto
rów. W niektórych numerach pisma odnaleźć możemy teksty Psalmów bądź 
fragmenty poezji, najczęściej romantycznej. Publikowane są również myśli 
wielkich filozofów i uczonych oraz twórczość poetycka samych członków 
polskiej społeczności adwentystycznej w Australii.

Na zakończenie chciałbym dodać jeszcze, iż w latach 1975—1978 redak
torem pisma był pastor Jan Borody, a od r. 1979 pastor Eugeniusz 
J. Mąjchrowski.

56 Zob. np. WPA1975, nr 1, s. 10—11; Wszechświatowa Sesja Kościoła A. D. S. (w:) 
WPA 1975, nr 2, s. 15—16; EJM, Wiadomości z Polski (w:) WPA 1975, nr 3, s. 13; WPA 
1976, n r 1, s. 13; Z Polski (w:) WPA 1976, n r 4, s. 13—14 i Ze Stanów Zjednoczonych, 
tamże, s. 14; WPA 1977, nr 1, s. 5; WPA 1979, nr 1/2, s. 11. ,
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RECENZJE

Mirosław Boruta 
Uniwersytet Jagielloński 
Kraków

„Posłannictwo” nr 1 - 4 1988

„Studia Polonijne”, tom I, H, III — Mieczysław A. Krąpiec, 
Bolesław Kumor, Piotr Taras, Jan Turowski (redakcja), tom IV, 
V, VI — Czesław Bloch (redaktor naczelny). Towarzystwo 
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1976 
(s. 334), 1978 (s. 359), 1979 (s. 434), 1981 (s. 342), 1983 (s. 352), 1985 
(s. 399).

Powstały w 1918 r. i reaktywowany w r. 1944 Katolicki Uniwersytet 
Lubelski w ramach swojej działalności naukowej zajmuje się także problema
tyką etniczną, koncentrując się, jak i większość tego typu ośrodków w Polsce, 
na problematyce Polonii, którym to mianem określa się ogół emigrantów z 
ziem polskich (oraz ich potomków) i polskie mniejszości narodowe w krajach 
sąsiednich. Uniwersytet organizuje rokrocznie Studium Języka i Kultury 
Polskiej dla Studentów Zagranicznych oraz Szkołę Letnią Kultury i Języka 
Polskiego z których to korzystają m.in. studenci pochodzenia polskiego.

„Studia Polonijne” opracowywane są w powstałym 11 X 1972 r. Zakła
dzie Duszpasterstwa i MigracjiPolonijnej KUL (obecna jego nazwa to Insty
tut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL), którego dzia
łalność obejmuje m.in. gromadzenie źródeł do dziejów Polonii, prowadzenie 
badań nad stanem duszpasterstwa polskiego na emigracji, kulturą, sytuacją 
społeczno-gospodarczą i położeniem prawnym Polonii oraz organizowanie 
sympozjów naukowych i przygotowywanie duszpasterzy do pracy wśród lud
ności polskiej i polskiego pochodzenia. Redaktorzy czasopisma stwierdzają, iż 
„w życiu społeczeństw zachodnioeuropejskich zauważa się dwa charaktery
styczne trendy: podkreślanie znaczenie kultury lokalnych społeczeństw i na



rodów, oraz dążenie do łączności, do likwidowania barier administracyjno- 
-politycznych utrudniających wymianę dóbr kulturalnych” (tom I, s. 5). 
Pragną oni też, aby „Studia Polonijne” służyły „wzajemnemu zrozumieniu, 
zbliżeniu i umacnianiu pozycji kultury polskiej i Polonii w integrującym go 
świecie” (tamże) i przyczyniały się „do poszerzenia i pogłębienia wiedzy 
samych środowisk polonijnych o sobie, (...) do integracji, jak i rozszerzenia 
wiedzy Polaków zamieszkałych na terytorium ojczystym o tych grupach emi
grantów, którzy zrastają się jednocześnie z innymi społeczeństwami i ich 
kulturą” (III, 5).

„Studia Polonijne” pomimo swej, kilkunastoletniej już historii są pismem 
młodym, szukającym jeszcze najbardziej funkcjonalnej formy. Wyraża się to 
nie tylko w różnorodnych rozwiązaniach graficznych (dopiero od tomu IV 
obwoluta pisma stała się jednolita), czy nie zawsze konsekwentnym, wewnę
trznym podziale pisma, ale i pewną ewolucją podejmowanej na ich łamach 
problematyki. Trudno jednak powiedzieć dziś jeszcze na ile jest ona trwała i 
zmierza do rozszerzania profilu czasopisma.

Za niezwykle znaczącą część pisma uznać należy opublikowanie tekstów 
sześciu dokumentów Kościoła Rzymskokatolickiego dotyczących problema
tyki migracyjnej (w tomie IV w dziale „Dokumenty Kościoła”, w V i VI — 
„Dokumenty Stolicy Apostolskiej”): konstytucji apostolskiej „Exsul familia”, 
motu proprio „Pastoralis migratorum cura”, instrukcji „De pastorali migrato- 
rum cura”, motu proprio „Apostolicae caritatis” (IV, 15—89), listu okólnego 
do Konferencji Biskupich „Chiesa e mobilita umana” (V, 9—27) oraz instruk
cji „Pastorale degli emigranti” (VI, 11—26) z wprowadzeniami autorstwa 
J. Bakalarza TChr.

