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„Posłannictwo” nr 1-4 1990 r.

Dokumenty przygotowawcze 
do dialogu 

starokatolicko-prawosławnego*

U wa g i  w s t ę p n e

Paralelnie do przygotowań po stronie prawosławnej, uwidocznionych zwła
szcza wyraźnie podczas spotkania ogólno-prawosławnego w Belgradzie w 
dniach od 1 do 16 września 1966 r., postępują również prace przygotowawcze 
do wspólnego dialogu, postanowionego przez trzecią ogólno-prawosławną 
Konferencję na Rhodos, po stronie starokatolickiej. W celu omówienia wyni
ków spotkania w Belgradzie odbyła się w Bonn w dniach 24 i 25 kwietnia 
1967 r., konferencja grupy teologicznych doradców biskupów, obradująca w 
ścisłej łączności z odbywającym się tamże, w tym samym czasie, spotkaniem 
Biskupów Starokatolickich. Omówiono tam dalsze własne prace, przy współ
udziale wszystkich Kościołów, członków Unii Utrechckiej. Na przewodni
czącego grupy doradców powołany został prof. dr Werner Kiippers z Bonn, 
natpmiast proboszczowi Peterowi Amietowi z Magden (Szwajcaria) zlecono 
obowiązki sekretarza. Wyniki obrad przekazane zostały obradującej w tym sa
mym czasie, pod przewodnictwem arcybiskupa dr. Andrzeja Rinkela, 
grupie
Biskupów, która przyjęła je do wiadomości w sposób zatwierdzający.

Wspomniany wyżej starokatolicki program pracy ma następujące brzmie
nie:

Propozycja programu pracy w związku z obradami 
mieszanej Komisji starokatolicko-prawosławnej

Bonn, 25 kwietnia 1967 r.
I. Problemy historyczne i teologiczne:

a) Przegląd i dokumentacja dotychczasowych stosunków i pertraktacji 
(ustalenie stanu materiałów archiwalnych, bibliografia i zwięzłe stre-

* In ternationale  K irchliche Zeitschrift, 1967, 2 zeszyt, s. 65—119.



szczenią oświadczeń oficjalnych i półoficjalnych). Wymiana wyników 
dotychczasowych, starszych i nowszych badań.

b) Ustalenie istniejących uzgodnień ze szczególnym uwzględnieniem Kon
ferencji w Bonn z 1931 roku, zwłaszcza:
— autorytet Pisma Świętego w stosunku do tradycji,
— urząd biskupi w sukcesji apostolskiej,
— znaczenie Ducha Świętego dla zrozumienia Kościoła, Sakramentów 

i stosunku hierarchii do ludu kościelnego (laikatu),
— autorytet siedmiu Soborów powszechnych,
— odrzucenie Filioąue jako dogmatu,
— odrzucenie dogmatów I Soboru Watykańskiego dotyczących pry

matu jurysdykcyjnego i autorytetu nauczającego biskupa Rzymu.

c) Ustalenia i propozycje uzgodnień, dotyczące otwartych jeszcze 
problemów teologicznych i kanonicznych, zwłaszcza:
— zastosowanie i wyjaśnienie teologicznego pojęcia transsubstancjacji

* (przeistoczenia) w nauce o Eucharystii,
— dokładniejsze określenie autorytetu Kościoła,
— granice Kościoła i stosunku do kontynuowanej historycznie jedności, 

historycznych podziałów i rozłamów,
— „niewłaściwość” (irregularitas) święceń udzialnych w XVIII wie

ku przez biskupa Varleta,
— zawieranie małżeństwa przez duchownych, po otrzymanych święce

niach diakonatu lub kapłaństwa,
— wybór żonatych duchownych na urząd biskupi,
— wspólnota Sakramentalna pomiędzy Kościołami bez pełnej zgod

ności dogmatycznej,
— konieczność i możliwość wyjaśnienia, na drodze wiążących kościel

nych oświadczeń, nauk, które według poglądów prawosławnych, nie 
zostały dostatecznie „jasno” wyłożone w Kościele Starokatolickim.

II. Problemy metodyczno-zasadnicze, które w i między obu Kościo
łami powinny być jeszcze wyjaśnione:

a) podstawowe warunki pełnej wspólnoty kościelnej. Wyjaśnienie 
odmiennie rozumianego znaczenia:
— dogmatu Kościoła i nauki teologicznej,
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— porządku kanonicznego i zwyczaju kościelnego,
— tradycji wiary całego Kościoła i jej upowszechnienia, uwarunkowa

nego okolicznościami czasowymi i miejscowymi,

b) normatywne znaczenie starego i niepodzielnego Kościoła dla ustalenia 
„necessaria” [prawd, których przyjęcie jest konieczne — dop. tł.] w 
znaczeniu kanonu katolickości Wincentego z Lerynu,

c) rozróżnienie „ponownego zjednoczenia podzielonych Kościołów” od 
„przyjęcia do Kościoła”, w relacji do planowanego pojednania (enosis) 
starokatolicko-prawosławnego, w duchu Rhodos I,

d) problem instancji decydujących o pojednaniu i ich względny lub osta
teczny autorytet.

III. Problemy praktyczne:

a) organizacja i zadania komisji mieszanej,

b) planowanie pracy odnośnie miejsca i czasu spotkań i podziału zadań,

c) rozważania na temat ewentualnej realizacji i praktycznych skutków 
pełnej kościelnej wspólnoty w przypadku dojścia jej do skutku, w 
aspekcie organizacyjnym, kościelno-prawnym i ekumenicznym.

Patrząc z zewnątrz, mogłoby wydawać się dziwne, że w okresie zaskakująco 
rozwijających się spotkań dialogowych pomiędzy Kościołami stojącymi 
daleko od siebie, nie został jeszcze podjęty dialog pomiędzy starokatolickimi 
Kościołami Unii Utrechckiej i Kościołami prawosławnymi, pod kierowni
ctwem Patriarchatu Ekumenicznego. Faktycznie meldunki o bliskim spotkaniu 
uzgodnionej 1, mieszanej komisji, już w 1967 r. okazały się błędne. Bel
gradzka, wewnątrz-prawosławna Konferencja uznała za nieodzowne, by — 
dla wypełnienia swego zadania — zaproponować Patriarsze Ekumenicznemu, 
przynajmniej jeszcze jedno spotkanie, przed posiedzeniem Komisji wspólnej.

To, tak bardzo rzucające się w oczy, opóźnienie, w porównaniu do innych, 
szybkich i zaskakujących posunięć ekumenicznych, może być właściwie zro
zumiane jedynie wówczas, jeżeli uwzględni się specjalny charakter tych właś
nie kościelnych stosunków. Od pierwszych początków w latach siedemdziesią
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tych ubiegłego wieku była tu mowa ustawicznie o „Pertraktacjach 
zjednoczeniowych” i „Konferencjach Zjednoczeniowych”. Również pierwsze 
oficjalne wszechprawosławne stanowisko w tym przedmiocie, sformułowane 
przez pierwszą wszechprawosławną Konferencję na Rhodos, mówi o dążeniu 
do jedności kościelnej 2.

Celem, nie tylko ostatecznym, ale właśnie celem najbliższym dialogu 
starokatolicko-prawosławnego, jest więc jedność! Jednak Kościół Wschodni, 
począwszy od bezskutecznych prób ponownego pojednania się cesarzy bizan
tyjskich z Kościołem europejskim w Lionie w 1274 r. i we Florencji w 1439 r., 
nie prowadził żadnych oficjalnych pertraktacji zjednoczeniowych. Doszło do 
tego, że jego różne, niezależne Kościoły, gotowe są do rozstrzygania tego 
problemu wyłącznie na drodze zgody synodalnej. Nie bez znaczenia jest 
również fakt, że poznanie starokatolickiej historii i obecnej sytuacji Kościołów 
starokatolickich jest bardzo zróżnicowane w poszczególnych Kościołach pra
wosławnych, tak że upowszechnienie koniecznych informacji wymaga pew
nego czasu. Po stronie starokatolickiej, przy zakładaniu tego samego celu, od 
dawna opowiadano się za szybkim podjęciem bezpośredniego dialogu oraz 
że w aktualne przedwstępne stadium wewnątrz-prawosławnych przygoto
wań do fozmów także powinny i mogą być włączone bezpośrednie rozmowy 
kontaktowe. Właśnie dlatego, że konieczne okazały się pewne wyjaśnienia 
rzeczowe, o charakterze zasadniczym, łącznie z dokładniejszymi informa
cjami, a pewne nieporozumienia natury rzeczowej mogłyby być łatwiej przez
wyciężane. Wynikiem bońskich rozmów prowadzonych w dniach 24 i 25 
kwietnia 1967 r. było ustalenie schematu dotyczącego tematyki przyszłego 
dialogu, który powinien obejmować problemy z czterech zakresów: 
historyczno-teologiczne, metodyczno-zaśadnicze, kanoniczne i praktyczne. 
Po obu stronach daleko posunięte już są prace z zakresu pierwszego 3.

W celu wyraźnego i jasnego ukazania przebytej już drogi, w jej zakrętach, 
zahamowaniach i postępach, konieczne jest wydanie kilku opracowań, opar
tych na archiwach i zbiorach listów, zarówno starokatolickich, jak i prawo
sławnych. Przede wszystkim należałoby życzyć sobie przekładów 
dawniejszych dokumentów, zarówno rosyjskich jak i greckich. Przy obecnym 
stanie wzajemnej wymiany tego rodzaju materiałów nie można oczekiwać 
właściwego rozpoczęcia dialogu.

Jeśli chodzi o problemy teologiczne, w ramach których zawarte są również 
zagadnienia kanoniczne, to istnieje pewien katalog problemów szczegóło
wych, który sporządzony został również w Belgradzie. Ukazuje on, że w całym 
szeregu problemów osiągnięto już albo całkowite, albo przynajmniej w zna
cznej mierze daleko idące porozumienie. Przede wszystkim należy stwierdzić,
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że w zagadnieniach podstawowych istnieje już albo wyraźna zgoda, albo 
widoczna jest osiągalna możliwość porozumienia.
‘ W zakresie problemów metodyczno-zasadniczych chodzi w istocie o obo
wiązujące i uznawane po obu stronach założenia pełnej wspólnoty kościelnej. 
Problemy te zostały, mniej lub bardziej ostro, postawione wyraźnie podczas 
dotychczasowych rozmów, ale nie odpowiedziano jeszcze na nie ostatecznie 
przy obustronnej zgodzie.

Grupa problemów praktycznych dotyczy samego przeprowadzenia i pojed
nania i jego oddziaływania. Jako przykład można tu wymienić wzajemny 
stosunek biskupów na pokrywających się częściowo ze sobą terytoriach jurys
dykcyjnych oraz stosunek Międzynarodowej Konferencji Biskupów Staroka
tolickich do Synodu. Kategoria tych praktycznych problemów na razie nie jest 
aktualna, ale jednak przy obopólnej zgodzie na doprowadzenie do kościelnej 
wspólnoty, jako do „celu wiążącego”, nie może ona być pomijana w ramach 
dialogu.

W celu udostępnienia szerszemu gronu czytelników rezultatów przygoto
wań wewnątrz-prawosławnych, opublikowanych już 4 w języku greckim, 
przytaczamy poniżej istotne fragmenty referatu prof. dra Jana Karmirisa, Ate
ny, Sekretarza Międzyprawosławnej Komisji Przygotowawczej, bez usto
sunkowania się do zawartych w nim uwag. Referat ten, niezależnie od pew
nych powtórzeń, poprzedzony został przekładem referatu tego samego autora 
na temat przebiegu stosunków starokatolicko-prawosławnych, opublikowa
nego z okazji trzeciej Konferencji na Rhodos 5. Nie zamierza się publikować 
w-tym czasopiśmie dalszych materiałów, w podobnym zakresie, na temat 
rozwoju dialogu. Wydaje się jednak, że te informacje, które dostępne są 
również w formie odrębnej broszury, są pomocne dla szerszego upowszech
nienia wiadomości, jak również dla uniknięcia nieporozumień odnośnie istnie
jącej sytuacji.

Członkami starokatolickiej teologicznej Komisji Zjednoczeniowej dotych
czas są: /
Z Holandii: Arcybiskup Utrechtu, dr A. Rinkel. Biskup Deventer,P. J. Jans, 
Z Niemiec: Biskup Josef Brinkhues, Bonn.
Zę Szwajcarii: Biskup dr Urs Kiiry, Berno.
Z Austrii: Biskup dr St. Tórók, Wiedeń.
Z Polski: Biskup T. Majewski
Z Polskiego Katolickiego Kościoła Narodowego w USA: Biskup (Prymas) dr 

L. Grochowski, Scranton, Biskup T.F. Zieliński, Buffalo, 
Biskup E. Magyar, Passaic.
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J. Karmiris 
Ateny „Posłannictwo” nr 1-4 1990 r.

Trzecia Wszechprawosławna 
Konferencja na Rhodos 

Dialog pomiędzy 
Kościołem prawosławno-katolickim 

i Kościołem Starokatolickim 6

Na posiedzeniu w dniu 11 listopada, trzecia wszechprawosławna Komisja 
zajmowała się również trzecim i ostatnim tematem porządku dziennego tego 
posiedzenia, mianowicie kontynuacją teologicznych dyskusji i pertraktacji 
zjednoczeniowych pomiędzy najstraszym z Kościołów — Kościołem 
prawosławno-katolickim i najmłodszym ze wszystkich — Kościołem Staroka
tolickim, które zapoczątkowane zostały natychmiast po założeniu i zorganizo
waniu tego ostatniego i oficjalnie prowadzone były do roku 1931, natomiast od 
tego roku raczej nieoficjalnie i tylko okazyjnie. Chwilowa przerwa oficjalnych 
rozmów kościelnych spowodowana została wybuchem drugiej wojny świato
wej i innymi podobnymi przyczynami. Z tej racji, w celu wznowienia wspól
nych dążeń zjednoczeniowych, jak również kontynuowania sprzyjających 
zjednoczeniu pertraktacji i rozmów, w 1962 r. oficjalna delegacja starokato
licka, składająca się z arcybiskupa Utrechtu, Andrzeja Rinkela, szwajcarskiego 
biskupa Ursa Kury i księdza profesora Jana Manna, odwiedziła Patriarchat 
Ekumeniczny. Delegacja prosiła również o kontynuowanie rozpoczętych 
rozmów teologicznych. „Podczas tego spotkania obie strony dokonały prze
glądu istniejących od 1871 roku związków przyjaźni pomiędzy Prawosławiem i 
Starokatolicyzmem i potwierdziły wspólne pragnienie kontynuowania zapo
czątkowanego między nimi dzieła. Wspólnie ustalona została linia, zgodnie z 
którą należy dążyć do osiągnięcia wytyczonego wyżej celu; postanowiono 
utworzyć z przedstawicieli obu Kościołów mieszaną Komisję wiodącą, zgod
nie zresztą z tym, co po wymianie zdań ustalone zostało podczas pierwszej 
wszechprawosławnej Konferencji na Rhodos na temat prowadzenia i rozwoju 
stosunków z pozostałymi Kościołami chrześcijańskimi, a zwłaszcza ze staroka



tolikami, którzy postanowili to samo w ustalonym katalogu tematów, w 
którym temat stosunków pomiędzy obydwoma Kościołami sformułowany 
został jako „Kontynuowanie stosunków z nimi w duchu prowadzonych do dnia 
dzisiejszego rozmów i jasno wyrażanych dążeń do jedności z Kościołem 
prawosławnym” 7.

Po tym wszystkim, co było poprzednio, jak również po dotyczącej tego 
problemu patriarchalnej encyklice z 1962 r., Jego Boska Wszechświątóbli- 
wość, Patriarcha Ekumeniczny, skierował 16 września 1964 r. pismo okólne 
do autokefalicznych Kościołów prawosławnych z informacją o wszechchrze- 
ścijańskich problemach specjalnej patriarchalnej Komisji, w którym prosił te 
Kościoły o wyrażenie ich opinii na temat włączenia również tego tematu do 
porządku dnia Trzeciej Konferencji na Rhodos. Po wyrażeniu przez nie 
zgody, również i ten temat przyjęty został jako temat Konferencji; jej prze
wodniczący, Metropolita Heliopolis i Theira, wygłosił historyczne wprowa
dzenie, przy czym na zakończenie zaproponował utworzenie specjalnej 
komisji, której zadaniem byłoby studiowanie tego problemu i przygotowanie 
odnośnego oświadczenia. W skład tej Komisji weszli biskupi: Hieronim z 
Rhodopolis (Patriarchat Ekumeniczny), Stefan z Białegostoku (Kościół Pol
ski), Eliasz z Semoknet (Kościół Gruzji) i Metody z Trevissovsky (Kościół 
Czechosłowacji), archimandryci: Germanos (z Patriarchatu Jerozolimskiego) 
i Filaret (z Patriarchatu Rosji) oraz profesorowie: D. Moraitis (z Patriarchatu 
Aleksandrii), P. Christu (z Patriarchatu Antiochii), N. Nikolaescu (z Patriar
chatu Rumunii), A. Michaelov (z Patriarchatu Bułgarii), A. Mitsidis (z Koś
cioła Grecji) i Jan Karmiris (z Kościoła Grecji).