Oczywiście, podstawowy dział „Studiów Polonijnych” zawiera artykuły. 
Dotychczas zamieszczono tu 63 pozycje. Większość z nich omawia problema
tykę duszpasterstwa emigracyjnego, zarówno jego kwestii ogólnych — np. 
cztery artykuły J. Bakalarza TChr: „Stan prawny polonijnych placówek dusz
pasterskich” (III, 61—78), „Dobór przygotowanie i nominacja misjonarza 
migrantów” (IV, 91—112), „Polskie modlitewniki na emigrafcji” (IV, 
213—227) i „Integracja migrantów w świetle prawodawstwa kościelnego” 
(VI, 59—72), pracaP. Tarasa SAC „Parafia polonijna jako instytucja duszpa
sterska i problemy wynikające z jej struktury i funkcji” (III, 79—85) oraz 
artykuł ks. J. Majki „Zagadnienia integracji grup etnicznych w świetle katolic
kiej nauki społecznej ” (VI, 45—58) — jak i szczegółowych, wśród których dają 
się wyróżnić dwa główne nurty: -



a) opisy działalności duszpasterskiej na emigracji poszczególnych księży i 
zakonów — arcybiskupa J. Gawliny (V, 103—125), H. Jedlińskiego (IV, 
229—246), F. Lissa (V, 127—144), F. Machaya (I, 85—102), B. Stadnika 
(I, 255—Ź58), W. Turowskiego (IV, 247-274), i K. Wojaka (V, 191—206) 
oraz Franciszkanów wśród polskich emigrantów w świecie (III, 87—201), a 
także Towarzystwa Chrystusowego, SS. Felicjanek i SS. Służebniczek NSJ w 
Republice Federalnej Niemiec (II, 327—340),

b) opisy działalności duszpasterskiej w poszczególnych krajach — Danii 
(V, 145—177), Mandżurii (Harbin) (1, 189—198; II, 307—325), Niemczech 
Zachodnich (1 ,139—149; II, 279—306; III, 203—229), Stanach Zjednoczo
nych (II, 181—205; VI, 139—151), Turcji (VI, 245—264) i Włoszech 
(I, 183—187).

Również w tej, największej grupie artykułów mieszczą się opracowania 
J. Dyktusa „Emigracja i opieka duszpasterska nad emigrantami w diecezji 
krakowskiej w świetle ankiet konsystorza z lat 1907 i 1913” (II, 113—180), 
R. Dzwonkowskiego SAC „Przemiany polskiej parafii w północnej Francji 
(1922—1972). Studium historyczno-socjologiczne parafii w Oignies” (I, 
27—83), „Stan badań nad religijnością polskich skupisk emigracyjnych we 
Francji” (IV, 177—185) i „Polonijne placówki duszpasterskie i integracja (na 
przykładzie Franq'i) (VI, 165—179), ks. S. Gajowskiego „Organizowanie 
opieki nad wychodźcami przez duchowieństwo Królestwa Polskiego” 
(I, 149—159), M. Szweja TChr „Patron z Krakowa nad Rzeką Czerwoną” 
(o Towarzystwie św. Jana Kantego w Winnipeg, Manitoba w Kanadzie) 
(I, 199—201) i A. Woźnickiego TChr „Kościół katolicki w Stanach Zjedno
czonych wobec spraw duszpasterstwa migracyjnego” (IV, 113—125).

Spośród kolejnych 31 pozycji działu „Artykuły” 4 poświęcono na mono
graficzne opracowania dziejów poszczególnych skupisk Polonii — w Belgii 
(I, 7—25), Holandii (1,109—138), Paragwaju (1,243—254) i Wielkiej Bryta
nii (1,161 —182), natomiast 16 omawiało poszczególne aspekty życia emigran
tów polskich: we Francji — materiały źródłowe do ich dziejów (1, 103—108), 
integrację społepzną młodzieży (II, 207—278), problemy integracji religijnej 
(IV, 159—185), szkolnictwo lat 1939—1945 (IV, 187—199), dzieje przesied
leńców z Niemiec po I wojnie światowej (V, 61 —77) oraz rolę prasy w procesie 
integracji Polonii (VI, 153—163); w Kanadzie — zwyczaje świąteczne Kaszu
bów w Ontario (1,203—241), aspekty kanadyjskiej polityki imigracyjnej (III, 
23—60) oraz problemy przywództwa (V, 89—102); w Niemczech Zachodnich
— księgarstwo polskie w Westwalii i Nadrenii do 1914 r. (IV, 201—212) oraz



w Stanach Zjednoczonych — funkcję stowarzyszeń dobrowolnych (II, 
83—112), problemy etnicznej tożsamości (III, 7—21; IV, 127—157), wpływ 
dziedzictwa narodowohistorycznego i uwarunkowań ekonomicznych na inte
grację ze społeczeństwem amerykańskim (VI, 73—100; 101—127), a także 
osiągnięcia działaczy polonijnych (V, 79—88).

Jedenaście pozostałych, a przy tym nadzwyczaj interesujących, artyku
łów tego działu to: J. Gruszyńskiego „Procesy integracyjne trzech pokoleń 
zbiorowości polskich we Francji, Anglii i Szwecji” (VI, 265—276), A. Mar
kiewicz „Emigracja wojenna oczyma psychologa (VI, 225—243), D. Mostwin 
„Zdrowie psychiczne rodziny w społeczeństwie pluralistycznym a wartości 
rodzin etnicznych. (Na przykładzie USA)” (V, 179—189) i „Wykorzenienie! 
obawa” (VI, 211—223), ks. A. Nadolnego „Znaczenie i rola polonijnych 
instytucji oświatowych (na przykładzie Stanów Zjednoczonych AP, Niemiec i 
W, Brytanii)” (VI, 181—193), ks. W. Prężyny „Osobowe kwalifikacje przy
wódcy grupy społecznej (etnicznej)”- (V, 45—59), J. Turowskiego „Aspekty 
socjologiczne przywództwa w polskiej grupie etnicznej” (V, 29—43) i „Teore
tyczne ujęcia problemu integracji grup etnicznych” (VI, 27—43), G. Ver- 
bunta „Getto, asymilacja czy integracja zbiorowa?” (VI, 195—210), A. 
Woźnickiego TChr „Teologia społeczna ruchu migracyjnego. Próba diag
nozy” (II, 5—81) i J. Zubrzyckiego „Wielokulturowość w Australii i Kana
dzie. Wykład wygłoszony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniu 28 
czerwca 1979” (VI, 129—138).

Artykuły, uzupełnione w 53 przypadkach angielskojęzycznymi stre
szczeniami (6 artykułów posiada streszczenia w języku francuskim, jeden w 
niemieckim, natomiast 3 pozęstały t»ez streszczeń) stanowią bez mała 64% 
objętości czasopisma.

W części „Materiały (w tomach I i II ĵ Jko „Recenzje i materiały”, 
w tomie III jako „Materiały i,dyskusje”) zamieszczono szereg artykułów 
uzupełniających z zakresu duszpasterstwa i polonijnego życia religijnego 
(I, 326—332, III, 297—309, 311—321; 323—329; 331—338; 339—347; 
349—367; 389—408; IV, 305—308; V, 261—278; VI, 277—285), osadnictwa 
Kaszubów w kanadyjskiej prowincji Ontario (II, 341—347; IV, 293—303; VI, 
287- l294) i Wisconsin, USA (VI, 295—312), a także o skupiskach polskich w 
Ausfralii (II, 348—354 + mapa), Stanach Zjednoczonych (VI, 313—316), 
działaczu Polonii berlińskiej W. Berkanie (V, 247—259), Związku Polaków w 
Niemczech (V, 305—310), stosunku Amerykanów polskiego pochodzenia do 
Stanów Zjednoczonych (III, 275—296), archiwach parafii polonijnych w 
New Britain,'Conn., USA (III, 369—388) oraz uwagi szczegółowe W. Choj
nackiego do czterotomowej pracy J. Kowalika „Bibliografia czasopism poi-



skich wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku” (V, 279—303). 
Z wymienionych powyżej 23 pozycji, 15 posiada streszczenia w języku angiel- 
skini, natomiast 2 w języku francuskim.
: „Studia” informują dodatkowo o dorocznym Zjeździć Polsko-Amerykań
skiego Towarzystwa Historycznego z 1977 r. (IV, 309—312% działalności 
Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego KUL (V, 343—346), Rocznym 
Kursie Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców KUL (aktualną nazwę 
kursu umieściłem na wstępie omówienia) (V, 346—348) i Sympozjum Polo
nijnym z 1978 r. (V, 339—343). Niestety, publikacje te dostępne są wyłącznie 
w języku polskim.

Udostępniono też władającemu językiem polskim czytelnikowi teksty: 
pierwszego rozdziału książki Michaela Novaka „The Rise of the Unmeltable 
Ethnics” (III, 231—273), publikacji The Australian Ethnic Affairs Council— 
„Australia as a Multicultural Society” (IV, 275—291) oraz książki Andrew 
M. Greeley’a „Why can’t they be like us? America’s white ethnic groups” 
(V, 207—245; 317—354).

W dziale „Recenzje i omówienia” (w tomach I i II„Recenzje i materiały”, 
w tomie III „Recenzje”) zaprezentowano 22 wydawnictwa polskie — w tym 
recenzję dwóch artykułów i zbiorcze omówienie 3 pozycji dotyczących Polonii 
w Afryce (IV, 326—»331) i 18 wydawnictw zagranicznych: sześciu ze Stanów 
Zjednoczonych (w tym jednego dwukrotnie), czterech z Francji, tyluż z 
Wielkiej Brytanii* dwóch z Republiki Federalnej Niemiec, jednego z Australii
i jednego czasopisma wychodzącego w Kurytybie—  „Biuletynu Polskiej Misji 
Katolickiej w Brazylii” (V, 335—336).

Tom IV przynosi jedyne, jak dotychczas, omówieme działalności Zakła
du Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego w lalach 1972—1977, którego dokonała J. Gach (s. 333—339), pojawił 
się przy tym w „Studiach Polonijnych” nowy dzid — „Z kroniki naukowej 
Zakładu”.