Zespół ten, na dwóch posiedzeniach w dniu 11 i 12 listopada, sporządził i 
zaprezentował na zgromadzeniu plenarnym oświadczenie, w którym zapro
ponował utworzenie specjalnej Międzyprawosławnej Komisji teologicznej 
dla studiowania całokształtu zagadnień stosunków pomiędzy obydwoma Koś
ciołami i prowadzenie odnośnych dyskusji (...). Praca tego zespołu podzielona 
została na dwie fazy (...). Jeśli chodzi o fazę pierwszą, prace Komisji powinny 
polegać na następujących zadaniach: a) na studiowaniu tekstów (protokółów, 
oświadczeń, informacji, studiów) dotyczących kontaktów pomiędzy prawos
ławnymi i starokatolikami, począwszy od 1872 r., aż do dnia dzisiejszego, a 
specjalnie tekstów dotyczących pierwszej Konferencji bońskiej (1874—1875), 
rozmów pomiędzy zespołami z Petersburga i Rotterdamu (1892-1898) nowej 
Konferencji bońskiej (1931) oraz dyskusji prowadzonych z okazji spot
kań i konferencji ruchu ekumenicznego i opracowanie na podstawie tych 
tekstów informacji, dotyczącej cech charakterystycznych zarówno osiągnię
tych porozumień jak i różnic poglądów; b) na studiowaniu rozpraw dogmaty
cznych, tekstów Symboli oraz ksiąg liturgicznych Starokatolików, celem uzu
pełniania listy problemów, co do których istnieje zgoda i tych, co do których
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istnieją różnice poglądów; c) na lokalnym — w ważniejszych centrach 
Kościoła starokatolickiego — studiowaniu form myśli teologicznej, służby 
Bożej i życia kościelnego Kościoła starokatolickiego; d / na sporządzeniu 
opracowania opartego o wyżej wymienione studia, ujmującego ogólne wyniki 
dotyczące zarówno zgodności jak i różnic poglądów pomiędzy dwoma Kościo
łami w zakresie dogmatów, służby Bożej i organizacji Kościoła; opracowanie 
to wymienić winno zarówno elementy pozytywne, jak i negatywne.

Komisja wewnątrzprawosławna, po zakończeniu tych prac przygotowa
wczych i po odpowiednim zakończeniu analogicznych prac przygotowa
wczych przez Komisję Starokatolicką, powinna przystąpić do drugiego stadium 
swych prac, czyli innymi słowy do wspólnych dyskusji w ramach zespołu mie
szanego, mających na celu ustalenie metody rozwiązania różnic i doprowadze
nia do zgody. O przebiegu prac tej Komisji mieszanej winny być od czasu do cza
su informowane prawosławne Kościoły, z prośbą o uwagi i wskazania. W 
związku z tym zaproponowano, „by prawosławne Kościoły lokalne, w celu tworzenia 
klimatu porozumienia, utrzymywały stosunki i kontakty na płaszczyźnie 
praktycznej oraz starały się o nawiązywanie znajomości i współpracy, 
poprzez odwiedziny, wymianę profesorów i studentów i tym podobne 
kroki”.

Wspomniane wyżej oświadczenie Konferencji zostało odczytane wobec 
zgromadzenia plenarnego na sesji w dniu 13 listopada i jego autor natychmiast 
wysunął wniosek, który przyjęty został przez zgromadzenie plenarne, aby w 
wewnątrzprawosławnej Komisji teologicznej, której zadaniem będzie prowa
dzenie dialogu z analogiczną Komisją starokatolicką, poszczególne Kościoły 
prawosławne reprezentowane były przez jednego do trzech teologów, którzy 
reprezentować mogą również jakiś inny Kościół prawosławny, jeśli on zechce 
wyznaczyć ich do pełnienia tej funkcji, albo też przez większą ich liczbę, tak by 
Komisja ta, w odpowiednim czasie mogła wyniki swych prac przekazywać do 
wiadomości Kościołom prawosławnym i każdorazowo informować je o prze
biegu teologicznych rozmów ze starokatolikami. Natomiast w celu poinfor
mowania hierarchii oraz całego świata prawosławnego (pleroma) wyniki roz
mów winny być opublikowane. Zgromadzenie plenarne przyjęło powyższe 
stanowisko Komisji, które w ramach ostatecznej ogólnej decyzji znalazło się 
pod numerem 7 i przyjęło następujące brzmienie:

„Jeśli chodzi o temat kontynuacji rozmów teologicznych pomiędzy naszym 
Kościołem prawosławnym i Kościołem starokatolickim, to 3-cia Wszechpra- 
wosłaWna Konferencja postanawia: a) bezpośrednie powołanie do istnienia 
specjalnej międzyprawosławnej Komisji teologicznej, składającej się z wybra
nych teologów, których liczba i skład osobowy ustalone zostaną po wspólnym 
uzgodnieniu pomiędzy prawosławnymi Kościołami wschodnimi; b) systema
tyczne przygotowanie tez prawosławnych na przyszłe rozmowy teologiczne, 
na podstawie symbolicznych, dogmatycznych i liturgicznych tekstów Koś
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cioła starokatolickiego, zebranego dotychczas materiału i wyników poprzed
nich dyskusji na ten temat i c) rozpoczęcie rozmów z odpowiednią Komisją 
teologiczną Kościoła starokatolickiego, po wspólnym dwustronnym uzgod
nieniu przez oba Kościoły”.

Tyle postanowiła 3-cia Wszechprawosławna Konferencja na Rhodos, w 
sprawie kontynuowania dialogu pomiędzy Prawosławnymi i Starokatolikami. 
Decyzja ta jest ukoronowaniem przewlekłych dążeń podejmowanych przez 
obie strony, do zbliżenia i porozumienia pomiędzy obydwoma Kościołami. W 
rzeczywistości dialog pomiędzy nimi zapoczątkowany został prawie w począt
kach starokatolicyzmu. Jak wiadomo, starokatolicy, którzy nie przyjęli orze
czeń I Soboru Watykańskiego, oddzielili się od Kościoła Rzymskokatolickiego 
i założyli własny Kościół. Uczynili to głównie z tego powodu, że I Sobór 
Watykański, dnia 18 lipca 1870 r. ogłosił jako dogmat objawiony przez Boga, 
że Biskup Rzymu, jeżeli przemawia ze swej stolicy (cum ex cathedra loąuitur), 
innymi słowy, jeżeli wykonując swój urząd Pasterza i Nauczyciela wszystkich 
chrześcijan, na mocy swej władzy apostolskiej określa jakąś tezę dotyczącą 
wiary i obyczajów (de fide vel moribus), odnoszącą się do całego Kościoła, to 
określenie takie samo z siebie (ex sese), a nie w wyniku zgody Kościoła (non ex 
consensu Ecclesiae), jest niezmienne (nienaruszalne). Ogłoszenie tego nowego 
łacińskiego dogmatu wywołało gwałtowny sprzeciw wśród rzymskokatolików, 
w tym wśród wielu teologów i duchownych, za którymi poszło wiele tysięcy 
świeckich; oddzielili się oni od Kościoła Rzymu, nazwali się Starokatolikami i 
utworzyli pierwsze starokatolickie wspólnoty w Niemczech, Szwajcarii, a 
także w Austrii. Zwoływali oni różnego rodzaju kongresy i protestowali prze
ciwko nowegmu dogmatowi o nieomylności papieża, jak również przeciwko 
innym nowościom i nadużyciom w Kościele rzymskim. Starokatolicy odrzu
cili nie tylko papieską nieomylność, ale również inne dogmaty łacińskie, jak na 
przykład Niepokalane Poczęcie Bożej Rodzicielki, czyściec, dodatek „Filio- 
que” do świętego wyznania wiary, odpusty, nieudostępnianie Kielicha świec
kim, przymusowy celibat kleru, język łaciński w nabożeństwach i inne, o czym 
później.

Zajęcie takich starokatolickich pozycji automatycznie zbliżyło bardzo 
nowozałożony Kościół do starego Kościoła prawosławno-katolickiego, który 
już dawno w podobny sposób odrzucił wymienione wyżej i jeszcze inne 
łacińskie nowości. Z tego powodu, na swym pierwszym Kongresie w Mona
chium, we wrześniu 1871 r., starokatolicy w stosunku do Kościoła prawosław
nego oświadczyli: „Spodziewamy się ponownego zjednoczenia z Kościołem 
grecko-wschodnim i rosyjskim, których oddzielenie się nastąpiło bez jakichś 
koniecznych przyczyn i nie jest uzasadnione żadnymi niepokonanymi różni
cami dogmatycznymi”. Na tej podstawie starokatolicy, którzy przywiązywali 
wielkie znaczenie do pojednania się z prawosławnymi, dokonywali ożywio



nych wysiłków, by cel ten osiągnąć. Między innymi zapraszali oni prawosławnych 
na swoje Kongresy; na pierwszym Kongresie w Monachium, w 1871 r. i na dru- 

' gim w Kolonii w 1872 r., byli obecni teologowie rosyjscy; zaproszeni również na 
te Kongresy Grecy, a mianowicie: arcybiskup z Syros i Tinos, Aleksander Lyku- 
rogs i kierownik szkoły Risarios, Sokrates Koliatsos, nie mogli być obecni. Jed
nak na następnych dwóch Kongresach starokatolickich w Bonn w 1874/75 r. by
ła wystarczająca duża liczba Greków i innych prawosławnych oraz wielu anglika- 
nów. W podobny sposób prawosławni przedstawiciele uczestniczyli na starokato
lickich Kongresach w Kolonii w 1890 r., w Lucernie w 1892 r., w Rotterdamie w 
1894 r., we Wiedniu w 1897 r. i w Bonn w 1931 r. Ponadto, w latach 1892—1899 
prowadzona była pomiędzy Rosjanami i Starokatolikami godna wzmiankowania 
wymiana listów. Po pierwszej wojnie światowej kontakty pomiędzy prawosławny
mi i starokatolikami stały się jeszcze bardziej ożywione, zwłaszcza w ramach ru
chu ekumenicznego, a specjalnie na starokatolickich Konferencjach w Genewie 
w 1920 r., w Lozannie w 1927 r., w Genewie w 1930 r. i przy innych okazjach, a 
ostatnio na terenie Światowej Rady Kościołów. Wreszcie starokatolicy przybyli 
na uroczystości świętego Apostoła Pawła w 1961 r. oraz na obchody jubileuszowe 
tysiąclecia Świętej Góry w 1963 r., jak również na uroczystość związaną z roczni
cą pierwszej Wszechprawosławnej Konferencji na Rhodos w 1961 r., podczas 
gdy w roku następnym ich oficjalna delegacja odwiedziła Patriarchat Ekumeni
czny; delegacja ta prosiła o kontynuowanie dialogu teologicznego pomiędzy oby
dwoma Kościołami. Odpowiednia decyzja na ten temat podjęta została przez 3. 
Wszechprawosławną Konferencję. W ten sposób, jak już powiedziano poprzed
nio, rozpoczął się dialog pomiędzy prawosławnymi i starokatolikami. Sporządzo- 
nąprzez Patriarchat Ekumeniczny dla informacji i na użytek członków 3. Wszech
prawosławnej Konferencji „Nota o stosunkach pomiędzy Prawosławnymi i Sta
rokatolikami”, ma następujące brzmienie:

„Historia tych stosunków może być podzielona na trzy okresy:
a) Konferencje zjednoczeniowe w Bonn (1874—1875)
Te konferencje zjednoczeniowe nie były po prostu wewnętrznymi wydarze

niami starokatolików, ale również okazją do szerszych spotkań o charakterze mię- 
dzywyżnaniowo-chrześcijańskim. Oprócz starokatolików uczestniczyli prawo
sławni i anglikanie, a także niektórzy protestanci. Jest możliwe, że to właśnie 
one stały się wzorem i początkiem późniejszych dogmatycznych konferencji po
między prawosławnymi z jednej strony, a anglikanami i starokatolikami z dru
giej, jak również, że zainicjowały one spotkania w ramach ruchu ekumenicznego. 
Starokatolicy doprowadzili na nich do przyjęcia kilku prawosławnych dogma
tów i nauk. Podczas pierwszej Konferencji w Bonn dyskutowano, że: 1) apokry
ficzne i deuterokanoniczne księgi Starego Testamentu nie posiadają tej samej



kanoniczności, co księgi zawarte w kanonie hebrajskim; 2) żaden przekład Pis
ma Świętego nie może rościć sobie prawa do posiadania wyższego autorytetu 
niż tekst podstawowy; 3) czytanie Pisma Świętego nie może być zakazane; 4) li
turgia powinna być sprawowana w języku zrozumiałym przez lud; 5) „wiara sku
teczna w miłości” jest warunkiem usprawiedliwienia; 6) zbawienie nie może być 
wysłużone przez „merita de condigno” (zasługi godne zbawienia), ponieważ nie
skończone wartości przyrzeczonego przez Boga zbawienia nie pozostaj ą w żad
nym stosunku do skończonej wartości dzieł ludzkich; 7) odrzucenie nauki o „ope
ra superogationis” (dzieła posiadające większą wartość, niż jest wymagana) i 
„thesaurus meritorum sanctorum” (skarbiec zasług świętych); 8) o liczbie sakra
mentów, mianowicie, że liczba 7 ustalona została nie jako tradycja apostolska, 
ale jako pewien teologiczny sposób ujęcia w XII wieku, jak również, że dwa sakra
menty — chrzest i boska Eucharystia—są głównymi sakramentami; 9) o Piśmie 
Świętym i (świętej) Tradycji, jako źródłach boskiego Objawienia, a także o zacho
waniu nieprzerwanej sukcesji przez Kościół w Anglii; 10) odrzucenie nauki o 
Niepokalanym Poczęciu Bożej Rodzicielki; 11) spowiedź winna być sprowadzo
na do jej początków we wczesnym Kościele i zachowana w tej formie; 12) o odpu
stach i karach kościelnych; 13) modlitwy za zmarłych wywodzą swój początek z 
pierwotnego Kościoła i winny być zachowane; 14) o boskiej Eucharystii jako 
ofierze .przebłagalnej i o świętej uczcie.

Na drugiej Konferencji w Bonn (1875 r.) dyskutowany i studiowany był po
ważnie tylko jeden dogmat: o pochodzeniu Ducha Świętego „także z Syna”. 
Zgromadzeni tam delegaci głosowali zgodnie na podstawie pewnego tekstu, któ
ry uznany został jako posiadający wartości historyczne. Tekst ten w pierwszej 
części zawiera cztery zdania ogólne, z których trzy związane są z nauką o Duchu 
Świętym, a w części drugiej sześć zdań, zaczerpniętych z nauki św. Jana Dama
sceńskiego na ten sam temat. Wszyscy zgodzili się co do tego — i to na podsta
wie kanonicznej, a nie na podstawie uzupełnienia dodanego w oparciu „o prawo 
kościelne”, a także na podstawie nauki Ojców niepodzielnego Kościoła—że na
leży odrzucić wszelką myśl lub wyrażenie implikujące dwie „aitiai” (przyczyny) 
lub dwa „archai” (początki) w Trójcy Świętej. Wzorując się na nauce św. Jana 
Damasceńskiego uznali, że „Duch Święty pochodzi z Ojca przez Syna”. Staro
katolicy przyrzekli wykreślić dyskutowany dodatek z symbolu (wyzania wiary).

b) Kontakty pomiędzy Akademią Teologiczną w Petersburgu i sta
rokatolicką Komisją w Rotterdamie

Wymienione przez obie te instytucje deklarcje (1892—1898) oraz prowadzo
ne przez prawie dwadzieścia lat teologiczne badania różnic oraz cech wspólnych 
pomiędzy prawosławiem i starokatolicyzmem, doprowadziły do wyjaśnienia cha
rakterystycznych cech właściwych doktrynom obu Kościołów. Dla historii sta-
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rokatolicyzmu oraz dla stosunków pomiędzy obydwoma Kościołami ważna jest 
Deklaracja Utrechcka z 1889 r. W związku z nią należy wspomnieć również o 
encyklice Patriarchy Ekumenicznego, Joachima III, z 1902 roku, łącznie z inny
mi dokumentami, wymienionymi przez te Kościoły (1902—1904), w których z 
wielką miłością i zrozumieniem poruszony był temat naszego stosunku do staro
katolików. W odpowiedzi wielkiego Kościoła Chrystusa powiedziano między inny
mi: „Byłoby rzeczą pożyteczną, gdyby dali oni wyraz nadziei, jaką posiadają, mó
wiąc inaczej; by ich biskupi i pasterze, zgromadzeni na jakimś synodzie, sporządzi
li i podpisali jasne, dokładne i oficjalne wyznanie swej wiary, aby w ten sposób mo
żliwa się stała dyskusja prowadząca do wyjaśnienia stanowisk i osiągnięcia zgo
dy, a w ten sposób, by—przy Bożej pomocy — możliwe było urzeczywistnienie 
wspólnego pragnienia”.

c) Od pierwszej wojny światowej do dnia dzisiejszego 
(1918 i lata następne)

Obecność przedstawicieli prawosławnych i starokatolickich na konferencjach 
ruchu ekumenicznego daje im okazję do tego, by spotykać się wspólnie w sposób 
nieoficjalny i wymieniać poglądy na temat wspólnych cech oraz różnic, a także 
na temat proponowanej na przyszłość linii postępowania. Do takich spotkań do
szło w latach 1920 i 1927 w Genewie i w Lozannie, gdzie określono dokładnie cha
rakter wspólnej komisji dogmatycznej obu Kościołów. Komisja przygotowawcza 
świętych Kościołów prawosławnych, obradująca w 1930 r. na Świętej Górze 
(Athos), określiła stosunki Kościoła prawosławnego do starokatolików jako „sto
sunki w duchu miłości”. Najważniejszym wydarzeniem tego okresu jest wspól
na konferencja mieszanej komisji teologicznej prawosławnych i starokatolików, 
która zwołana została z inicjatywy Patriarchy Ekumenicznego i odbyła się w 
dniach 27 i 28 października. Na tej konferencji reprezentowane były wszystkie 
Kościoły starokatolickie i prawosławne, z wyjątkiem Kościoła rosyjskiego, który 
wówczas znajdował się w niebezpieczeństwie. Przewodniczącymi obu delegacji 
byli: Arcybiskup Utrechtu, Kenninck i Metropolita Thyteiry, Germanos, który 
również przewodniczył Konferencji. Doszło tam do bardzo poważnego uzgo- 
dnienia.poglądów w większości dyskutowanych tematów. Nie ulega wątpli
wości, że Konferencja ta stanowi najważniejszy etap w historii stosunków pomię
dzy starokatolicyzmem i prawosławiem, i to ze względu na szerokie uczest- 
nictwb Kościołów prawosławnych, ale głównie i przede wszystkim ze względu 
na podjęte tam decyzje, posiadające ogromne znaczenie w zakresie zbliżenia obu 
Kościołów. Omawiane tam były następujące tematy: 1) dokumenty nauki Ko
ścioła starokatolickiego, 2) wyznania wiary (symbole), 3) święta Tradycja, 4) ka
non Pisma Świętego, 5) kanony Kościoła, 6) małżeństwo duchownych, 7) obycza
je i zwyczaje, 8) znaczenie orzeczeń Kościoła, 9) Sakramenty, 10) eschatologia,

2 — Posłannictwo 17



11) Proskynesis (pokłony), obrazy świętych, 12) relikwie, 13) posty, 14) sukce
sja apostolska.