„Studia Polonijne” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego są pozycją 
interesującą i niezwykle cenną wśród polskich czasopism naukowych zajmują
cych się zjawiskiem migracji i zbiorowościami emigranckimi. Poprzez położe
nie nacisku na zobrazowanie życia religijnego Polonii,.działalności duszpaster
skiej księży i zakdnów uzupełniają one częstokroć luki wynikłe z niepodejmo
wania tej problematyki przez inne pisma. „Studia” omawiają również mało 
znane skupiska polskich emigrantów i słabo rozpoznane aspekty ich działal
ności. Jeżeli dodamy jeszcze do tego wysoki poziom prezentowanego mate
riału, dttżą wartość, jaką dla polskiego czytelnika posiadają przekłady orygi
nalnych tekstów kościelnych i fragmentów opracowań ekspertów z zakresu 
problematyki etnicznej, otrzymamy pełny obraz tego niezbędnego już dla 
polskiej nauki i duszpasterstwa czasopisma. .....................
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Kultura skupisk polonijnych. Materiały z II Sympozjum 
Naukowego, Warszawa II i 12 czerwca 1984 r., Biblioteka Na
rodowa, Warszawa 1987 r., s. 402. Opracowanie naukowe: Krzy
sztof Groniowski, Andrzej Kłossowski, Witold Stankiewicz.

Kultura polskich środowisk emigracyjnych i polskich grup mniejszoś
ciowych w krajach sąsiednich to jeden z podstawowych i,najbardziej frapują
cych problemów w badaniach określanych mianem „polonijne”. Recenzo
wany tom przynosi materiały z drugiego już spotkania naukowców reprezen
tujących różnorodne dyscypliny i ośrodki badawcze w Polsce. Sympozjum 
zorganizowały wspólnie: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut 
Badań Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Narodowa i 
Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”.

Pierwsze spotkanie, które odbyło się w maju 1980 r. zaowocowało publi
kacją Opatrzoną analogicznym tytułem (Warszawa 1981), trzecie zaś przewi
dziano na maj 1988 r. Świadczy to p niezwykle cennej ciągłości zainteresowań 
kulturą polonijną co potwierdził także we wprowadzeniu do obrad II Sympoz
jum jeden z głównych jegó organizatorów — profesor Witold Stankiewicz. 
Przewodniczący Komisji Nauki Towarzystwa „Polonia” Zbigniew Tomkow- 
ski — jednocześnie autor drugiego z tekstów wprowadzających „Rola i zna
czenie kultury w kształtowaniu więzi Polonii z krajem pochodzenia” — omó
wił też cele i zasady współpracy kulturalnej państwa z Polonią oraz rolę jaką w 
tej współpracy odgrywa Towarzystwo „Polonia”.

Zasadniczą część tomu stanowi 15 artykułów napisanych przez języko
znawców, historyków, socjologów, pedagogów, etnografów i bibliotekoznaw- 
ców, które poruszają różnorodne zagadnienia związane z głównym tematem 
sympozjum. Stopień ogólności poszczególnych tekstów jest różny, większość 
z nich traktuje jednak o wybranych sferach kultury i ogranicza się do niektó
rych tylko krajów.
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Jednym z niewielu tekstów ogólnoteoretycznych jest „Moc języka i jej 
znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych” Władysława Miodunki. 
Autor, charakteryzując język polski oraz jego odmianę używaną przez podsta
wową falę polskiej emigracji omawia szanse jego trwania i proces przekazywa
nia go następnym pokoleniom. Jak pisze „nauczenie się tego samego języka i 
posługiwanie się nim jest wyrazem akceptacji tego samego systemu wartości, 
jest wyrazem kpmunii faktycznej członków tej samej grupy, jest wyrazem 
uznania swej przynależności grupowej” (s. 34). Zauważa też, iż w wyniku 
procesu asymilacji zamiera używanie języka kraju pochodzenia, niektóre ele
menty wyniesionej kultury trwają jednak dalej i wchodzą w skałd „nowej 
całości, które nie jest sumą dwu pierwotnych kultur, lecz czymś nowym, 
stworzonym w drodze wyboru z dwu konkurencyjnych systemów kulturo
wych tych wartości, które dla danej grupy (społecznej) były najbardziej war
tościowe” (s. 36). Na marginesie tej ostatniej wypowiedzi warto przytoczyć 
tutaj kilka uwag. Autor próbuje sformułować definicję kultury odmiennej od 
kultury kraju pochodzenia i osiedlenia — a więc kultury „polonijnej”. O tym 
jednak, że stanowisko takie nie jest jedynym i obowiązującym świadczy 
dyskusja na temat statusu „kultury polonijnej”. Z jednej strony nie brak jest 
przeciwników zarysowanego wyżej stanowiska (chociażby, zmarły niedawno w 
USA Konstanty Symonolewicz-Symmons, czy pracujący w Australii Jerzy J. 
Smolicz), z drugiej natomiast ma ono wielu zwolenników (w Stanach Zjedno
czonych np. Helena Znaniecki-Lopata, w Polsce Grzegorz Babiński, Andrzej 
K. Paluch czy Aleksander Posem-Zieliński). Rezultaty tej niezmiernie ważnej 
dla kultury polskiej debaty nie są dziś jeszcze ostateczne, dlatego też sygnali
zuję tę sprawę na marginesie tekstu.

Andrzej Brożek pisząc o „Głównych tendencjach rozwoju instytucji i 
organizacji polonijnego życia kulturalno-oświatowego” poruszył, przede 
wszystkim na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Niemiec, problematykę 
szkolnictwa, życia organizacyjnego, wydawnictw i czytelnictwa. Głównymi 
zjawiskami społecznymi jakie dostrzegł autor są: instytucjonalizacja życia 
grup, zaangażowanie Polski w sprawy Polonii zarówno w okresie 1918—1939, 
jak i po II wojnie światowej oraz językowa depolonizacja polonijnego życia 
kulturalno-oświatowego. Omówił on również problemy treści przekazywa
nych przez środowiska polonijne oraz ich zróżnicowanie związane z ustrojem 
politycznym kraju osiedlenia i przemianami wewnętrznymi w Polsce.

Interesującym tekstem powstałym w dużej mierze w oparciu o materiały 
archiwalne jest „Kadra pedagogiczna w szkolnictwie polonijnym do II wojny



światowej” Janusza Albina. Omówił on zasadnicze elementy procesu doboru i 
selekcji kandydatów na nauczycieli, ich pozycję zawodową i rolę w środowisku 
wchodźczym bądź mniejszościowym, a także kształtowanie się nauczyciel
skiego ruchu związkowego. Dyskusyjne być może wnioski do jakich dochodzi 
autor podkreślają m.in. przemiany świadomościowe wychodźstwa i samej 
kadry pedagogicznej coraz częściej posiadającej poczucie przynależności oby
watelskiej do kraju osiedlenia i coraz rzadziej manifestującej swe związki z 
dawną ojczyzną (w mniejszym stopniu dotyczy to zwłaszcza grup polskich 
żyjących na pograniczu). Ewolucja tych postaw określona została najpełniej 
poprzez dewizę „wychodźstwo dla wychodźstwa”, zaś ich konsekwencją był 
coraz rychlejszy proces asymilacji kulturowej Polonii.

Charakter komunikatu ma artykuł Wandy Rogozińskiej „Bibliografia 
poloników zagranicznych w Bibliotece Narodowej” omawiający dotychcza
sowe wydawnictwa podzielone na trzy grupy: druki w języku polskim, druki 
napisane przez Polaków oraz te, w których jako współautorzy występują 
Polacy (redaktorzy, tłumacze, ilustratorzy), druki dotyczące spraw polskich.

Kolejne teksty tomu obejmują, z jednym wyjątkiem, jedno państwo 
osiedlenia Polonii. Są to: „Księgarnie polskie we Francji w XX wieku” An
drzeja Kłossowskiego, „Emigracyjne instytucje upowszechniania polskiej kul
tury w Wielkiej Brytanii” nieżyjącego już Waleriana Sobisiaka, „Problemy 
kształtowania się kultury skupiska polonijnego w Kanadzie” Krystyny Roma- 
niszyn, „Przemiany aktywności kulturalnej organizacji polonijnych w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki” Grzegorza Babińskiego, „Funkcje stylistyczne i 
artystyczne gwary polsko-amerykańskiej” Barbary Szydłowskiej-Ceglowej, 
„Rola klubów młodzieży w polonijnym życiu kulturalnym w USA (do 1939 
r.)” Krzysztofa Groniowskiego, „Rola kulturowego dziedzictwa w zachowa
niu tożsamości etnicznej Polonii. Socjologiczne studium Polonii w Detroit, 
Mi. w Stanach Zjednoczonych” Piotra Tarasa, „Kultura, która wzbogaca. 
Cele wychowania młodzieży polonijnej w Brazylii w ujęciu czasopisma „Nasza 
Szkoła” Marcina Kuli, oraz „Polonijne programy radiowe w Ameryce Łaciń
skiej” Jana Sęka.

Nieco więcej uwagi pragnąłbym poświęcić tekstom traktującym o pol
skich mniejszościach narodowych w państwach bliskich nam pod względem 
geograficznym — Czechosłowacji i Węgrzech. Zenon Jasińki, autor referatu 
„Działalność kulturalno-oświatowa organizacji polonijnych na czechosłowac
kim Śląsku Cieszyńskim (1920—1938). Próba określenia tendencji i rozmia
rów” przedstawił w sposób niezwykle obiektywny i rzetelny historię przejęcia



Zaolzia oraz części Spiszą i Orawy przez Czechów, a także polityczne tło tych 
wydarzeń i ich skutki. Scharakteryzował też działalność Polskiej Macierzy 
Szkolnej, działalność kulturalno-oświatową wybranych organizacji sporto
wych i młodzieżowych, związków wyznaniowych i innych.

Warto może w tym miejscu podać dodatkowo kilka informacji o składzie 
wyznaniowym mniejszości polskiej w Czechosłowacji (wg W. Sworakowski, 
„Polacy na Śląsku za Olzą”, publikacja Instytutu Badań Spraw Narodowoś
ciowych, Warszawa 1937):

Rok 1910 1930
Wyznanie
Rzymsko-katolickie 70,58% 60,86%
Ewangelickie 28,72% 37,56%
Mojżeszowe 0,38% 0,20%
Inne 0,32% 1,38%
Ilość i odsetek Polaków 169.641(1,26%) 81.737(0,57%)

Prócz Kościoła Rzymskokatolickiego Polacy należeli również do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego na Wschodnim Śląsku (stanowiąc w 1930 r. co 
najmniej 64,5% jego członków — 30.037 osób), Kościoła Niemiecko-Ewange- 
lickiego (3.002 osoby), Kościoła Czeskobraterskiego (397 osób) czy wreszcie 
narodowego Kościoła Czechosłowackiego (137 osób). Bardzo niewielki odse
tek stanowili bezwyznaniowi — 0,66%, dla Niemców wynosił on 1,0%, zaś dla 
Czechów 3,0%.