1. Przy omawianiu pierwszego tematu, starokatolicy odsyłali prawosław
nych do Deklaracji Utrechckiej, do starokatolickich katechizmów i swych ksiąg 
liturgicznych; wszystkie te dokumenty stanowiły podstawę dyskusji. „Wynik 
jest taki, że uznane zostały wszystkie sobory powszechne w liczbie siedmiu. Ze 
strony starokatolickiej uznane zostały również za słuszne decyzje synodów lo
kalnych, o ile następnie uznane one zostaną przez synody powszechne”. W pier
wszym artykule deklaracji Utrechckiej, do wyrażenia „Synodów powszechnych”, 
Starokatolicy dodali cyfrę „7”.

2. Jako oficjalne wyznanie wiary jednogłośnie uznane zostało Wyzanie Wia
ry Nicejsko-Konstantynopolitańskie (bez dodatku), a Wyznanie Wiary Apostols
kie (Apostolicum) jako wyznanie wiary podczas chrztu. Starokatolicy oświadczy
li, że dodatekusunięty zostanie przez Kościoły Holandii i Szwajcarii, jak również 
że to samo dokonane zostanie przez Kościoły Niemiec i Austrii.

3. Starokatolicy określili Tradycję w sposób następujący: „Tradycja jest to 
wyjaśnienie i uzupełnienie Pisma Świętego przez jednogłośny pisemny przekaz 
starego Kościoła”. ^

4. Odnośnie kanonu Pisma Świętego doszło do uzgodnienia stanowiska w 
sprawie protokanonicznych i deuterokanonicznych ksiąg Pisma Świętego.

5. Kościół starokatolicki uznaje kanony siedmiu Soborów powszechnych, 
„o ile rozumiane są one nie według litery, ale w duchu starego Kościoła”. Wskaza
no również na to, że istnieje zgoda co do uznania starych kanonów.

6. Jeśli chodzi o małżeństwo duchownych, sprecyzowano poglądy każdego 
Kościoła: „a) Kościół prawosławny pozwala na zawieranie małżeństwa jedynie 
przed święceniami kapłańskimi, b) Biskupi powinni żyć w stanie bezżennym. Ko
ściół starokatolicki pozwala na małżeństwo również po przyjęciu święceń kapłań
skich i to zarówno księżom jak i biskupom. Cały ten problem ma charakter pro
blemu moralnie obojętnego (adiaphoron)”.

7. Obyczaje i zwyczaje: „Poszczególny Kościół może stosować określone zwy
czaje, jeżeli nie są one sprzeczne z ogólnymi postanowieniami kościelnymi i nie 
lekceważą ich”.

8. Znaczenie orzeczeń Kościoła. „Kościół jako strażnik w sprawach wiary i 
moralności jest autorytetem dla wiernych. Z tego względu w sprawach wykładni 
Kościół stoi nad Pismem Świętym, a nie Pismo Święte nad Kościołem”. „Synod 
powszechny rozstrzyga autorytatywnie o prawdziwej nauce Kościoła, jednak 
Kościół nie jest uprawniony do tego, by ogłaszać nowe nauki, które nie są ugrun
towane w Piśmie i Tradycji. Była też mowa o synodach partykularnych”. Od
nośnie artykułu 2 i 3 Deklaracji Utrechckiej panuje zgoda, a artykuły 4 i 5 zosta
ną wszechstronnie uznane.

9. Doszło do porozumienia odnośnie znaczenia sakramentów i tego, że jest
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ich siedem. Po tym stwierdzeniu nastąpiło oświadczenie dotyczące cech wspól
nych oraz różnic w formie sprawowania sakramentów. Ze strony starokatolików 
wysunięto propozycję, aby Kościół prawosławny wyraził zgodę na przystępowa
nie należących do tego Kościoła w Szwajcarii dzieci, do boskiej Eucharystii.

10. Odrzucono naukę o czyśćcu. „Wzywając miłosierdzia Bożego, mod
limy się za zmarłych; wszystko poza tym pozostaje tajemnicą”.

11. Uznaje się naukę o „wstawiennictwie Świętych”, jak również cześć Bożej 
Rodzicielki, Świętych, obrazów Świętych i relikwii, zgodnie z nauką 7 Syno
dów powszechnych.

12. Również u starokatolików dniami postu są piątek i wielki post czterdzie
stodniowy.

13. Starokatolicy oświadczyli, że przyjmują oni sukcesję apostolską'i zadali 
pytanie, co Kościół prawosławny sądzi o Kościele starokatolickim.

Takie były tematy dyskutowane na Konferencji Prawosławnych i Starokatoli
ków w Bonn, w dniach 27 i 28 października 1931 r. Odnośnie wielu z nich staroka
tolicy zgodzili się z prawosławnymi z taką samą łatwością, z jaką na krótko przed
tem (dnia 2 lipca 1931 r., zgodzili się z Anglikanami, ustanawiając z nimi wspólno
tę sakramentalną (intercommunio), której w przeszłości nie chcieli zaakceptować 
prawosławni, jak widzieliśmy to wyżej. W związku z tym ponownie słusznie zauwa
żył Metropolita z Sardes, Maximos: „Aczkolwiek na wspólnej Konferencji osią
gnięto zgodę odnośnie większości dyskutowanych tematów, mimo to w dalszym 
ciągu należy dokładać starań prowadzących do prostowania i wygładzania drogi 
prowadzącej do pełnej zgodności, gdyż mimo upływu tak długiego czasu i po tak 
wielu poważnych badaniach i dyskusjach, istnieje jeszcze w dalszym ciągu powa
żna ilość tematów, które muszą być dokładnie wyjaśnione i z pewnością określo
ne. Jednym z takich tematów, który z całą pewnością budzi wiele poważnych py
tań z punktu widzenia i ze strony każdego prawosławnego, pytań, w których sta
rokatolików wzywa się do udzielenia odpowiedzi, jest również problem zawartego 
w Bonn 2 lipca 1931 r. układu, pomiędzy przedstawicielami Kościołów starokato
lickich i Kościołów wyznania anglikańskiego, w sprawie wspólnoty sakramenta
lnej (intercommunio), zgodnie z którym:

„1. Każda wspólnota kościelna uznaje katolickość i samodzielność innej, 
jak również swoją własną,

2. Każda wspólnota kościelna godzi się na dopuszczenie członków drugiej do 
uczestnictwa w sakramentach,

3. Interkomunia nie wymaga od żadnej wspólnoty kościelnej przyjęcia wszyst
kich poglądów doktrynalnych, pobożności sakramentalnej lub praktyki liturgicz
nej, właściwych drugiej, ale implikuje w sobie, że każda z nich wierzy w to, iż dru
ga uznaje wszystko to, co należy do istoty wiary chrześcijańskiej”.

Układ ten, zawarty przez członków dogmatycznej komisji mieszanej, składają
cej się ze starokatolików i anglikanów, potwierdzony został następnie również



z obu stron przez kompetentne gremia kościelne, czyli innymi słowy przez Synod 
Biskupów starokatolickich, który zebrał się we Wiedniu 25 września 1931 r. pod 
przewodnictwem Arcybiskupa Utrechtu z jednej strony, oraz przez dwa zgroma
dzenia kościelne (convocations) czyli Synody (w Canterbury i w York) Kościoła 
anglikańskiego, które obradowały 20 stycznia 1932 r. z drugiej strony 8.

Natomiast teologowie prawosławni, którzy od początku obserwowali ruch staro
katolicki i jego zwrot w kierunku prawosławia, a niektórzy z nich brali również udział 
we wspomnianych wyżej zgromadzeniach, podzielili się „na dwa obozy. Mianowi
cie jedni z nich (z Greków: Nikephoros Kalogeras, A. Diomedes Kyriakos, Philip- 
pos Papadopulos i inni, a z Rosjan: B. Bolotov, J. Janyszev, A. Kirejev, J. Sukolov, 
Svietlov i inni), reprezentujący stanowisko bardziej liberalne, zadowalają się tym, 
że starokatolicy odrzucili papiestwo i dogmaty papieskie, wprowadzone po doko
naniu rozłamu (schizma) i powracając do sytuacji zachodniego Kościoła sprzed 
VIII wieku, oparli się na nauce pierwszych ośmiu wieków; z tej racji uważali oni 
pojednanie ze starokatolikami za bardzo bliskie. Drudzy natomiast (Sikos Rosis, 
J. Mesoloras i inni Grecy, Gusev, Maltzev, Sergios, wówczas biskup Finlandii 
i inni Rosjanie) nastawieni bardzo konserwatywnie, byli bardziej nieprzejednani 
i uważali, że starokatolicy musieliby uznać nie tylko postanowienia wszystkich 
bez wyjątku 7 Synodów powszechnych, ale również innych Synodów, 
zwłaszcza postanowienia synodów XVI wieku, a w konsekwencji musieliby bezwa
runkowo przyłączyć się do prawosławnego Kościoła Wschodniego. Brak jednego 
dokładnego kryterium w obu wymienionych wyżej obozach i ostatecznie prze
waga kierunku konserwatywnego przyczyniły się nie tylko do odejścia od zawar
cia układu pomiędzy naszym Kościołem i starokatolikami (układ ten, niezależ
nie od tego, iż nie oznaczałby najmniejszego nawet odejścia do naszej dogmatyki, 
to jednak prowadziłby do bardzo poważnych konsekwencji po obu stronach), ale 
również do prawie całkowitego odizolowania starokatolików, którzy później — 
znajdując się w obcym otoczeniu—stawali się słabsi, a jednocześnie zmuszeni by-' 
li do obrony swych pozycji i narażeni byli na liczne niebezpieczeństwa” 9.

Ponieważ sprawy tak się mają, chcielibyśmy sobie życzyć, by międzyprawo- 
sławna komisja teologiczna, ustanowiona przez III Wszechprawosławną Kon
ferencję na Rłiodos, rozumnie i systematycznie studiowała dogmatyczne, litur
giczne i inne księgi starokatolickie i współpracowała harmonijnie z odpowied
nią teologiczną Komisją starokatolicką, by w ten sposób wyraźnie zdobyła i uzu
pełniła swoją wiedzę, odnoszącą się do Kościoła starokatolickiego i jego nauki, a 
jednocześnie pragniemy, aby misja ta dokładnie określiła istniejące podobieństwa 
i różnice pomiędzy obydwoma Kościołami w wierze, służbie Bożej i wewnętrz
nej strukturze organizacyjnej, a także by wspólnie s Kościołem starokatolickim 
przeanalizowała możliwości zlikwidowania różnych poglądów i stojących na dro
dze przeszkód, w tym celu, by oba Kościoły były prowadzone przez Ducha Świę
tego, zgodnie z wolą Bożą, do jedności, której pragną obie strony.
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J. Karmiris 
Ateny „Posłannictwo” nr 1-4 1990 r.

R E F E R A T  
wygłoszony na posiedzeniu 

międzyprawosławnej komisji 
teologicznej do dialogu 

ze starokatolikam i 10
Nasza wszechprawosławna komisja teologiczna do dialogu pomiędzy 

Kościołem prawosławnym a Kościołem starokatolickim, studiowała prowa
dzone w ciągu prawie jednego wieku teologiczne rozmowy pomiędzy tymi 
Kościołami, obejmujące trzy okresy, a mianowicie: a) konferencje bońskie w 
latach 1874/75, b) teologiczny dialog pomiędzy Komisją w Petersburgu i 
Komisją w Rotterdamie, w latach 1892—1898 i c) bońska prawosławno- 
starokatolicka Konferencja z 1931 r. Komisja ta doszła z jednej strony do 
przekonania, że istnieje prawie dostateczne zbliżenie obustronnych poglądów 
i w znacznej mierze nawet zgodność w wielu punktach nauki dogmatycznej, kultu 
oraz kościelnej administracji i struktury, a z drugiej, że widoczne są również 
różnice w innych punktach, lub że istnieje pewna chwiejność i niepewność w 
przedstawianiu wiary starokatolickiej; a także, że po stronie prawosławnych 
istnieje pewna nieznajomość niektórych nauk Kościoła starokatolickiego. 
Dokonać więc warto krótkiego przeglądu tych zagadnień.

Najpierw więc Komisja nasza stwierdziła z całą pewnością wspólne staroka- _ 
tolikom i prawosławnym odrzucenie nowych nauk Kościoła Rzymu o nie
omylności i prymacie papieża, odrzucenie dodatku „filioąue” w świętym 
wyznaniu wiary, Niepokalanego Poczęcia Bożej Rodzicielki i innych orzeczeń 
papieskich, dzieł posiadających większą wartość niż jest wymagana (opera 
supererogationis), skarbu nadmiernych zasług Świętych, odpustów, czyśca, 
powszechnego przymusowego celibatu kleru, łacińskich Synodów po 1054 r. 
i ich kanonów, nieznanego i niezrozumiałego dla wiernych języka łacińskiego 
podczas nabożeństw, które winny być odprawiane w ojczystym języku ludu 
chrześcijańskiego itd., następnie trwanie starokatolików we wierze starego 
Kościoła, jaka sformułowana została w powszechnych wyznaniach (symbo
lach) wiary oraz w powszechnie uznanych dogmatycznych orzeczeniach sied
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miu Soborów powszechnych niepodzielnego Kościoła pierwszego wieku, jak 
również w świętej tradycji rozumianej tak, jak określił ją Wincenty z Lerynu w 
tych słowach: „quod ubiąue, quod semper, ąuod ab omnibus creditum est; 
hoc est enim vere proprieąue catholicum” 11 (co wszędzie, co zawsze, co przez 
wszystkich było wyznawane; to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście kato
lickie).

Na specjalną uwagę zasługuje stanowisko starokatolików w sprawie odrzu
cenia przez nich nieomylności i prymatu papieża, niezgodnego z prawem i 
niekanonicznego dodatku „filioąue” do wyznania wiary, Niepokalanego 
Poczęcia Bożej Rodzicielki i innych nowszych papieskich orzeczeń, dzieł 
posiadających większą wartość niż jest wymagana, skarbu nadmiernych zasług 
Świętych, które przez odpusty mogą być przyznawane pokutującym grzeszni
kom, jak również czyśćca. I tak starokatolicy oświadczyli również w 2 artykule 
Deklaracji Utrechckiej: „Jako pozostające w sprzeczności z wiarą starego 
Kościoła i rozbijające strukturę starokatolicką, odrzucamy watykańskie dek
rety z 18 lipca 1870 r. o nieomylności i powszechnym biskupstwie, czyli 
kościelnej wszechwładzy papieża rzymskiego” 12. Jeśli chodzi o dodatek 
„filioąue”, to zajęli oni wspólnie z anglikanami następujące stanowisko pod
czas Konferencji bońskiej w 1874 r.: „Uznajemy, że metoda i sposób, w jaki 
„filioąue” włączone zostało do nicejskiego wyznania wiary, były bezprawne, 
jak również że w interesie pokoju i jedności jest rzeczą bardzo pożądaną, aby 
cały Kościół poważnie rozważył, czy przypadkiem nie można by przywrócić 
na nowo pierwotnej formy wyznania wiary”, jednak włącznie z uzupełnie
niem, które jest absolutnie nie do przyjęcia przez Prawosławie: „bez rezygno
wania z jakiejkolwiek prawdziwej nauki, wyrażonej w obecnej zachodniej 
formule” 13. Natomiast na Konferencji bońskiej w 1875 r. starokatolicy 
zgodni byli z prawosławnymi „w uznaniu, że dodatek «filioque» do Symbolu 
dokonany został w sposób nie praktykowany prawomocnie w Kościele” 14.

W trakcie pertraktacji prowadzonych w Bonn w 1931 r. starokatolicy 
oświadczyli również, że „filioąue” zostało już usunięte ze świętego wyznania 
wiary w starokatolickich Kościołach Holandii i Szwajcarii, jak również, że 
powinno ono zostać usunięte z liturgicznych ksiąg Niemiec i Austrii, przy 
okazji ich nowych wydań !5. W związku z tym, niech nam wolno będzie 
wypowiedzieć życzenie, by starokatolicy wydali wyraźny komunikat, stwier
dzający, że usunięcie „filioąue” dokonane zostało ze wszystkich ksiąg liturgi
cznych, katechizmów i ogólnie z innych tekstów we wszystkich starokatolic
kich Kościołach Europy i Ameryki, tym bardziej, że wydaje się, że dane w 
1931 r. przez starokatolickiego arcybiskupa Utrechtu, Fr. Kennincka przy
rzeczenie wydania specjalnego pisma okólnego o skreśleniu „filioąue” ze 
świętego wyznania wiary nie zostało spełnione 16. Odnośnie Niepokalanego 
Poczęcia Bożej Rodzicielki, starokatolicy w Deklaracji Utrechckiej stwierdzili:
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„Odrzucamy również, jako nie uzasadnione w Piśmie Świętym i w tradycji 
pierwszego wieku, oświadczenie Piusa IX z 1854 r., o Niepokalanym Poczęciu 
Maryi. Jeśli chodzi o inne dekrety dogmatyczne, bulle Unigenitus, Auctorem 
fidei, Syllabus z 1864 r. i inne, wydane przez biskupa rzymskiego w ostatnich 
wiekach, to odrzucamy je wszystkie, o ile pozostają one w sprzeczności z nauką 
starego Kościoła oraz nie uznajemy ich za obowiązujące (...). Nie uznajemy 
Soboru Trydenckiego, jeśli chodzi o jego orzeczenia dotyczące karności 

17-
Wreszcie starokatolicy i anglikanie zgodzili się w Bonn w 1874 r. na to, że 

„zbawienie wysłużyć można nie przez tak zwane «merita de condigno», gdyż 
nieskończona wartość przyrzeczonego przez Boga zbawienia nie pozostaje w 
żadnym stosunku do skończonej wartości dzieł ludzkich, a także że nauka o 
„opero supererogationis” oraz o „thesaurus meritorum sanctorum”, to jest 
nauka głosząca, że nadmierne zasługi Świętych mogą być przeniesione na 
innych, czy to przez przełożonych kościelnych, czy też przez tych, którzy te 
zasługi zdobywają, jest nie do przyjęcia” ł8. Podobnie odrzucili starokatolicy 
podczas pertraktacji w Bonn w 1931 r. fałszywą naukę łacińską o czyśćcu, 
natomiast uznali, że w modlitwach błagamy Boga o miłosierdzie dla zmarłych; 
wszystko inne, związane z tym zagadnieniem, uznali za tajemnicę 19.