Równie ciekawy i obrosły już dość pokaźną literaturą polską i węgierską 
problem przedstawił Ryszard Kantor w artykule „Świadomość polskiego 
pochodzenia ludności wsi Derenk i Istvanmajor na Węgrzech”. Jak podaje 
autor „zgodnie z węgierskimi spisami ludności z 1960 i 1970 r. w niewielkiej 
miejscowości Istvanmajor w pobliżu Miskolca (administracyjnie należącej do 
Emód) zamieszkiwało ponad 200 osób mówiących na co dzień językiem pol
skim i przyznających się do polskiego pochodzenia” (s. 85).

Integralną częścią tomu „Kultura skupisk polonijnych” jest również 
zapis dyskusji prowadzonej w czasie poszczególnych sesji oraz odpowiedzi 
referentów poszerzające dotychczasowe ustalenia o niejednokrotnie nowe, 
ciekawe informacje.

Podsumowania obrad sympozjum dokonał Andrzej Kłossowski. Jego 
oceny, opinie i zarysowany plan dalszych przedsięwzięć w dziedzinie badań 
kultury polonijnej (lub może lepiej kultury polskiej na obczyźnie) pozwalają 
na optymistyczny wniosek końcowy. Badania i ich wyniki tak bogato tu 
zaprezentowane zapowiadają się już dzisiaj jako jedno z najbardziej interesują
cych przedsięwzięć w polskiej humanistyce tego dziesięciolecia, a ich efekty 
będą miały z pewnością znaczenie nie tylko w teorii, ale i w praktyce życia 
społecznego Polaków w kraju i za granicą.
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Krzysztof Krasowski, Związki wyznaniowe w II Rzeczypospo
litej. Studium Historycznoprawne, PWN, Warszawa-Poznań

1988, nakład 1600 egz.

Od dłuższego już czasu obserwujemy w Polsce znaczny wzrost zainte
resowania Kościołami i wspólnotami religijnymi. Związane to było i jest 
zapewne z większym zainteresowaniem środków masowego przekazu tą 
problematyką, a także z emisją nabożeństw radiowych przez niektóre Koś
cioły i związki wyznaniowe. Jednak o wiele wcześniej problematykę tę 
podejmowali badacze, głównie historycy i religioznawcy. Mając na uwadze 
okres powojenny, trzeba stwierdzić, że ukazało się wiele pozycji dotyczą
cych Kościoła Rzymskokatolickiego oraz wiele cennych prac dotyczących 
Reformacji i dziejów protestantyzmu. Zresztą okres Reformacji w Polsce 
należy do najlepiej zbadanych w dziejach różnowierstwa polskiego. Poja
wiały się też próby opracowania monografii niektórych Kościołów i ruchów 
religijnych, np. prace ks. W. Gastparego o protestantyzmie, ks. Sz. Włodar
skiego i ks. W. Wysoczańskiego o Kościele Polskokatolickim, ks. Z. Łyko o 
Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, ks. J. Gryniakowa o tendencjach 
unifikacyjno-ekumenicznych na ziemiach polskich, ks. W. Wysoczańskiego 
o starokatolicyzmie; nie mówiąc już o pracach poświęconych polityce 
wyznaniowej, zwłaszcza w okresie międzywojennym, a także prace doty
czące prawosławia (m. in. M. Bendzy i M. Papierzyńskiej-Turek) i staroob
rzędowców (E. Iwaniec). Wiele jednak prac, zwłaszcza doktorskich, nadal 
pozostaje w maszynopisach.

Tematykę tę podjął także w swojej pracy doktorskiej Krzysztof Kra
sowski. Ukazała się ona niedawno, w skróconej wersji, drukiem pt. 
„Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium Historyczno
prawne”. Autor przedstawił w niej, obok „Zagadnień wstępnych”, sześć roz
działów: 1. Spór o model stosunków wyznaniowych, 2. Ustalanie statusu

„Posłannictwo” nr 1 - 4 1988 r.



prawnego Kościoła katolickiego, 3. Państwo a Cerkiew Prawosławna, 4. 
Uregulowanie położenia prawnego związków wyznaniowych mniejszości 
religijnych, 5. Nieudane próby uregulowania stosunków z państwem, 6. 
Uwarunkowania i efekty polityki wyznaniowej II Rzeczypospolitej.