Następnie wydaje się, że starokatolicy, od początku aż do dnia dzisiejszego, 
jako całość, zgadzają się z prawosławnymi odnośnie następujących nauk: a) O 
Piśmie Świętym i Tradycji, jako dwu źródłach wiary, przy czym Tra
dycję pojmują jako wyjaśnienie i uzupełnienie Pisma Świętego przez jedno
myślny, pisemny przekaz starego Kościoła 20. Uznają oni również nicejsko- 
-konstantynopolitańskie wyznanie wiary bez dodatku „filioąue” (obok niego 
posługują się również używanym na Zachodzie Apostolicum), jak również 
orzeczenia siedmiu Soborów powszechnych i zatwierdzonych przez nie Syno
dów prowincjonalnych21 ; b) O deuterokanonicznych, czyli odczyty
wanych podczas kultu, księgach Starego Testamentu, których kanoniczność 
uznają przez to, że nie uważają ich za apokryficzne, ale za nadające się 
do czytania ẑ  tego względu, iż mają one wartość pouczającą 22; c) O ję
zyku Pisma Świętego i Liturgii, który winien być językiem każdego na
rodu, i jednocześnie uznają, że żaden przekład Pisma Świętego nie po
siada większego autorytetu, aniżeli tekst pierwotny; d) O świę
tych Sakramentach, z pewnymi odchyleniami i różnicami, do których 
jeszcze powrócimy; e) O konieczności sukcesji apostolskiej w Kościele, 
przynajmniej teoretycznie; f) O nabożeństwach błagalnych za zmar
łych; g) O kulcie i „proskynesis” Matki Bożej i Świętych, jak również 
świętych obrazów i relikwi2i; h) O postach, że 
ograniczają się one mianowicie do piątku oraz do okresu Wielkiego 
Postu przed Wielkanocą; i) Starokatolicy rozróżniają pomiędzy powszechnym



dogmatem i teologicznym poglądem. Uznają zobowiązujący charakter 
dogmatów, ale dopuszczają ograniczoną swobodę odnośnie teologicznych 
poglądów.

Jest rzeczą oczywistą, że wewnątrzprawosławna Komisja teologiczna w 
ramach przyszłego dialogu zbada faktyczny stopień zgody starokatolików z 
nauką Kościoła prawosławnego w wyżej wymienionych punktach, jak rów
nież ich zgodność z innymi punktami nauki dogmatycznej, takimi jak nauka o 
Bogu, antropologia, chrystologia, soteriologia, eklezjologia, sakramentologia 
i eschatologia.

Następnie stwierdziliśmy również niezgodność starokatolików z nauką 
prawosławną, albo przynajmniej brak precyzji i dokładności w przedstawieniu 
ich nauki, w następujących punktach:

a) Odnośnie „filioąue”. Podczas gdy starokatolicy z jednej strony uznają, że 
dodanie „filioąue” do Świętego Symbolu jest niekanoniczne i bezprawne i usu
wają ten dodatek w porozumieniu z prawosławnymi, to z drugiej znów strony 
oświadczają, że czynią to ustępstwo na rzecz prawosławnych „bez rezygnacji z 
jakiejkolwiek prawdziwej nauki, zawartej w tej zachodniej formule”, jak to wi
dzieliśmy wyżej. W ten sposób nie odrzucają oni treści tej formuły, która zgod
nie z ujęciem łacińskim oznacza pochodzenie Ducha Świętego „również od Sy
na”, które to znaczenie od dawna odrzucają prawoławni. Podczas więc gdy zga
dzamy się z nimi, przyjmując oświadczenie starokatolików, że wyznają oni 
powszechną prawosławną wiarę o Trójcy Przenajświętszej, jak również odnoś
nie nauki św. Damasceńczyka o pochodzeniu Ducha Świętego, to nie możemy 
jednak zaakceptować również przytoczonego wyżej „łacińskiego” zdania, gdyż 
może ono uznawać, że starokatolicy w dalszym ciągu uznają łacińską doktrynę o 
treści „filioąue” lub akceptują te treści jako „dozwolony pogląd”, co zresztą 
potwierdzone zostało w drugiej odpowiedzi starokatolickiej Komisji z Rotterda
mu, udzielonej prawosławnej Komisji z Petersburga 24.

W podobny sposób nie możemy przyjąć poglądu starokatolików, że Syn jest 
drugą lub pośrednią przyczyną albo współprzyczyną pochodzenia Ducha 
Świętego, gdyż to prowadzi do swego rodzaju diarchii w Trójcy Przenajświęt
szej, wbrew uwielbionej potędze monarchii: „wprowadzili oni dwie przyczyny 
i rozbijają monarchię na dwubóstwo” — by użyć określenia Focjusza 25. Jeśli 
zaś chodzi o przenoszenie lub mieszanie właściwości osobowych, a więc 
właściwości nieprzekazywalnych, lub też tego, by mogłyby być dzielone lub 
wspólnie posiadane razem z innymi, a więc takich właściwości trzech Osób 
Trójcy Przenajświętszej, jakimi są Ojcostwo i niepochodzenie, Synostwo i 
pochodzenie przez zrodzenie oraz pochodzenie, czyli wypływanie, to „przypi
sywanie tych właściwości, dzięki którym właśnie triada jest triadą i staje się 
przedmiotem czci” 26, prowadzi (obok innych konsekwencji) do niszczenia 
prawosławnej wiary dotyczącej jednego początku i jednej podstawy w Trójcy.



Osobowa i nieprzekazywalna właściwość Ojca nie może być w jakikolwiek sposób 
przypisywana Synowi, gdyż stanowi ona wyłączny i jedyny początek i jedyną pod
stawę monarchicznej Trójcy. Przyjmując „filioąue” lub uznając zawartą w nim 
treść za dowolny pogląd, mieszczą się w pewnym stopniu Ojcostwo z Synostwem. 
Mieszanie to, w logiczny sposób, musiałoby dotyczyć wszelkich nieprzekazy- 
walnych właściwości trzech osób Trójcy Przenajświętszej 27.

Z tego powodu, w 1875 r. starokatolicy zrozumieli, że zmuszeni są do oświa
dczenia: „Odrzucamy każde takie pojęcie i każdy taki sposób wyrażania się, 
które zawierałyby w sobie akceptację dwu zasad, czyli aitiai lub archai w 
Trójjedni” 28, które z całą pewnością harmonizuje z prawosławną nauką i za
dawala prawosławnych.

Następnie, na tej samej konferencji, starokatolicy zgodzili się z prawosław
nymi na następujące sześć tez Jana Damasceńskiego, które jednak prawo
sławni pojmują „według nauki starego, niepodzielnego Kościoła”, jak 
stwierdzili dosłownie w Bonn, by przeszkodzić wszelkim nieporozumieniom 
lub fałszywym interpretacjom:

„1. Duch Święty pochodzi od Ojca, jako od początku, przyczyny i źródła 
Boskości (O właściwe rozumienie 1, Przeciwko Manichejczykom 4).

2. Duch Święty nie pochodzi od Syna, gdyż w Bóstwie istnieje tylko Jeden 
Początek, Jedna Przyczyna, przez którą wszyskto zostało spowodowane, 
cokolwiek zostało spowodowane (Wykład właściwej wiary 1,8: „My nie 
mówimy jednak, że Duch jest z Syna, nazywamy Go jednak Duchem Syna”).

3. Duch Święty pochodzi od Ojca przez Syna (Wykład właściwej wiary 1, 
12: „Duch Święty jest siłą Ojca, wyłaniającą się z tajników Bóstwa; pochodzi 
On z Ojca przez Syna... jest Duchem Syna 29, ale pochodzi nie z Niego, ale 
przez Niego z Ojca (Przeciwko Manich. 5: „Przez swój Logos z Niego (Ojca) 
pochodzi Jego Duch”. O Trishagion 28: „Duch Święty jest z Ojca przez Syna i 
Logos”. Kazanie na Wielką Sobotę 4: „Jego czcimy... Świętego Ducha Boga 
Ojca, jako pochodzącego z Niego, który też nazywa się Duchem Syna, gdyż 
On przez Niego ukazał się i udzielony został stworzeniu, ale istnienia swego 
nie posiada z Niego”).

4. Duch Święty jest obrazem Syna, który jest obrazem Ojca (Wykład 
właściwej wiary 1,13: „Obrazem Ojca jest Syn, a Syna Duch, który to obraz z 
Ojca pochodzi i w Synie spoczywa jako Jego ujawniająca się moc”. Wykład 
właściwej wiary 1, 7: „On pochodzi z Ojca i spoczywa w Logosie i Jego jest 
ujawniającą się siłą”. Tamże 1, 12: „Ojciec... przez Logosa powołuje do 
istnienia ujawniającego się Ducha”).

5. Duch Święty jest osobowym wytworem z Ojca, przynależnym Synowi, 
ale nie z Syna, gdyż jest On Duchem ust Bóstwa, które wymawiają Słowo (O 
Trishagion 28: „Duch jest osobowym wytworem z Ojca, jest Duchem Syna, 
ale nie z Syna, jako duch Ust Boga, zapowiadający Logos”).



6. Duch Święty jest czymś pośrednim pomiędzy Ojcem i Synem i jest przez 
Syna związany z Ojcem (Wykład właściwej wiary 1,13: „Pośredni pomiędzy 
Niezrodzonym i Zrodzonym i przez Syna złączony z Ojcem”) 30.

Zgodnie z tym uznajemy również, że Duch Święty nie pochodzi „i z Syna”, 
ale z Ojca „przez Syna”. To wyrażenie „przez Syna” rozumieją prawosławni z 
całą pewnością nie w znaczeniu „filioąue”, ale w następującym, dwojakim 
znaczeniu: Najpierw, o ile to wyrażenie odnosi się do wiecznego bytu i 
wiecznego życia Trójcy Przenajświętszej, jako „treść (logos) istoty” albo jako 
„to, co ma tę samą naturę i jest tożsame co do natury” Syna i Ducha Świętego, 
albo to, co jest „tożsame” co do istoty Ducha Świętego z Ojcem, z którego 
istoty On pochodzi, i z którego istoty zrodzony jest również Syn, albo wreszcie 
„pochodzi” Duch Święty z istoty Ojca, który jest również Duchem Syna, 
który w sensie logicznym stawiany jest przed Duchem, a więc niejako w 
środku pomiędzy Ojcem i Duchem. A więc Duch Święty jest rozumiany jako 
ten, „przez którego (Syn) związany jest z Ojcem” i jako „Pośrednik pomiędzy 
Niezrodzonym i Zrodzonym” 31. Po drugie, że wyrażenie „przez Syna” stosuje 
się do „ekonomicznej” koncepcji Trójcy, to znaczy do Trójcy objawionej w 
czasie, w świecie, a więc jako objawienie się i posłanie Ducha Świętego w czasie 
do świata przez Syna, „jako ujawniającego się przez Niego i danego przez 
Niego stworzeniu, ale który nie ma swego istnienia z Niego”, lub „pochodzą
cego z Ojca i przez Syna udzielonego całemu stworzeniu i przez stworzenie 
przyjętego” — jak mówi św. Damasceńczyk. (Por. jego: „O Duchu Świętym 
mówimy wprawdzie, że jest On z Ojca jak również nazywamy Go Duchem 
Ojca; nie mówimy jednak, że jest On z Syna, ale nazywamy Go Duchem Syna, 
i wyznajemy, że On objawił się przez Syna i przez Syna został nam dany... i jest 
Duchem Syna, nie jakoby pochodził On z Niego, ale jako ten, który przez 
Niego pochodzi z Ojca; jedynym mianowicie początkiem jest Ojciec” 32).

Według Maksyma Wyznawcy nie możemy myśleć, że „Syn jest przyczyną 
Ducha; albowiem istnieje jedna przyczyna dla Syna i Ducha, Ojciec; dla 
jednego na wzór rodzenia, dla drugiego na wzór pochodzenia”; natomiast 
musimy myśleć, że wyrażenie „przez Syna” posiada znaczenie „przez Niego 
przechodzi” — przy czym wyobrażamy sobie, że słowa te oznaczają „połącznie 
w istocie i istotową identyczność” . Z tego powodu Theodoret z Kyros 
mówi, że „czymś bluźnierczym” jest mówić, że Duch Święty „posiada swe 
istnienie z Syna lub przez Syna” 34. Powszechnie nauczają Święci Ojcowie, że 
wyrażenia „przez Syna” lub „Duch Syna” używa się wtedy, „gdy jest mowa o 
istocie” (Duch „nie jest czymś innym niż Syn, jeśli jest mowa o istocie” 3S), 
lub dla oznaczenia tego, że „jest tożsamy pod względem istoty i ma taką samą 
naturę i pochodzi z Ojca” 36, a nie, „i z Syna”, jako od jakiejś drugiej lub 
pośredniej przyczyny, lub współprzyczyny 37. Ten ostatni zarzut wysunęli z 
całą świadomością prawosławni na bońskich konferencjach zjednoczeniowych



w latach 1874/75, odrzucając zarówno bezpośrednie jak i pośrednie uczestni
czenie Syna w pochodzeniu Ducha Świętego z Ojca.

Wydawało się wówczas, że starokatolicy wyrażają na to zgodę. Potępili oni 
wszelkie pojęcia i wyrażenia, sugerujące istnienie w Trójcy dwu początków lub 
przyczyn. Przyjęli oni również, że Duch Święty pochodzi z Ojca, a nie „i z 
Syna”, ale „przez Syna”, jak widzieliśmy wyżej. Mimo to wydaje się, że 
„pozostała jednak jeszcze niewielka różnica w pojmowaniu pochodzenia 
Ducha przez Syna, gdyż starokatolicy (i anglikanie) odnoszą stosunek Syna do 
Ducha w procesie Jego pochodzenia przez Syna, również do istnienia Ducha, 
podczas gdy chrześcijanie wschodni stosunek ten ograniczają wyłącznie do 
ujawnienia się lub objawienia Ducha i nie rozciągają go na Jego istnienie; 
według chrześcijan wschodu Duch Święty pochodzi, działa, ujawnia się przez 
Syna, ale nie otrzymuje przez Niego swego istnienia, jak sądzą starokatolicy 
(i anglikanie); dzięki pochodzeniu Ducha przez Syna, Duch ujawnia się 
i objawia przez Syna. Tę różnicę starokatolicy traktują jako teorię teologiczną, 
która — zgodnie z ich poglądami — może być swobodnie przyjmowana w 
Kościołach” 38. Dwadzieścia lat później odpowiedzieli starokatolicy z Rot
terdamu prawosławnym z Petersburga, że odróżniają oni dogmat od poglądu 
teologicznego, i podkreślili, że jako zobowiązująca dogmatycznie może być 
uznawana jedynie nauka niezmienionego wyznania wiary (Symbolu) z Nicei 
(bez filioąue), i z tego powodu „niesłuszne jest żądanie (prawosławnych), 
abyśmy wystrzegali się również w teoriach teologicznych wszelkich wyobrażeń 
Syna jako drugorzędnej przyczynie lub współprzyczynie Ducha Świę
tego” 39.

To, co powiedziano wyżej, wydaje się być nie do pogodzenia ze wspomnia
nym już zdaniem Jana Damasceńskiego: „Duch Święty nie pochodzi z Syna, 
gdyż w Bogu istnieje tylko jeden początek, jedna przyczyna, przez którą 
wszystko zostało spowodowane, cokolwiek istnieje w Bogu”, jak również z 
wymienionym wyżej punktem Konferencji bońskiej z 1875 r.: „Odrzucamy 
wszelkie pojęcie i określenie, sugerujące przyjmowanie dwu zasad lub 
„archai” lub „aitiai” w Trójjedni”. Czy oznacza to zmianę postawy starokato
lików? 40 Jak zwykle, obojętnie, czy chodzi o upór czy też o zmianę stanowi
ska starokatolików, prawosławna komisja w Petersburgu uznała się za zmu
szoną do tego, by podkreślić nieodzowność tego, że „w teoriach teologicznych 
unikać należy wszelkiego nawet pozoru jakiegoś pojęcia lub wyrażenia, które 
nawet w najmniejszym stopniu mogłoby sugerować istnienie w Przenajświęt
szej Trójcy dwu początków lub dwu przyczyn. W podobny sposób nie można 
przyjmować, że, na przykład, Syn jest drugim początkiem lub drugą przyczyną 
Ducha Świętego, albo że Ojciec i Syn mogą być pojmowani, jako zjednoczeni 
w jeden początek dla wytworzenia Ducha Świętego” 41. Obowiązuje to tym 
bardziej, że greccy Ojcowie Kościoła, na których niektórzy starokatolicy się



powołują, nie używają pojęć: „pochodzić”, „wywodzić się” w odnie
sieniu do Syna w tym sensie, jakoby b jł On początkiem, przyczyną 
lub źródłem, z którego pochodzi Duch Święty, ale stosują oni te poję
cia wyłącznie w stosunku do Ojca, jako jedynego początku, jedynej przy
czyny czy źródła pochodzenia Ducha Świętego, akcentując w ten sposób 
monarchię w troistym Bóstwie. Z tego wszystkiego, co powiedziano wyżej, 
wynika, że odnośnie „filioąue” nie osiągnięto żadnej pełnej zgody pomię
dzy prawosławnymi i starokatolikami; w ten sposób ten ważny temat 
pozostaje nadal otwarty, czekając na ostateczne rozstrzygnięcie w ramach 
przyszłego dialogu prawosławno-starokatolickiego, podczas którego przy
taczane przez starokatolików pewne cytaty Ojców każdorazowo muszą być 
analizowane i właściwie interpretowane, na podstawie autentycznej nauki Ko
ścioła; natomiast cała ich nauka o pochodzeniu Ducha Świętego 42 oceniona 
być musi zawsze w świetle słów Pana, zawartych w J 15, 26, oce
niona również w świetle będących tu drogowskazami artykułów zawartych 
w naszym świętym wyznaniu wiary i ogólnie, w świetle nauki 
Kościoła, która swój autentyczny wyraz znalazła w siedmiu sobo
rach powszechnych, które nie znają słów „i z Syna” lub „przez Sy
na” przy czym pewne prywatne poglądy niektórych Ojców mogą być pominię
te « . *

b) Jeśli chodzi o chrystologię, to posiadamy zasadnicze oświadcze
nie starokatolików stwierdzające, że przyjmują oni naukę starych 
synodów powszechnych dotyczącą naszego Pana Jezusa Chrystusa, że 
wierzą z nami w jednego i tego samego Chrystusa, Syna, Jednorodzo- 
nego, Zbawiciela, posiadającego dwie natury w sposób niepomieszany, 
niezmieniony, nieoddzielny i niepodzielny, jedyną Głowę Kościoła. Jeśli 
chodzi o soteriologię, to posiadamy z ich strony podobne stwierdzenie, 
że „wiara skuteczna przez miłość, a nie wiara bez miłości, jest środkiem 
i warunkiem usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem”, jak również, 
że na zbawienie nie można zasłużyć przez tak zwane „meńta de condigno”, 
gdyż nieskończona wartość przyrzeczonego przez Boga zbawienia nie pozosta
je w żadnym stosunku do skończonej wartości dzieł człowieka. „Odrzucają 
oni. również opera supererogationis i thesaurus meritorum sanctorum” **. 
Odnośnie mariologii stwierdzają oni również, że oddają, cześć Bożej 
Rodzicielce, ale odrzucają jej Niepokalane Poczęcie, jak to widzie
liśmy wyżej. Ale ostatecznie, wszystko to jest niewystarczające, i w konse
kwencji dialog nie może być prowadzony, dopóki uprzednio odpowiednie dogma
tyczne i dotyczące wyznania wiary teksty starokatolików nie zostaną udostę
pnione do dyspozycji wewnątrzprawosławnej komisji teologicznej, celem dalszego
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pogłębionego ich studiowania i wytworzenia sobie pewnego sądu odno
śnie tego, w czym istnieje zgoda, a w czym nie, pomiędzy ich nauką, 

' dotyczącą chrystologii, soteriologii i mariologii, a naszą nauką prawo
sławną.

c) Na temat eklezjologii posiadamy wyjątkowo mało oświadczeń staroka
tolików w ramach dialogu z prawosławnymi, a te, które są, nie ma
ją wielkiego znaczenia. I tak na przykład starokatolicy uznali pod
czas pertraktacji prowadzonych w Bonn, w roku 1931, że „Kościół ja
ko strażnik wiary i moralności, jest dla wierzących autorytetem. Z tego 
powodu, w sprawach interpretacji Pisma Świętego, Kościół stoi nad 
Pismem, a nie Pismo Święte nad Kościołem. Kościół musi więc nauczać 
na podstawie Pisma i Tradycji: Quod semper ąuod ubigue ąuod ab omni
bus creditum est”. Kościół rozstrzyga autorytatywnie o nauce ko
ścielnej przez Synody powszechne, ale Kościół nie jest uprawniony do 
tego, by ogłaszać nowe nauki, które nie są oparte na Piśmie Świętym 
i Tradycji”. Jeśli chodzi o małżeństwo księży, to postawa obu Koś
ciołów określona została w następujący sposób: Kościół prawo
sławny dopuszcza: a) zawieranie małżeństw tylko przed święceniami 
kapłańskimi; b) biskupi powinni być bezżenni; będą więc oni wybie
rani spośród mnichów. Kościół starokatolicki dopuszcza zawieranie 
małżeństw również po święceniach kapłańskich, i to zarówno dla księ
ży jak i biskupów. Całe to zagadnienie należy do spraw moralnie obo
jętnych (adiaphoron) 45. Jednak na specjalną uwagę zasługuje to, 
co w swym referacie powiedział archimandryta Serafin Aleksiev na te
mat wpływów protestanckich na pewną część starokatolików, przyjmujących 
niewidzialny charakter Kościoła46. Archiprezbiter J. Coman do
dał do tego, że istnieją inni starokatolicy, a wśród nich również 
arcybiskup Utrechtu, A. Rinkel 47, którzy, zdaje się, nie podzielają tych 
protestanckich uprzedzeń. Bez wątpienia, rzeczą najwyższej wagi dla 
dialogu pomiędzy prawosławnymi i starokatolikami jest to, aby dokonać 
dokładnego zestawienia wszystkich zgodności i różnic w nauce obu 
Kościołów. Z tego względu jest sprawą pilną, by starokatolicy umożliwili 
naszej Komisji dokładne zapoznanie się z ich poglądami na temat 
tajemnicy Kościoła, jego nieomylności, pozycji duchownych i świeckich 
w Kościele, a także jego całej struktury. Od tego zależy również, czy 
prawbsławny Kościół katolicki będzie mógł uznać, czy też nie, kano- 
niczność hierarchii Utrechtu, do której nawiązuje cała staroka
tolicka hierarchia; jest to temat, co do którego, naszym zdaniem, 
winno się polecić naszej Komisji, by prowadziła dalsze badania, i to 
głównie w dialogu z Komisją starokatolicką, i który ostatecznie, za przy
kładem Komisji Petersburskiej, winien być przekazany do oceny prawo



sławnym Kościołom lokalnym, w celu — jeśli uznają to one za ko
nieczne i wskazane — zastosowania do niego prawosławnej zasady 
„ekonomii” 48. Następnie, kamieniem obrazy dla prawosławnych jest 
układ dotyczący wspólnoty sakramentalnej (intercommunio), zawarty 
pomiędzy Kościołem starokatolickim i anglikańskim w 1931 r. Zgodnie 
z tym układem: a) każda wspólnota kościelna uznaje katolickość i samo
dzielność drugiej, jak również i swoją własną; b) każda wspólnota 
kościelna wyraża zgodę na dopuszczenie członków drugiej do uczest
nictwa w sakramentach; c) interkomunia nie wymaga od żadnej wspólnoty 
kościelnej przyjmowania wszystkich poglądów doktrynalnych, pobożności 
sakramentalnej lub praktyki liturgicznej, właściwych drugiej wspólnocie, 
ale implikuje w sobie, że każda z nich wierzy, iż druga uznaje to 
wszystko, co należy do istoty wiary chrześcijańskiej 49. Przecież 
Kościół anglikański pozostaje we wspólnocie sakramentalnej z luterańsko- 
protestanckimi Kościołami Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, 
Łotwy, Estonii, z Kościołem Metodystów i z Kościołem Filipin, a ostatnio 
również z wspólnotami kościelnymi południowych i północnych Indii, Cej
lonu i Pakistanu, a więc ze wszystkimi wspólnotami kościelnymi, które skła
dają się „z różnorodnych” ugrupowań chrześcijańskich, o różnej treści 
dogmatycznej i różnorodnym kapłaństwie, uznających lub nie episko
pat, a więc również posiadających lub nie kapłaństwo” 50. Wydaje się, 
że — na nieszczęście — Kościół starokatolicki skłania sią w tym samym 
kierunku, gdyż swą wspólnotę rozciąga już poza Kościół anglikański, 
na Kościół Filipin i na reformowane Kościoły Hiszpanii i Portugalii, 
i to na bazie swoistego synkretyzmu dogmatycznego, opierając się z jednej 
strony na 2-ej fazie Kongresu Starokatolików w Lucernie, który wpro
wadził zasadę dogmatycznego minimalizmu, a z drugiej na ustępstwach wy
nikających z interkomunii z Kościołem anglikańskim 51.

W ten sposób Kościół starokatolicki udziela sakramentów i darów 
łaski wspólnotom kościelnym, które posiadają różną naukę niż on, które 
nie posiadają sukcesji apostolskiej i kapłaństwa, które mogłoby 
sprawować sakramenty w sposób kanonicznie ważny, i które niejedno
krotnie w ogóle tych sakramentów nie uznają. Natomiast wiadome jest, 
że tradycja prawosławna odrzuca wspólnotę sakramentalną pomiędzy Ko
ściołami i społecznościami różniącymi się między sobą w zakresie 
dogmatycznym, zwłaszcza gdy różnice te są poważne i dotyczą zagadnień 
eklezjologicznych, nauki o sakramentach i innych, które właśnie różnią 
Kościół starokatolicki od Kościoła anglikańskiego, od Kościołów 
Filipin, Hiszpanii i Portugalii, które ponadto pozostają we wspól
nocie i doktrynalnej zgodności z Kościołami protestanckimi i pew
nymi grupami ekstremalnymi, odrzucającymi podstawowe dogmaty chrześci



jańskie. Powtarzamy jednak, że wspólnota sakramentalna i osta
teczne połączenie pomiędzy podzielonymi Kościołami jest, zgodnie z 
nauką prawosławną, możliwe jako wynik ich absolutnej jednomyślności w za
kresie dogmatów i ich pełnej jedności w dziedzinie wiary dogmatycznej, 
czego brak z całą pewnością w omawianym przypadku 52. Nie ulega 
wątpliwości, że również ten krytyczny punkt musi stanowić jedno z cen
tralnych zagadnień dialogu naszej Komisji prawosławnej z odpowiednią 
Komisją starokatolicką. Oby tak się stało, by dialog ten wywarł decy
dujący wpływ na trudne wysiłki podejmowane w kierunku poważnego pojednania 
dwu Kościołów. Kościół starokatolicki w swej teorii i praktyce wspólnoty 
sakramentalnej wydaje się opierać na przejętej przez siebie znanej prote
stanckiej, a głównie anglikańskiej „teorii Kościoła rozgałęzionego” (Branch 
Church Theory), którą Kościół prawosławny odrzuca, gdyż teoria ta 
przyjmuje, że obecnie żaden Kościół nie może być traktowany jako ten, 
który wyłącznie reprezentuje jeden święty, katolicki i apostolski 
Kościół, który obecnie wydaje się być podzielony na 3 odgałęzienia, wscho
dnie, rzymskokatolickie i anglikańskie, do którego zaliczają niektórzy 
również luteranizm posiadający episkopat. Zwolennicy Branch Church 
Theory, w tym starokatolicy, zapewniają, że ponieważ wymienione 
odgałęzienia jednego Kościoła znajdują się w schizmie i w błędzie, 
więc jedynie przez ich ponowne zjednoczenie i uczestnictwo we wzajemnych 
bogactwach realizowany być może ideał Una Sancta (czyli ideał 
jednego, świętego Kościoła) 53.

Jednak również i tę, zaadoptowaną przez starokatolików teorię, odrzu
ca nasz Kościół, gdyż przeciwstawia się ona prawosławnemu dogmatowi 
głoszącemu, że istnieje tylko jeden prawdziwy Kościół, założony 
przez Pana i jest nim prawosławny Kościół katolicki — „jeden, święty, 
katolicki i apostolski Kościół” wyznania wiary.

d) Przy nauce o sakramentach okazało się, że starokatolicy uznają 
siedem sakramentów. Jednak podczas konferencji bońskiej w 1874 r. zgo
dzili się oni z anglikanami, że „liczba sakramentów dopiero w XII wieku 
sprowadzona została do siedmiu i następnie wprowadzona do ogólnej 
nauki Kościoła i to nie jako tradycja pochodząca od Apostołów lub od naj
dawniejszego Kościoła, ale jako wynik spekulacji teologicznej” 54. Narzu
ca się pytanie: czy starokatolicy przyjmują siedem sakramentów jako obo
wiązujący dogmat, ustanowiony bezpośrednio lub pośrednio przez Pana 
i przekazany przez Apostołów, czy też tylko jako swobodną „spekulację 
teologiczną”? Jest rzeczą samo przez się zrozumiałą, że jedynie w 
pierwszym przypadku dialog prawosławno-starokatolicki może prowadzić 
do analizowania istniejących różnic, dotyczących poszczególnych sakra
mentów, o których była mowa w poprzednich referatach 55.
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Prawdopodobnie jest rzeczą możliwą zlikwidowanie tych różnic 
w ramach powyższego dialogu, przy czym, jeśli chodzi o niektóre 
z nich, to może zaistnieć przypadek, że zostaną one zaakceptowane przez 
Kościół prawosławny na zasadzie jego „ekonomii”. Wyjątkowo jednak nie
jasna i wymagająca naświetlenia wydaje się nauka starokatolików doty
cząca świętej Eucharystii. I tak, po pierwsze, prawosławnych nie zadowala 
ich nauka o sakramencie świętej Eucharystii, podczas którego, według wia
ry prawosławnej, elementy przez wezwanie i zstąpienie Ducha Świętego w 
nadprzyrodzony sposób „metaballontai”, „metapoiountai”, „metastoicheiountai”, 
(przemieniają się, przekształcają się, zmieniają swą naturę i stają się 
czymś innym) w prawdziwe Ciało i w Krew Pana, który w ten sposób fak
tycznie obecny jest w świętej Eucharystii osobiście i istotnie. Jednak spo
sób i rodzaj tej przemiany jest niepoznawalny. Prawosławni odrzucają 
scholastyczną teorię przeistoczenia (transsubstancjacji). Od XV wieku 
niektórzy teologowie prawosławni przyswoili sobie termin „metousio- 
sis” (uczestniczenie w czymś, jako część w całości), przy czym nadają 
oni temu terminowi prawosławny sens i treść, to znaczy znaczenie 
terminów, używanych przez „starych greckich Ojców: „metabole” (przemiana), 
„metapoisesis” (przekształcenie), „metastoicheiosis” (zmiana natury), 
„tropć” (zmiana), „metaskeue” (zmiana, przekształcenie), „metarru- 
thmisis” (zmiana kształtu), „metamorfosis” (przemiana, zmiana 
wyglądu), „metatuposis” (przekształcenie), „alloiosis” (przyjmowanie 
innej postaci), „genesis” (rodzenie, tworzenie się) itd. 56. Jednak staroka
tolicy unikają stosowania tych pojęć Ojców i preferują stosowanie 
innych terminów, jak np. terminu o bardzo nieokreślonym znaczeniu dogma
tycznym „transvaluatio”, którego dokładne znaczenie powinno być wyja
śnione i w przyszłym naszym dialogu zdefiniowane, gdyż wydaje się, że 
termin ten nie oznacza obiektywnie dokonanej przemiany wzniosłych da
rów, ale jedynie subiektywną ocenę. Dialog musi również wyjaśnić po
prawność oświadczenia, jakie Metropolita Thyatiry, Germanos, złożył w 
1931 r. podczas rozmów w Bonn, na temat zgody prawosławnych i staroka
tolików odnośnie „przemiany (metabole) chleba i wina” i ogólnie na 
temat świętej Eucharystii; oświadczenie to bowiem jest niejasne i 
można je kwestionować 57. Po drugie, prawosławnych nie zado
wala starokatolicki pogląd na Eucharystię jako ofiarę, która według 
wiary prawosławnej jest nie tylko ofiarą dziękczynienia, prośby, uwielbie
nia i żalu, ale jednocześnie jest ofiarą przebłagalną, jaką w sposób 
bezkrwawy Bóg składa „za wszystkich”, za cały świat i cały Kościół, „za 
cały świat, za święty katolicki i apostolski Kościół”, za wszystkich
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prawosławnych chrześcijan, żyjących i zmarłych w nadziei na zmartwych
wstanie do wiecznego życia. Rozumie się jednak, że bezkrwawa ofiara świę
tej Eucharystii ani nie jest uzupełnieniem ofiary krawej, jaką zło
żył raz Zbawiciel na Krzyżu, ani też Jego śmierć krzyżowa faktycznie się 
nie ponawia; w Eucharystii, w sposób tajemniczy Chrystus jest „ofiar- 
nikiem i ofiarą i uświęcicielem komunikujących”; jako ofiarnik, a jedno
cześnie jako ofiara rozdaje uczestniczącym w niej zbawcze owoce swej 
śmierci krzyżowej.

W związku z tymi dwoma problemami uważamy, że dialog ze staroka
tolikami musi być prowadzony na bazie 17. artykułu Wyznania Patriar
chy Jerozolimskiego, Dositheosa. Starokatolików należy wezwać do te
go, by swą naukę o Eucharystii jako sakramencie i ofierze dopasowali 
do tego artykułu58. Wreszcie dialog naszej komisji z odpowiednią 
komisją starokatolików dotyczyć musi również innych różnic liturgicznych, 
odnoszących się do tego sakramentu, różnic wspomnianych w poprzednich 
referatach; dotyczy to w sposób nieodzowny również innych sakramentów, 
przy sprawowaniu których również zachodzą podobne różnice, a co tutaj 
pomijamy.

e) Liturgiczne i inne różnice dotyczące obyczajów i zwyczajów. Oprócz 
wymienionych wyżej liturgicznych różnic przy sprawowaniu sakramen
tów, istnieje z całą pewnością dostatecznie dużo różnic pomiędzy 
starokatolikami i nami w takich dziedzinach jak służba Boża, admini
stracja kościelna, karność i porządek, jak również inne różnice w ko
ścielnych zwyczajach i obrzędach. W tym przedmiocie, prawosławni i staroka
tolicy zgodzili się podczas rozmów w Bonn, w 1931 r., że Kościoły 
częściowe mogą posiadać różne zwyczaje, o ile nie są one sprzeczne z 
decyzjami kościelnymi i decyzji tych nie lekceważą59. Różnice w 
zwyczajach i obrzędach nie powinny dzielić Kościołów, o ile nie odnoszą 
się one do substancji dogmatów, oraz o ile, jak powiedział Focjusz, „nie są 
one sprawą wiary, gdyż wtedy muszą być usunięte, ani też nie ozna
czają odrzucenia jakiegoś powszechnego orzeczenia. W innych przypad
kach, jedni mogą trzymać się takich zwyczajów, a drudzy innych” 60; 
„nie każdy zwyczaj może wprowadzić rozłam w Kościele, ale tylko taki, 
przyyktórym dochodzi do zróżnicowań w zakresie dogmatu” 61. W tym 
zakresie z powodzeniem może być stosowana prawosławna zasada „ekono
mii .