W okresie powojennym nie ukazała się tak obszerna praca, która obej
mowała by swoim zasięgiem wszystkie wyznania religijne, a działało ich 
(według oficjalnych statystyk) ponad czterdzieści. Sam autor przyznaje, że 
„ ...praca stanowi próbę całościowego spojrzenia na politykę wyznaniową 
Polski międzywojennej i jej wyrazu w przepisach prawnych” (s. 7—8). Jed
nak główny akcent kładzie na przebieg rokowań w procesie legalizacji 
poszczególnych wyznań oraz na ustalenie przyczyn dlaczego aż tyle wyznań 
u schyłku II Rzeczypospolitej nie miało ostatecznie uregulowanego statusu 
prawnego, a więc nie został określony w płaszczyźnie prawnej stosunek 
państwa do danej wspólnoty wyznaniowej. Za punkt wyjścia swoich rozwa
żań autor przyjął stwierdzenie, że „w spadku po zaborach Polska odziedzi
czyła zróżnicowane struktury polityczne,, ekonomiczne i społeczne w 
poszczególnych dzielnicach porozbiorowych, związanych przez 120 lat z 
organizacjami państw zaborczych” (s. 3).

Ze względu na te „dziedzictwa zaborów” żaden model polityki wyzna
niowej i ustawodawstwa wyznaniowego nie mógł być adaptowany w odro
dzonej Polsce i zachodziła konieczność wypracowania własnego modelu i 
własnych rozwiązań. Jednak wypracowanie tego modelu napotykało na duże 
trudności z racji układu sił politycznych. Układ ten — jak pisze autor — 
„ ...nie sprzyjał akceptacji zbyt radykalnych programów politycznych, sta
wiających sobie za cel ograniczenie roli religii i Kościoła (Rzymskokatolic
kiego — K. U.) w życiu publicznym” (s. 41). Prawica i centrum opowiadały 
się za uprzywilejowaniem Kościoła Rzymskokatolickiego, zaś lewica doma
gała się radykalnych rozwiązań poprzez rozdział religii i związków wyzna
niowych od państwa. Spór ten nić został zakończony z chwilą uchwalenia 
Konstytucji marcowej, gdyż „jak wykazała późniejsza praktyka, właśnie 
spór w kwestii religii i Kościoła wyznaczał jedną z podstawowych treści, 
jakie wypełniały wielokrotnie zmagania lewicy z prawicą społeczną” (s. 43).

Jednak z punktu widzenia formalno-prawnego artykuły wyznaniowe 
Konstytucji marcowej przesądziły o reformie ustawodawstwa regulującego 
stosunki państwa i związków wyznaniowych. Same już zawierały wewnę
trzne sprzeczności, żeby wymienić tylko artykuły mówiące o równoupraw
nieniu wyznań, pozycji Kościoła Rzymskokatolickiego czy o podziale 
wyznań na „prawnie uznane” i „prawnie nie uznane”. Autor dokonuje ana
lizy tych artykułów, wskazuje na ich niedomogi, sygnalizuje sytuacje, które 
później będą rzutować na zawiły, selektywny i niekonsekwentny proces 
regulowania statusu prawnego wielu Kościołów nierzymskokatolickich, a



nawet Kościoła Rzymskokatolickiego. Tym bardziej, że polityka wyzna
niowa II Rzeczypospolitej ściśle była związana, co przewija się bez przerwy 
w omawianej pracy, z równie skomplikowaną, selektywną i niekonsek
wentną polityką narodowościową.

Słusznie autor poświęcił rozdział Kościołowi Rzymskokatolickiemu, 
bowiem Konstytucja zapewniała temu Kościołowi naczelne miejsce wśród 
równouprawnionych Kościołów i związków wyznaniowych. Podniósł w nim 
autor takie kwestie, jak zabiegi Kościoła Rzymskokatolickiego o likwidację 
ograniczeń pozaborczych, sprawę konkordatu, rokowania o uchylenie prze
pisów sprzecznych z konkordatem czy zakres i treść uchylonego ustawo
dawstwa byłych państw zaborczych.

Rozdział drugi został poświęcony sytuacji Kościoła Prawosławnego. 
Autor słusznie to uczynił, gdyż sytuacja tego Kościoła na tle innych Kościo
łów i związków wyznaniowych kształtowała się w sposób odmieiiny. Stwier
dza zresztą, że „sprawa prawosławia w okresie międzywojennym stanowiła 
jeden z najtrudniejszych problemów polityki wyznaniowej i narodowościo
wej kolejnych rządów II Rzeczypospolitej. Złożyło się na to wiele uwarun
kowań historycznych i międzynarodowych oraz narastające konflikty na
rodowościowe w łonie samej Cerkwi, zagrażające jej jedności, a także 
swoista polityka Kościoła katolickiego wobec prawosławia” (s. 106). W spo
sób hasłowy, ale uwzględniający najistotniejsze Sytuacje i determinanty pro
cesu regulowania statusu prawnego Kościoła, autor zwraca uwagę na tło 
społeczno-polityczne zagadnienia (m. irt. rola prawosławia w czasie zabo
rów, struktura narodowościowa wiernych, polityka narodowościowa władz), 
sprawę autokefalii, osobowość prawną i sprawy majątkowe Kościoła, wresz
cie rokowania i spory wokół ustawy cerkiewnej, które rozciągnęły się na całe 
międzywojenne dwudziestolecie. Nie miał tu autor łatwego zadania, brakuje 
bowiem głębszych badań w tym względzie. Dochodzi jednak do słusznego 
wniosku, że na przykładzie regulowania sytuacji prawnej Kościoła Prawo
sławnego ujawniły się wszystkie słabości naszego ustawodawstwa, polityki 
narodowościowej i wewnętrzne procesy rozkładające Kościół od wewnątrz. 
Można powiedzieć, że w stosunku do Kościoła Prawosławnego był realizo
wany najdalej idący model administracyjno-roszczeniowy polityki wyzna
niowej nie tylko ze strony władz państwowych, ale i niezbyt przychylnych 
środowisk rzymskokatolickich. Byt prawny Kościoła Prawosławnego został 
uregulowany w 1938 roku.