Tyle, w największym skrócie, o zgodnościach i różnicach pomiędzy Ko
ściołem katolickim prawosławnym i Kościołem starokatolickim, jak rów
nież o niejasnościach i o znanych nam tylko częściowo lub całkowicie
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nieznanych punktach nauki starokatolickiej, a także o dotychczas prowadzo
nych teologicznych rozmowach pomiędzy prawosławnymi i starokato
likami.

Jest jednak sprawą samo przez się zrozumiałą, że wkraczający w nową 
fazę teologiczny dialog prawdy pomiędzy prawosławnymi i staro
katolikami nie może ograniczyć się jedynie do wymienionych wyżej 
tematów, ale musi objąć swym zasięgiem wszystkie problemy, różniące 
oba Kościoły. W związku z tym jest sprawą nieodzowną, by uwzglę
dnione zostały również zagadnienia, co do których oba Kościoły są 
zgodne, a to w tym celu, by sprecyzowany został stopień zgodności; 
ogólnie mówiąc, dialog rozciągać się powinien na całokształt treści wia
ry dogmatycznej, na sprawę służby Bożej i na kościelną strukturę. 
We wszystkim, co powiedzieliśmy dotychczas, dochodzimy do wniosku, 
że my, prawosławni, nie jesteśmy dostatecznie przygotowani do tego, 
by móc natychmiast rozpocząć teologiczny dialog ze starokatolikami — z po
wodów wymienionych wyżej, jak również dlatego, że nie przedłożyli 
nam oni wszystkich swych dogmatyczno-symbolicznych oraz liturgicz
nych dokumentów, abyśmy je mogli z uwagą przestudiować i w detalach 
określić istniejące podobieństwa i różnice pomiędzy obydwoma Kościołami. 
Z tej racji, podczas naszej konferencji ograniczyliśmy się wyłą
cznie do przeanalizowania tych tylko różnic, które wymienione zostały 
podczas dotychczasowych rozmów teologicznych pomiędzy prawosławny
mi i starokatolikami, przy czym starokatolicy, nie w całej pełni 
zorientowali prawosławnych o całokształcie swej nauki. Niezależnie 
od wszystkiego, 3. Wszechprawosławna Konferencja zobowiązała naszą 
komisję do tego, że jej pierwszym zadaniem jest „studium dogmatycznych 
pism, tekstów symbolicznych (wyznania wiary) i ksiąg liturgicznych 
starokatolików, by ustalić dokładnie listę zgodności i różnic, a po 
drugie, do „prowadzenia studiów lokalnych w miejscach najważniej
szych centrów Kościoła starokatolickiego, dla poznania form teologicznego 
myślenia, służby Bożej i ogólnie życia kościelnego tam istniejące
go” 62.

Jest rzeczą zrozumiałą, że wszystkie wymienione wyżej dokumenty 
starokatolickie nie posiadają charakteru autorytatywnego i zobowią
zującego, podczas gdy nasz dialog teologiczny i porozumienie prawosławno- 
starokatolickie, do którego dążą obie strony, opierać się musi na 
oficjalnym i autorytatywnym wyznaniu wiary Kościoła starokatolickiego, zawie
rającym jego dokładną naukę dotyczącą Trójcy, antropologii, chrystolo
gii, sakramentologii i eschatologii. Dlatego jesteśmy przekonani, że Kościół



prawosławny winien domagać się ogłoszenia takiego wyznania wia
ry, tym bardziej, że już Patriarcha Ekumeniczny w 1904 r., żądał 
od nich „określonego dokładnie, wyczerpującego i oficjalnego wyznania 
wiary”. Jednak dotychczas starokatoliccy Biskupi i Pastrze nie chcie
li wspólnie z ich teologami, ustalić „na Synodzie” wyznania wiary, któ
rego się wówczas od nich domagano, a które mogłoby się stać pod
stawą dialogu prawosławno-starokatolickiego. Ekumeniczny Patriarcha, 
Joachim III, w swej informacji z 1904 r. skierowanej do autoke
falicznych Kościołów prawosławnych na temat swego stosunku do nich i 
do Kościołów heterodoksyjnych, pisał: „Byłoby rzeczą bardzo poży
teczną prosić je o nadzieję, jaką posiadają, innymi słowy, o pewne, 
dokładne i oficjalne wyznanie ich wiary, sporządzone i podpi
sane na Synodzie przez ich biskupów i pasterzy, aby możliwe się 
stało podjęcie rozmów dotyczących wyjaśnienia stanowisk i osią
gnięcie zgody, a przy Bożej pomocy spełnienie wspólnego pragnie
nia” 6J.

Jeżeli więc w wyniku przestudiowania wszystkich dokumentów sta
rokatolickich, a głównie oczekiwanego oficjalnego wyznania wia
ry Kościoła starokatolickiego, jak również w wyniku przyszłego dialo
gu z kompetentną starokatolicką komisją teologiczną, komisja nasza 
dojdzie do przekonania, że oba Kościoły zagadzają się i mogą 
dojść do porozumienia — oczywiście, co jest zrozumiałe, na bazie 
starego, niepodzielnego Kościoła, przy wiernym trzymaniu się jego 
niezmienionej wiary, służby Bożej i struktury — wtedy Kościół ten po
winien zostać wprowadzony do naszego Kościoła, najpierw na warun
kach osiągniętego porozumienia, a później, po ich wypełnieniu, na zasa
dzie wspólnoty sakramentalnej i pojednania obu Kościołów, prawo
sławnego i starokatolickiego. Ale do tego konieczne jest poważne 
i głębokie studium i badanie, prowadzące do wydobycia prawdy. Prowadzony 
z dobrą wolą, ale trudny dialog teologiczny musi być utrzymywany w du
chu pokory i prowadzony ze starokatolickimi Braćmi bez żadnych 
uprzedzeń, tak, by w końcu można było doj ść do pełnej zgody odnośnie dogma
tów wiary; musi on być też wolny od wszelkiego dogmatycznego minima- 
lizmu i synkretyzmu w wyznaniu wiary. Pojednanie, do którego dążą obie 
strony, aby mogło się stać pojednaniem prawdziwym, mocnym i trwałym, 
musi opierać się nie tylko na miłości, ale również na prawdzie. Albowiem, 
jak to również napisał Święty Synod Kościoła Grecji w swej odpo
wiedzi na pismo okólne Patriarchatu Ekumenicznego z 1902 r.: „Pra
wdziwa chrześcijańska miłość obejmuje również miłość do prawdy
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chrześcijaństwa i wszystkich jego dogmatów” 64. I ta miłość mu
si przenikać cały dialog prawdy, pomiędzy Kościołem prawosławnym i sta
rokatolickim, dialog prowadzony w miłości i bez uprzedzeń, a inspirowany 
przez „Ducha Prawdy”.



„Posłannictwo” nr 1-4 1990 r.

S P R A W O Z D A N I E  
Z OBRAD MIĘDZYPRAWOSŁAWNEJ 

KOMISJI TEOLOGICZNEJ 
DO DIALOGU ZE STAROKATOLIKAMI, 

PROWADZONYCH W BELGRADZIE 
w dniach od 1 do 15 września 1966 r.

Wykaz członków międzyprawosławnej komisji teologicznej do dialogu ze 
starokatolikami:

Patriarchat Ekumeniczny — biskup Kalabrii, Emilianos; prof. E. Photiadis.
Patriarchat Aleksandrii — biskup Axum, Nikolaos.
Patriarchat Jerozolimy — prof. A. Phytrakis.
Patriarchat rosyjski — biskup Dimitrowa, Philaret; G. Skobei.
Patriarchat serbski — biskup Moravicy, Sava; prof. D. Dimitrijevic; 

prof. D. Kaśic.
Patriarchat rumuński — prof. I. Coman.
Patriarchat bułgarski — archimandryta Serafim.
Kościół Cypru — archimandryta Chrysostomos Kykkotis; prof. A. Papa- 

dopoulos.
Kościół Grecji — biskup Berroia i Naousa, Kallinikos; prof. J. Karmiris.
Kościół Czechosłowacji — G. Novak, D. Tsurma, P. Ales.
Kościół Polski — prof. S. Żeleźniakowicz.
Kościół Finlandii — N. Karioma.

Międzyprawosławna teologiczna komisja do dialogu ze starokatolikami, 
ustanowiona zgodnie z decyzją 3. Wszechprawosławnej konferencji na Rho- 
dos, na wniosek Patriarchatu Ekumenicznego i składająca się z przedstawicieli 
prawosławnych Kościołów krajowych, obradowała w Belgradzie, korzystając z 
gościnności Jego Świątobliwości, Patriarchy Serbów, Germana i naj
świętszego prawosławnego Kościoła Serbii, w Pałacu Patriarchatu, w dniach 
od 1 do 15 wrzełśnia 1966 r., i na ponawianych posiedzeniach, zgodnie z
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udzielonym jej poleceniem, studiowała zagadnienia, które muszą być przedysku
towane w ramach dialogu pomiędzy starokatolikami i prawosławnymi. Poniżej, 
przedstawia ona rezultaty swej pracy, celem przedłożenia ich Jego Boskiej 
Wszechświątobliwości, Patriarsze Ekumenicznemu, a przez Niego, Najprzewie- 
lebniejszym Patriarchom i Przełożonym autokefalicznych Kościołów prawosła
wnych, by zostały one przestudiowane i uzyskały ich zatwierdzenie, jak również 
skupionych wokół nich świętych Synodów, dla dalszej pracy.

I. W naszej komisji stwierdzono przede wszystkim, że nauki dogmatyczne Ko
ścioła starokatolickiego, jak dotychczas, nie zostały jeszcze w pełni sformułowane 
i w związku z tym, nie są one dostatecznie znane naszym Kościołom. W okresie 
pomiędzy pertraktacjami zjednoczeniowymi w Bonn, prowadzonymi w latach 
1874 i 1875, a Konferencją w Bonn w 1931 r., jak i później, po rozmowach teolo
gicznych pomiędzy starokatolikami i prawosławnymi, starokatolicy nie ustalili 
ścisłej doktryny w wydawanych sformułowaniach, dotyczących różnych punk
tów ich wiary, kultu, karności kościelnej i struktury, ani też nie poinformowali 
oni w sposób wyczerpujący prawosławnych, o całokształcie swej nauki. Z tego 
powodu komisja nasza uznała za konieczne, by zwrócić się do starokatolików z 
prośbą, aby przesłali do naszych Kościołów swe teksty dogmatyczno-symboliczne, 
albo wymienili źródła, z których mogłaby być w sposób wiarygodny poznana ofi
cjalna nauka i praktyka Kościoła starokatolickiego. W celu uniknięcia ewentual
nych nieporozumień, należy ich poprosić o nadesłanie „pewnego, dokładnego i 
oficjalnego wyznania ich wiary, sporządzonego na Synodzie przez ich biskupów 
i pasterzy i przez nich podpisanego”, co już kiedyś uznał za konieczne Patriar
chat Ekumeniczny, w swej informacji z 1904 r. na temat starokatolików, 
skierowanej do autokefalicznych Kościołów prawosławnych.

II. Z rozmów prowadzonych dotychczas pomiędzy starokatolikami i prawo
sławnymi wynika, że starokatolicy w myśl Deklaracji Utrechckiej, w następują
cych punktach całkowicie lub częściowo, zgadzają się z prawosławnymi (Dekla
racja Utrechcka z 1888 r. wyraża życzenie i zdecydowanie starokatolików, by po
zostawać we wierze starego Kościoła, tak, jak została ona sformułowana na Syno
dach powszechnych i w powszechnie uznanych dogmatycznych orzeczeniach Sy
nodów powszechnych niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia oraz w 
świętej tradycji, a którą to intencję wypowiedział Wincenty z Lerynu w swym 
znainym zdaniu: Quod ubiąue, ąuod semper, ąuod ab omnibus creditum est):

1. W odrzuceniu nowych dogmatów Kościoła rzymskokatolickiego o nie
omylności i prymacie biskupa Rzymu.

2. W zaleconym usunięciu ze świętego wyznania wiary niekanonicznego i 
sprzecznego z prawem dodatku „i z Syna” (Filioąue).

3. W odrzuceniu orzeczenia ogłoszonego przez Piusa IX w 1854 r. stwier
dzającego „niepokalane Poczęcie” Bożej Rodzicielki, jako pozbawionego pod
staw w Piśmie Świętym i w starej, świętej Tradycji.



4. W odrzuceniu nauk Kościoła rzymskokatolickiego o „nadmiernych dzie
łach” (opera supererogationis), o skarbie przewyższającym konieczność 
zasług świętych, o odpustach i o czyśccu.

5. W odrzuceniu powszechnego obowiązku celibatu, jak również obo
wiązku używania podczas nabożeństw nieznanego i niezrozumiałego dla wier
nych języka.

6. W odrzuceniu łacińskich Synodów po 1054 roku, jak i ich kanonów.
III. Ponadto okazuje się, że starokatolicy przyjmują również:

1. Pismo Święte i świętą Tradycję jako dwa źródła wiary chrześcijańskiej, 
przy czym świętą Tradycję określają jak „wyjaśnienie i uzupełnienie Pisma 
Świętego poprzez jednogłośny i pisemny przekaz starego Kościoła”.

2. Kanon Pisma Świętego jako składający się z natchnionych ksiąg Sta
rego i Nowego Testamentu oraz z deuterokanonicznych lub czytanych w 
ramach kultu ksiąg Starego Testamentu. Te ostatnie przyjmują oni za pozba
wione charakteru apokryficznego, za posiadające wartości wychowawcze i 
nadające się do czytania, z tym, że zawsze uznaje się, iż żaden przekład Pisma 
Świętego nie może posiadać większego autorytetu, aniżeli tekst pierwotny.

3. Nicejsko-konstantypolitańskie wyznanie wiary (bez dodatku Filioąue), 
jako oficjalne wyznanie wiary, z tym, że jednocześnie przyjmują również tak 
zwane apostolskie wyznanie wiary, jako wyznanie wiary przy chrzcie.

4. Dogmatyczne orzeczenia siedmiu synodów powszechnych oraz orze
czenia synodów prowincjonalnych, zatwierdzonych przez synody po
wszechne.

5. Konieczność sukcesji apostolskiej w Kościele, przynajmniej teorety
cznie.

6. Ogólnie naukę o Trójcy Przenajświętszej, którą traktują oni jako wielkie 
dobro wiary chhrześcijańskiej i nad zdefiniowaniem której Kościół trudził się 
przez całych pięć wieków. Przyjmują też oni prawosławną wiarę w jednego i 
tego samego Chrystusa, Syna, Pana Jednorodzonego, w dwu naturach nie- 
pomieszanych i nieprzemienionych, nieoddzielonych i niepodzielonych, • 
jedyną Głowę Kościoła.

7. Z nauki o Kościele przyjmują, że Kościół założony został przez 
samego naszego Pana Jezusa Chrystusa, poprzez wysłanie Ducha Świętego, 
w dniu Zielonych Świętek, że jest on strażnikiem wiary i obyczajów 
i w tych sprawach jest dla wierzących wiążący, że w interpretacji stoi on 
poriad Pismem, a nie Pismo ponad nim, że zobowiązany jest on do tego, 
by na podsfawie Pisma i Tradycji uczyć „co wszędzie, co zawsze, co 
przez wszystkich było uznawane wiarą” i że Kościół przez synody powszechne 
rozstrzyga autorytatywnie o nauce kościelnej, ale nie jest on uprawniony 
do tego, by ogłaszać nowe nauki, które nie mają podstawy w Piśmie i w 
Tradycji. „
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8. Jako warunek usprawiedliwienia „wiarę skuteczną przez miłość, a nie 
wiarę bez miłości”. •

9. Siedem sakramentów, przy czym w specjalny sposób podkreślają war
tość Chrztu i boskiej Eucharystii; pierwszego, jako sakramentu, przez który 
wstępujemy do Kościoła, a drugiej, jako ośrodka łaski, która wiąże wszystkich 
chrześcijan. __

10. Kult i proskynezę Matki Bożej i Świętych, przy czym uznają ich cześć, a 
zwłaszcza cześć Matki Bożej, która podkreślona jest również podczas mszy, ale 
odrzucają nadużycia w czci świętych, widoczne w Kościele rzymskokatolic
kim.

11. Cześć okazywana świętym ikonom i świętym relikwiom, o ile cześć ta 
nie jest oddawana materiałowi, ale przedstawionym przez ten materiał oso
bom.

12. Posty, które zresztą ograniczają do piątku oraz do Postu Wielkiego 
przed Wielkanocą.

13. Nabożeństwa dla uczczenia pamięci (zmarłych), z tym, że mówią, iż w 
prośbach wzywamy miłosierdzia Bożego, a inne sprawy traktujemy jako taje
mnicę.

IV. Niezależnie od tego, komisja nasza stwierdziła odchylenia starokatoli
ków od nauki prawosławnej, lub niezdecydowanie w interpretacji ich nauki, w 
następujących punktach:

1. O Filioąue. W Bonn, w 1874 r. oraz później, starokatolicy, którzy 
zgodzili się na to, że dodanie Filioąue do świętego wyznania wiary, dokonane 
zostało w sposób niekanoniczny i sprzeczny z prawem, i którzy wyrazili 
zgodę na to, by zostało ono usunięte ze świętego wyznania wiary, jednocześnie 
oświadczyli, że czynią to „bez rezygnowania ż jakiejkolwiek nauki, zawierają
cej się w tym zachodnim tekście”. Wynika stąd z całą oczywistością, że 
starokatolicy potępiają dodanie do wyznania wiary „i z Syna”, jako sprzeczne z 
prawem i przyjmują, że należy je usunąć z wyznania wiary, ale mimo to nie 
uznają, iż należy potępić również jego treść, czyli naukę o pochodzeniu Ducha 
Świętego „także i z Syna”, jako pośredniej lub drugiej przyczyny lub współ- 
przyczyny; odnośnie tej nauki są oni zdania, że w dalszym ciągu jest ona 
dopuszczalna na polu myślenia teologicznego w postaci teologicznego pog
lądu, który swobodnie może być przyjmowany. Na potwierdzenie słuszności 
takiego zdania, wskazują oni na sformułowanie „przez Syna”, spotykane u 
Ojców Kościoła, przez które jednak wschodni Ojcowie Kościoła nie rozumieli 
„także z Syna”, ale nadawali mu prawowierne znaczenie, takie, jakie nadaje 
temu wyrażeniu również dzisiaj Kościół prawosławny.

2. Nauka o Kościele. Opublikowane dotychczas przez starokatolików 
twierdzenia i oświadczenia w tym zakresie są niedostateczne, gdyż zawierają 
niepewne wyrażenia na temat znaczenia i natury Kościoła, jego nieomylności
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jak również stanowiska kleru i świeckich w Kościele, jego struktury i adminis
tracji. Istnieją również niektórzy starokatoliccy teologowie, którzy pod wpły
wem protestanckim mówią o niewidzialnym Kościele, oraz inni, jak na 
przykład Arcybiskup Utrechtu, dr A. Rinkel (w sformułowanym przez niego 
„wyznaniu starokatolickich”), którzy nie podzielają tego stanowiska. Przy 
wyjątkowej doniosłości doktryny o Kościele i jej wpływu, jaki wywiera ona na 
całokształt dogmatycznego systemu Kościołów, jest rzeczą nieodzowną, by 
żądać od starokatolików dokładniejszych sprecyzowań odnośnie wszystkich 
punktów związanych z doktryną o Kościele, jak również ustosunkowanie się 
ich do naszej nauki o prawosławnym Kościele katolickim, jako o złożonym 
przez Pana na ziemi jedynym, prawdziwym Kościele, a także o sprzecznej z 
nią i dlatego odrzuconej przez Kościół prawosławny, protestanckiej, a zwła
szcza anglikańskiej „teorii o dwu odgałęzieniach” (Branch Theory).

Ponadto, aczkolwiek wydaje się, iż w sprawie konieczności sukcesji apostol
skiej, istnieje pomiędzy starokatolikami i prawosławnymi jednozgodność, to 
jednak w praktyce kanoniczność hierarchii Utrechtu, do której hierarchia 
Kościoła starokatolickiego sprowadza swój początek, stanowi poważny i 
budzący wątpliwości temat. Ponieważ problem ten przekracza kompetencje 
naszej komisji, proponuje ona, mając przed oczyma odnośną propozycję 
Komisji z Petersburga, by przedłożyć go prawosławnym Kościołom Krajo
wym, w tym celu, by one, jeżeli zechcą uznać to za konieczne i wskazane, w 
odpowiednim czasie, również do tego, przedłożonego im przypadku, za
stosowały prawosławną zasadę „ekonomii”. W każdym przypadku nale
ży prosić starokatolików o to, by powiadomili nas dokładnie o zaj
mowanym przez nich stanowisku, gdyż w wydanym niedawno, 1965 r. 
katechizmie starokatolickiego Kościoła Niemiec czytamy, że „świę
ceń biskupich dokonuje się przez nałożenie rąk jednego biskupa 
tylko”, zamiast, jak to stanowi 1 Kanon świętych Apostołów, dwu lub 
trzech biskupów.

3. O sakramentach. Mimo, że starokatolicy zgadzają się z prawosławnymi 
w przyjmowaniu siedmiu sakramentów, to jednak ujawniają się pewne róż
nice, dotyczące znaczenia i konieczności niektórych sakramentów, jak również 
sposobów ich sprawowania. I tak starokatolicy:

a) Chrztu udzielają przez polanie, w niezgodzie z 50 kanonem świętych 
Apostołów, który nakazuje udzielanie chrztu przez trzykrotne zanurzenie i 
wbrew odnośnej praktyce starego Kościoła, w ramach której polewanie wodą 
jest praktyką stosowaną w przypadku koniecznym (chrzest chorych).

b) Bierzmowania nie uznają za konieczne do zbawienia (Katechizm staro
katolickiego Kościoła Niemiec 1965, Nr 227); udzielają go nie bezpośrednio 
po chrzcie, ale później, po okresie pouczenia; traktują je za konieczny warunek 
do święceń kapłańskich, ale nie za warunek do przyjęcia Komunii świętej.
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c) Na specjalną uwagę zasługuje to, co sądzą starokatolicy o sakramencie 
boskiej Eucharystii; wprawdzie wierzą oni, że w sakramencie tym wierni 
przyjmują Ciało i Krew Chrystusa, ale nie określają dokładnie tego, że w 
Eucharystii dokonuje się przemiana chleba i wina, które stają się Ciałem i 
Krwią samego Chrystusa w wyniku „metabole” lub „metapoiesis” lub „meta- 
stoicheiosis”; na miejsce tych patrystycznych pojęć, wprowadzają oni inne 
pojęcia, między innymi pojęcie o nieokreślonej treści dogmatycznej, jakim jest 
„transvaluatio”, którego prawosławni nie mogą przyjąć, gdyż oznacza ono nie 
zachodzącą obiektywnie przemianę (metabole), jakiej podlegają wzniosłe 
dary, ale jest wyrazem jedynie oceny subiektywnej.

Z całą pewnością, nie jest również jasna nauka starokatolików o Eucharystii 
jako ofierze, a konkretnie jako ofierze przebłagalnej, którą Bóg składa w sposób 
bezkrwawy „za wszystkich”, za żywych i zmarłych, w nadziei na ich zmart
wychwstanie do życia wiecznego, co stwierdzili już poprzednio teologowie 
prawosławni.

Starokatolicy umieszczają również epiklezę przed słowami konsekracyjny- 
mi tego sakramentu. Aczkolwiek na pierwsze wejrzenie, sprawa ta nie wydaje 
się być tak bardzo istotna, to jednak nie wolno przeoczyć innych aspektów tego 
zagadnienia, jak również faktu, że w prawosławnej praktyce sprawowania tego 
sakramentu, będącego wzniosłym uobecnieniem życia Pana, taki układ na
rusza przyporządkowanie.

Następnie, starokatolicy przy sprawowaniu tego sakramentu używają 
chleba niekwaszonego i komunikują pod jedną postacią, a komunię pod 
dwiema postaciami stosują tylko w przypadku, gdy ktoś, przystępujący do 
komunii, wyrazi takie życzenie.

d) W sakramencie pokuty stosują starokatolicy ogólne wyznanie grzechów i 
nie uznają za konieczną spowiedzi prywatnej, pozostawiają tę sprawę raczej 
wolnej woli każdego wiernego; w ostatnim Katechizmie starokatolików Nie
miec, sakrament ten określony jest jako konieczny do przystąpienia do 
komunii.

e) Starokatolicy uznają święcenia kapłańskie za sakrament; odrzucają oni 
powszechny, przymusowy celibat duchowieństwa obowiązujący w Kościele 
rzymskokatolickim. Wprowadzili jednak pozwolenie, że duchowni, również 
po święceniach, mogą zawierać małżeństwo, w czym opierają się z całą pew
nością na 10 kanonie synodu prowincjonalnego w Ankarze, który obowiązuje 
obecnie w określonych warunkach jedynie diakonów, a który to kanon odrzu
cił Kościół przez 6 kanon powszechnego synodu Penthekten. 1 kanon synodu 
w Neocezarei nakazywał, że księża, którzy po święceniach kapłańskich zawar
liby związek małżeński, mogą być usunięci, i kanonu tego trzyma się po dzień 
dzisiejszy Kościół Prawosławny. Starokatolicy przekraczają 12 kanon 
powszechnego Synodu Pentheken, uznając również małżeństwo biskupów.



f) Starokatolicy uznają małżeństwo za sakrament; wyjaśnienia wymaga 
jednak ich dokładniejsza nauka dotycząca tego sakramentu, jak również róż
nice zachodzące podczas zawierania ślubu.

g) Pogląd starokatolików na Namaszczenie chorych jako sakrament, jest 
zbliżony do poglądu rzymskokatolickiego.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że dialog nasz musi być prowadzony na 
temat powyższych i ewentualnie innych istniejących różnic dogmatycznych 
lub kanonicznych, jak również różnic liturgicznych i odnoszących się do 
administracji kościelnej, karności, struktury, obyczajów i zwyczajów, gdyż jest 
rzeczą zrozumiałą, że różnice dogmatyczne muszą być badane z całą wnikli
wością i to nie w izolacji, ale w ich ogólnym kontekście z nauką o Bogu, 
chrystologią, soteriologią, eklezjologią, sakramentologią i eschatologią; do 
różnic liturgicznych i różnic w zakresie obyczajów i zwyczajów, odnosi się 
powiedzenie św. Focjusza, że „nie są to problemy wiary, które winny być 
usunięte i nie muszą one być likwidowane na drodze powszechnych i ogólnych 
decyzji”. Sprawy te należy rozpatrywać z wyrozumiałością i chrześcijańską 
miłością, jako problemy, co do których każdy Kościół krajowy może mieć 
czcigodne, zwyczaje.

V. Do tego ważnego i trudnego dla prawosławnych tematu, w 1931 r. 
dołączył się jeszcze problem układu o wspólnocie sakramentalnej, zawartego 
pomiędzy Kościołem starokatolickim i anglikańskim, jak również utworzenie 
wspólnoty pomiędzy Kościołem starokatolickim a autonomicznymi Kościo
łami Filipin oraz reformowanymi Kościołami Portugalii i Hiszpanii, które ze 
swej strony pozostają we wspólnocie z różnymi innymi protestanckimi Koś
ciołami i wspólnotami, z których niektóre, jak dotychczas, odrzucają podsta
wowe dogmaty wiary chrześcijańskiej. W dialogu ze starokatolikami, który 
mamy zamiar prowadzić, należy im wykazać, że podstawy, w oparciu o które 
ustanowiona została wspólnota sakramentalna z wymienionymi Kościołami, 
są nie do przyjęcia dla Kościoła prawosławnego, gdyż naucza on, że nieodzow
nym warunkiem wstępnym do wspólnoty sakramentalnej, jest pełna i abso
lutna jedność i zgodność w nauce dogmatycznej. Rozumie się samo przez się, 
że trwanie starokatolików we wspólnocie sakramentalnej z wymienionymi 
Kościołami, stanowi wielką przeszkodę na drodze ich dialogu z prawosław
nymi.

VI. W końcu, nasza wewnątrzprawosławna komisja, uwzględniając sposób 
dalszego postępowania w dialogu pomiędzy starokatolikami i prawosławnymi, 
uznała za celowe, co następuje:

1 .Patriarchat Ekumeniczny winien zainterpelować Jego Ekscelencję, Arcy
biskupa Utrechtu w sprawie elementów, o których była mowa na początku



niniejszego sprawozdania; uzyskane odpowiedzi, winny być następnie podane 
do wiadomości prawosławnym Kościołom krajowym i po przestudiowaniu 
przez ich własne komisje, ocenione.

2. Kościoły prawosławne, w których sąsiedztwie znajdują się para
fie starokatolickie, winno się poprosić o to, by z całą pilnością 
zbierały informacje o ich nauce, kulcie, organizacji i admini
stracji i by wiadomości te, w formie szczegółowego sprawozdania, przesła
ły do Patriarchatu Ekumenicznego; materiały te winny być następnie 
udostępnione prawosławnym Kościołom krajowym i przestudiowane przez ich 
własne komisje.

3. Dla realizacji wymienionych wyżej propozycji i dalszego ich prowadze
nia oraz koordynacji całego dzieła dialogu ze starokatolikami, proponuje się 
utworzenie przy Patriarchacie Ekumenicznym specjalnego biura do dialogu 
ze starokatolikami.

4. Celem pomyślnego kontynuowania dzieła, naszej wewnątrzprawosław- 
nej komisji do dialogu ze starokatolikami, jest sprawą konieczną, by przeksz
tałcona ona została w instytucję trwałą, przy czym komisję tę, jak i jej człon
ków, można upoważnić do tego, by wzięli na warsztat swych zainteresowań 
wymienione wyżej tematy dialogu ze starokatolikami, jak również, by zadbali 
o przestudiowanie i ocenę sporządzonych przez Kościoły krajowe sprawoz
dań; dopilnować też winni, by sprawozdania te przesyłane były do Patriar
chatu Ekumenicznego, który następnie, za pośrednictwem specjalnego biura 
do dialogu ze starokatolikami, sprawozdania ta prześle do wiadomości wszyst
kim Kościołom prawosławnym.

Na zakończenie tego jednomyślnego sprawozdania, międzyprawosławna 
komisja teologiczna wyraża głębokie przekonanie, że święty Bóg zech
ce pobłogosławić ten dialog, prowadzony z braterską miłością i gotowo
ścią do znalezienia prawdy, i oczekuje na życzenie i wskazania 
Jego Najbardziej Boskiej Wszechświątobliwości Patriarchy Ekumeniczne
go, Athenagorasa, i Przewielebnych Patriarchów oraz Kierowników Najświęt
szych Kościołów Prawosławnych, dotyczące dalszego prowadzenia zleconego jej, 
a miłego Bogu dzieła.

W Belgradzie, 15 września 1966 r.

Międzyprawosławna Komisja teologiczna 
do dialogu ze Starokatolikami.

Następują podpisy.
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kwietnia 1962 r., IKZ 52 (1962), 213 i Trzeciej Wszechprawosławnej Konferencji na Rhodos, 
1—15 listopada 1964, Herder Korrespondenz 19 (1964/65), 225.

2 W. Kiippers, Die Panorthodoxe Konferenz in Rhodos, 24. September bis 1. Oktober 1961, 
w: IKZ 52 (1962), 45 n.

3 Stefan Zankov, Beziehungen zwischen altkatholischen und orthodoxen Kirchen, IKZ 52 
(1962), 25—37. Christian Oeyn, Chronologisch — bibliographische iibersicht der Unionsver- 
handlungen zwischen der Orthodoxen Kirche des Ostens und der Altkatholischen Kirche der 
Utrechter Union (Chronologiczno-bibliograficzny przegląd pertraktacji zjednoczeniowych 
pomiędzy prawosławnym Kościołem Wschodu i starokatolickim Kościołem Unii Utrechckiej), 
IKZ 57 (1967), s. 25—51.

4 J. Karmiris, Prawosławie i starokatolicyzm (po grecku), Ateny 1966 w: Ekklesia 43 (1966), 
s. 557—562, 576—585, 615—628.

5 J. Karmiris, w: Ekklesia 42 (1965), s. 49—65. Przekładu i opublikowania obu referatów 
dokonano po uzyskaniu przyjacielskiej zgody Autora.

6 W „Ekklesia” 42 (1965).
7 Zob. „Orthodoxia” 37 (1962), s. 172—184. Por. też. J. Karmiris, „HA” Panorthodoxos 

Diaskepsis Rhodu, s. 18.
8 W „Ekklesia” 42 (1965), przekł. D. Prinz.
9 Maximos z Sardes, Palaiokatholikismos kai Orthodoxia, w: „Orthodoxia”, 37 (1962), s. 169. 

Na ten temat pisze również przedstawiciel Kościoła Grecji, Metropolita z Tikke i Stagoi, 
Polykarp, w swej informacji do Świętego Synodu z 9 kwietnia 1932 r., że w przeciwieństwie do 
życzliwie nastawionych do wspólnoty sakramentalnej pomiędzy prawosławnymi i starokatoli
kami, Nektariosem z Bukowiny i N. Arseniewem, pozostali prawosławni delegaci „okazali daleko 
idącą ostrożność, nie tylko dlatego, że wspólnota sakramentalna musi być poprzedzona zjedno
czeniem dogmatycznym, które obecnie wydaje się być nieosiągalne, ze względu na istniejące 
różnice, ale również dlatego, że mamy przed oczyma, iż starokatolicy w swym Kościele już 
zaakceptowali i wprowadzili w życie wspólnotę sakramentalną z anglikanami, mimo, iż między 
nimi istnieją różnice dogmatyczne (...). Według nauki prawosławnej, Kościół składa się z człon
ków, którzy wyznają jedną i tę samą wiarę, a konsekwentnie heretykami są ci, którzy tej prawdzi
wej wiary nie mają i nie są członkami Kościoła, a więc nie mogą też uczestniczyć w sakramentach 
Kościoła. Z tego powodu nasz prawosławny Kościół ani razu nie zgodził się na to, by członkowie 
jakiegoś innego, heterodoksyjnego Kościoła, uczestniczyli w jego sakramentach, podobnie, jak i 
nie zezwalał swym członkom na to, by oni uczestniczyli w sakramentach jakiegoś innego, hetero
doksyjnego Kościoła. Wspólnota sakramentalna nie implikuje również uznania święceń jakiegoś 
innego, heterodoksyjnego Kościoła; dopóki więc nie zaistnieje identyczność nauki dogmatycznej, 
członkowie Kościoła heterodoksyjnego, którzy nie są członkami Kościoła, nie mogą uczestniczyć 
w jego sakramentach. Przez sakrament boskiej Eucharystii, wierni, jak uczy Apostoł, jednoczą się 
w duchowy sposób z Chrystusem i z sobą nawzajem, stają się jednym Ciałem. I jest rzeczą 
oczywistą, że członkowie jakiegoś innego Kościoła, nie mogą uczestniczyć w niepokalanych 
tajemnicach prawosławnych i tworzyć tę duchową jedność nie tylko z Chrystusem, ale również z 
członkami Kościoła prawosławnego. Prawosławną naukę na ten temat najlepiej rozwija Ojciec 
Kościoła, Jan Damasceński: „Nazywa się ona wspólnotą i jest nią rzeczywiście... gdyż przez nią 
mamy wspólnotę z Chrystusem... a także ponieważ przez nią mamy wzajemną wspólnotę i 
jesteśmy zjednoczeni. Albowiem, ponieważ my wszyscy uczestniczymy w jednym chlebie, sta
jemy się wszyscy jednym Ciałem Chrystusa i jedną Krwią, nazywając się jego członkami. Ze 
wszelkich sił musimy się więc wystrzegać tego, aby przyjmować komunię od heretyków lub dawać
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im ją..., abyśmy nie stali się uczestnikami ich błędów i ich potępienia. Albowiem, skoro ona jest 
całkowicie i zupełnie jednością z Chrystusem i jednością z innymi, więc jednoczymy się całkowicie 
również ze wszystkimi, którzy razem z nami ją przyjmują” (Ekthesis orthodoxou pisteos IV, 13. 
Mignę, Patrologia Graeca 94, 1153). Zgodnie z tym starokatolicy, wyrażając zgodę na wspólnotę 
sakramentalną z anglikanami w oparciu o uznanie ważności dogmatycznych różnic, identyfikują swą 
postawę wobec naszego Kościoła z postawą anglikanów tak, że nie może być żadnej poważnej 
umowy o pojednaniu ze starokatolikami, jeżeli jednocześnie nie będzie się uwzględniało również 
Kościoła anglikańskiego.