W rozdziale czwartym autor scharakteryzował proces regulowania 
sytuacji prawnej Żydowskiego Związku Religijnego (1927 r.), Wschodniego 
Kościoła Staroobrzędowego nie posiadającego hierarchii duchownej (1928 
r.), Muzułmańskiego Związku Religijnego (1936 r.), Karaimskiego Związku 
Religijnego (1936 r.) oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (1936 r.).



Motywy sfinalizowania tego procesu ze strony państwa były zróżnicowane. 
Na dobrą sprawę tyiko muzułmanie i karaimi nie stanowili dla władz pro
blemu społeczno-politycziiego. W odniesieniu do wyznania mojżeszowego 
sięgniętb do średniowiecznej koncepcji powiązania religii z narodowością w 
postaci samorządu wyznaniowego, uzależnionego w dużym stopniu od 
administracji państwowej.

Trudnym zagadnieniem było ostateczne unormowanie sytuacji prawnej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wynikało to z faktu ścierania się 
elementu niemieckiego i polskiego w obrębie Kościoła, jego politycznego 
zróżnicowania, koncepcji kolejnych rządów co do polonizacji i unifikacji 
protestantyzmu w Polsce. Ta wielość interesów i celów, jakie chciano osiąg
nąć poprzez proces legalizacji — nie tylko zresztą w odniesieniu do Koś
cioła Ewangelicko-Augsburskiego — spowodowała, że spośród przeszło 
czterdziestu wyznań ostatecznie uregulowano byt prawny zaledwie siedmiu.

W dalszym ciągu pozostała bowiem otwarta sprawa zarówno wielu 
Kościołów i związków wyznaniowych prawnie uznanych, jak i prawnie nie 
uznanych. A więc do końca nie uregulowano sytuacji prawnej Kościołów 
prawnie uznanych na podstawie przepisów zaborczych: Kościoła Starokato
lickiego, Kościołów Ewangelicko-Unijnych, Kościoła Staroluterskiego, 
dwóch ewangelickich Jednot Reformowanych, Kościoła Mariawickiego (a 
raczej dwóch Kościołów po rozłamie w 1935 r.), Polskiego Narodowego 
Kościoła Prawosławnego oraz mennonitów.

Oczywiście, tym bardziej nie uregulowano sytuacji prawnej Kościołów, 
które nie zostały uznane ze względu m.in. na niejasność art. 116 Konstytu
cji. Artykuł ten nie określił bowiem szczegółowo formy regulacji prawnej 
tych wspólnot. Ograniczona ich działalność, na podstawie przepisów ściśle 
administracyjnych rodziła często sytuacje konfliktowe, zwłaszcza z Kościo
łem Rzymskokatolickim. Tu można było zresztą zauważyć — jak zaznacza 
autor — największe naciski kół rzymskokatolickich na rejestrację (a raczej 
nie rejestrowanie) Kościołów i związków wyznaniowych. Autor podaje też 
przykłady torpedowania pewnych propozycji rządowych w zakresie nor
mowania bytu prawnego tych społeczności (lata 1927—28) przez koła koś
cielne, a nawet Watykan (s. 311—312). Na temat sytuacji prawnej Kościoła 
Narodowego w tym okresie istnieje już bogata literatura.

Przy tak obszernym temacie i materiale badawczym autor nie ustrzegł 
się pewnych potknięć czy uproszczeń. Wydaje się, że mimo wszystko zbyt 
zwięźle przedstawił proces regulowania bytu prawnego Kościoła Prawos
ławnego. Ponadto zbyt zawierza archiwaliom, których autorzy często jed
nostronnie charakteryzowali działalność prawosławnych, zwłaszcza hierar
chii. Mylne jest także sformułowanie, że w Sosnowcu istniał prawosławny 
klasztor, bowiem nigdy to nie miało miejsca (s. 127). W odniesieniu do
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historii Kościołów ewangelickich można było sięgnąć dó prac duchownych 
zachodnioniemieckich, m.in. E. Knęiffla.

Omawiana praca ma charakter kompleksowy. Autor wykorzystał w nie) 
—̂  tam gdzie było to możliwe — bogate archiwalia i literaturę przedmiotu. 
W odniesieniu do niektórych wyznań takie próby podejmowali już inni 
badacze, co mogło stanowić dla autora pewne ułatwienie. Ale w wielu 
nnych przypadkach, zwłaszcza w odniesieniu do wyznań mniej licznych, 
tutor musiał przeprowadzić żmudne badania. Wyniki tych badań zostały 
wysoko ocenione. Autor otrzymał pierwszą nagrodę im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego w 1984 roku, ufundowaną przez Społeczne Towarzystwo 
Polskich Katolików. Praca stanowi niewątpliwy wkład do badań nad poli
tyką wyznaniową w II Rzeczypospolitej.

Drukarnia IW AFM Warszawa 1990 r.