10 „Ekklesia” 43 (1966), s. 576—585 i 619—622. Po przedstawieniu obu informacji (mianowi
cie dotyczących starokatolików i anglikanów, red.) czwartej Wszechprawosławnej konferencji w 
Belgradzie, skierowanych do prawosławnych Kościołów lokalnych przez ich przedstawicieli, 
uważamy za wskazane, by opublikowane one zostały jednocześnie z referatami prawosławnych 
przedstawicieli, wygłoszonymi dla wyjaśnienia problemu prawosławnej hierarchii i zespołowi 
teologów, lub ogólniej Kościołowi prawosławnemu jak również dla przeanalizowania na szerokiej 
pertraktacji w Belgradzie i jeszcze ogólniej dla przygotowania rozpoczętego dialogu ze starokato
likami i anglikanami, który winien posiadać możliwie jak najszerszy zakres. Stanowisko takie 
zajmowaliśmy również wtedy, gdy dwa lata temu pisaliśmy o trzeciej Wszechprawosławnej 
konferencji na Rhodos, która podjęła decyzję rozpoczęcia teologicznego dialogu pomiędzy Koś
ciołem prawosławnym i Kościołami heterodoksyjnymi. Podkreśliliśmy wtedy, „że rezultaty 
osiągnięte przez aktualnych członków specjalnych komisji teologicznych do spraw dialogu, winny 
być z góry publikowane i analizowane na szerszej bazie przez kompetentne instytucje, jak 
również, że powinny uzyskać zatwierdzenie Kościołów prawosławnych, tak, by w ten sposób 
prezentowana była postawa całego Prawosławia. Po tym jednak powinien rozpoczynać się 
wspólny i faktyczny dialog z odpowiednimi komisjami heterodoksyjnymi”. (J. Karmiris, Orto
doksja irzymskokatolicyzm, zeszyt 2: 3. Wszechprawosławna konferencja na Rhodos i 3. faza 
Soboru Watykańskiego, Ateny 1965, s. 111).

11 Commonit. prim. 2. W pierwszym artykule „Deklaracji Utrechckiej” (1889) Starokatolicy 
oświadczają: „Stanowczo uznajemy starokatolicką zasadę, którą Wincenty z Lerynu sformułował 
w następującym zdaniu: „Trzymamy się tego, co zawsze, co wszędzie, co przez wszystkich było 
wyznawane, to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie”. Z tego powodu obstajemy 
stanowczo przy wierze starego Kościoła, jak ona została sformułowana w ekumenicznych symbo
lach oraz w powszechnie uznawanych dogmatycznych orzeczeniach ekumenicznych synodów 
niepodzielnego Kościoła pierwszego tysiąclecia”. Ekklesia 42 (1965), 52, dop. 8.

12 „Ekklesia”, tamże.
13 Tamże, dopisek 6.
14 Maximos z Sardes, Starokatolicyzm i Prawosławie, w: „Theologia” 36 (1965), 15.
15 „Orthodoxia” 7 (1932), 158.
16 Tamże.
17 „Ekklesia”, tamże, dop. 8. Na bońskiej konferencji zjednoczeniowej w 1874 r., starokatolicy 

zgodzili się z prawosławnymi i anglikanami na następujące zdanie: „Odrzucamy nową rzymską 
naukę o Niepokalanym Poczęciu zawsze Dziewicy Maryi, jako sprzeczną z tradycją pierwszych 13 
wieków, zgodnie z którą jedynie Chrystus poczęty został bez grzechu” („Theologia”, tamże, s. 10).

18 „Orthodoxia”, tamże, s. 9.
19 „Orthodoxia”, tamie, s. 162.
20 „Orthodoxia", tamże, s. 33.
21 W Bonn, w 1931 r., starokatolicy oświadczyli, że uznają kanony siedmiu soborów powszech

nych o tyle, o ile interpretowane są one nie według litery, ale według ducha starego Kościoła 
(Orthodoxia, tamże). Odnośnie zagadnienia, czy synod prowincjonalny jest uprawniony do tego, 
by zmienić postanowienia ustalone przez synod powszechny albo czy jedynie tylko synod 
powszechny może dokonać takich zmian, albo zgodzić się później na nie, to prawosławni wypo



wiedzieli się na ten temat w sposób zdecydowany, ale nie podjęto żadnego rozstrzygnięcia 
(„Orthodoxia”, tamże, s. 160 i s. 34). Należy zauważyć, że liczba 7 synodów powszechnych 
ustanowiona została przez starokatolików dopiero w 1931 r. przy okazji rozmów w Bonn, przed 
słowami „Synody powszechne”, w pierwszym artykule Deklaracji Utrechckiej („Orthodoxia”, 
tamże). Rumuński przedstawiciel, prof. J. Coman, stwierdził w swym raporcie: „Stopniowo 
doszło się do takiego rezultatu: na początku dyskusji synody powszechne w ogóle nie były 
wymienione w Księgach i w Katechizmach starokatolickich (Kongres w Lucernie 1892), następ
nie zaczęto uważać za powszechne jedynie pierwsze cztery synody, zgodnie ze starą tradycją 
wschodnią, sięgającą papieża Grzegorza Wielkiego (+ 604 r.), i wreszcie wszystkie 7 (Bonn 
1931 r.)”.

Należy również dodać, że starokatolicy podczas konferencji bońskich w latach 1874/75 twier
dzili, „że orzeczeń 7 synodów powszechnych nie zaliczają do nauk obowiązujących każdego 
chrześcijanina” (Z. Rossis, Orthodozia i Starokatolicyzm, Ateny 1896, s. 5). W przyszłym dialogu 
ze starokatolikami, problemy te muszą być wyjaśnione, podobnie jak ich niesprecyzowana 
dokładnie nauka o świętej tradycji, a także wyjaśnione być musi dokładne znaczenie ich 9 tezy 
postawionej na Konferencji w Bonn w 1874 r., zgodnie z którą „Tradycję poznaje się częściowo 
przez consensus (zgody) wielkich instytucji kościelnych (jakich?), pozostających w historycznej 
ciągłości z Kościołem pierwotnym, a częściowo przekazywana jest ona na drodze naukowej”.

22 „Theologia”, tamże.
23 Podczas rozmów w Bonn, w 1931 r. starokatolicy stwierdzili: „Uznaje się naukę o wstawien

nictwie Świętych, a także proskynesis jest uznawana, mianowicie kult Matki Chrystusa, głównie 
w liturgii. Odrzuca się jednak_przesadny kult Świętych, taki jaki istnieje w Kościele rzymskokato
lickim. Jeśli chodzi o obrazy Świętych i relikwie, to oba Kościoły uznają ich cześć, z tym, że cześć 
ta oddawana jest nie materii, ale osobom przez tę materię wyobrażonym, jak to podkreślił 
św. Bazyli i siódmy sobór powszechny. Sposób oddawania czci jest różny. W Kościele 
starokatolickim stoją posągi Świętych. Zapala się ku ich czci świece” („Theologia”, tamże, s. 35). 
Natomiast „na konferencji z 1875 r. starokatolicy oświadczyli, że podtrzymują tezę bronioną na 
poprzedniej konferencji (w 1874 r.) a mianowicie, że używanie i pełna czci proskynesa Świętych i 
ich obrazów, nie jest obowiązująca dla każdego chrześcijanina” (Z. Rossis, tamże, s. 5). Sprawa ta 
musi być wyjaśniona w ramach przyszłego dialogu.

,,24 W rzeczywistości starokatolicka komisja z Rotterdamu, w swej drugiej odpowiedzi udzie
lonej komisji prawosławnej w 1898 r. pisała, że „ci z nas, którzy przyjmują Filioąue, przyjmują je 
wyłącznie jako dozwolony pogląd, a w konsekwencji nikomu nie chcą go narzucać” ! („Theolo
gia”, tamże, s. 200).

25 Focjusz, Pismo okólne do Patriarchatów Wschodu, u: J. Karmiris, Dogmatyczne i symboli
czne pomniki prawosławnego, katolickiego Kościoła, 2 wyd., Ateny 1960, tom I, s. 323 (po 
grecku).

26 Tamże, s. 325.
27 Tamże, s. 324,325: Focjusz mówi: „Jeżeli Duch pochodzi od Syna tak, jak od Ojca, to co 

przeszkadza temu by Syn rodzony był przez Ducha, tak, jak rodzony jest przez Ojca?... A w 
konsekwencji, jeżeli rodzenie i pochodzenie tak się połączy ze sobą, to należałoby też powiedzieć 
bez żadnego ociągania się, że nie tylko Syn rodzony jest przez Ojca, ale również Ojciec rodzony jest 
przez Syna”. „A dalej, jeżeli Syn rodzony jest przez Ojca, a Duch pochodzi od Ojca i Syna, to czyż 
byłoby to jakąś nowością dla Ducha, by i z Niego pochodziło coś innego? W ten sposób czyż z tego 
antyboskiego poglądu, nie wynikałoby, że istnieją nie trzy, ale cztery hipostazy (osoby), a właściwie 
nieskończona ich ilość, gdyż z czwartej pochodziłaby następna, i z każdej następnej znów 
następna, tak, aż doszłoby do pogańskiego wielobóstwa?”. Dokładne przedstawienie problemu 
Filioąue u Focjusza, zob. Z. Rossis, Systematyczna Dogmatyka prawosławnego, katolickiego 
Kościoła, Ateny 1903, s. 264—276 (po grecku).

28 „Theologia”, wyżej s. 15,



29 Zdanie, na które powołują się łacinnicy: „Duch Syna” (Gal 4,6) wskazuje, według Focjusza, 
na jednakowość natury i jedność istoty i nie daje podstaw do przyjmowania pochodzenia; uczy 
więc ono, że Duch nie posiada innej natury niż Syn, ale ma tę samą naturę i tę samą istotę i sławę, i 
cześć i wzniosłość (O święceniu Ducha Świętego 48—57. Mignę, P.G., 102, 328—336).

30 F.H. Reusch, Bericht iiber die vom 10. bis 16 August 1875, zu Bonn gehalten Unions- 
Konferenz (Informacja o konferencjach zjednoczeniowych w Bonn, w dniach od 10 do 16 sierpnia 
1875 r.), Bonn 1875, s. 91—94. Z. Rossis, Informacja o bońskiej konferencji zjednoczeniowej w 
1875 r., dla Świętego Synodu Kościoła Grecji, Ateny 1876, s. 34—36 (po grecku).

31 Jan Damasceński, Wykład właściwej wiary I, 13. Mignę P.G., 94, 856.
32 Jan Damasceński, Homilia na Wielką Sobotę 4. Mignę P.G. 96, 605. Wykład właściwej 

wiary, I, 8. 12. Mignę, P.G., 94 821,832—833, 849.
33 Maksym Wyznawca, List 6 Marinusa, Mignę P.G., 91, 136.
34 U Cyryla z Aleksandrii, Apologia, 12 rozdz., Mignę P.G., 76,432.
35 Cyryl z Aleksandrii, List 39 do Jana z Antiochii, Mignę P.G., 77,181. J. Karmiris, Pomniki, 

dz. cyt. I, s. 146. Por. też Apologia tego, co powiedziane jest u Theodoreta przeciwko anathematy- 
ston, Mignę P.G., 76,433.

36 Theodoret z Kyrus, zob. uwaga 35, a następnie jego List 171, Mignę P.G., 83,1484: „Duch 
Święty posiada swe istnienie nie z Syna lub przez Syna, ale pochodzi on z Ojca i z tej racji 
określony jest jako posiadający tę samą istotę, co i Syn”.

37 O nowszych autorach pisze Metrophanus Kritopoulos: „Duch Święty nazywa się Duchem 
„Syna” z racji na niepodzielną Jedność i tę samą istotę i tę samą cześć, a nie dlatego, że on ma swe 
istnienie również z Syna” (1. Wyznanie, u J. Karmiris, Pomniki, II, s. 507). Z. Rossis powiedział 
zaś na konferencji w Bonn, w 1875 r., co następuje: „Ojcowie Kościoła znają tylko jeden początek 
lub jedno źródło lub jedną przyczynę Syna jak i Ducha Świętego — jest nią Ojciec. Według 
niektórych Ojców Kościoła, Duch Święty pochodzi od Ojca przez Syna, albo jest z Ojca przez 
Syna, albo ujawnia się, objawia się, zjawia się, posyłany jest, udziela się przez Syna. Pochodzenie 
oznacza raczej początek, przyczynę lub źródło istnienia, natomiast wywodzenie się oznacza raczej 
działanie wieczne lub czasowe. Łacińskie słowo „procedere” nie odpowiada dokładnie greckiemu 
wyrażeniu „ekpoieuesthai”, które z racji na przedrostek „ek” oznacza raczej początek, źródło 
istnienia. Jedynie wyrażenie „principaliter procedere”, którym posługuje się Augustyn, odpo
wiada całkowicie greckiemu „ekporeuesthai”. Jeżeli więc Ojcowie Kościoła mówią: „Duch Święty 
pochodzi od Ojca przez Syna, albo wywodzi się z Ojca przez Syna, to musimy rozumieć te słowa w 
zgodności z ich nauką o jednym źródle lub przyczynie w Bogu, tak, że początkiem lub przyczyną 
istnienia Ducha jest Ojciec, natomiast w działaniu Ducha, wiecznym jak i czasowym, ma udział 
Syn” (Z. Rossis, Informacja o Konferencjach w Bonn..., s. 19. F.H. Reusch, Informacja..., 
s. 61/62).

38 Z. Rossis, Systematyczna dogmatyka..., s. 283.
39 „Theologia”, tamże, s. 193.
40 Por. też Z. Rossis, Fundamentalne dogmatyczne podstawy lokalnych wschodnich Kościo

łów w ich opozycji do podstaw starokatolicyzmu, Ateny 1898, s. 16—19.
41 „Ekkl. Aletheia” 1894, s. 276. Por. też: „Theologia”, tamże, s. 196: „My (Prawosławni) je

steśmy zdania, że teologiczne poglądy i teorie odnoszące się również do jakiegoś dogmatu, są dozwo
lone i pożądane tylko o tyle, o ile służą one upewnieniu i wyjaśnieniu. W innych przypadkach 
należy ich unikać. Teologiczny pogląd o Synu, jako drugiej przyczynie lub współprzyczynie Ducha 
Świętego, winien być odrzucony, gdyż nie służy on wyjaśnieniu dogmatu o Trójcy Przenajświętszej, 
ale przeciwnie, zaciemnia naukę o jednym początku i jednej przyczynie w Trójcy”.

42 Do tego zob. Z. Rossis, Systematyczna dogmatyka..., s. 256 nn. P. Tremblas, Dogmatyka 
prawosławnego katolickiego Kościoła, Ateny 1959, Tom I, s. 285 nn (po grecku).

43 Na specjalną uwagę zasługuje tutaj to, co z emfazą wypowiedział Arcybiskup Utrechtu, 
Andreas Rinkel w następującym stwierdzeniu” „Cenić musimy czujną wierność Kościoła



Wschodniego, który aż do dnia dzisiejszego odrzucał jeden dodatek do kościelnego wyznania 
wiary — mamy tu na myśli „Filioąue” — który nigdy nie został autoryzowany przez żaden sobór 
powszechny” (Wyznanie Starokatolickie, w IKZ, 55/1965), s. 204.

44 „Theologia”, s. 9. „Ekklesia”, s. 51. Prof. J. Coman wyraził w swym referacie pogląd, że ich 
zgoda w tym punkcie z prawosławnymi „mogłaby być traktowana jako całkowita, gdyby staroka
tolicy rozumieli i stosowali w praktyce formułę „wiara czynna przez miłość” tak, jak rozumieją ją i 
praktykują prawosławni, to znaczy jako wiarę i dobre uczynki”.

45 „Orthodoxia”, s. 159/160. „Theologia”, tamże, s. 34. „Ekklesia”, tamże, s. 54.
46 „Tezy Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego do dialogu z Kościołem Starokatolickim” 

odczytane (w j. francuskim) podczas wszechprawosławnej konferencji w Belgradzie, przez jego 
przedstawiciela, archimandrytę Serafima, w których podkreślone zostały odchylenia starokatoli
ków w zakresie eklezjologii: „Starokatolicy nie posiadają wszyscy jednakowej koncepcji Kościoła. 
Jedni pod wpływem protestantyzmu uważają, że jest on niewidzialny, ponieważ, według nich, 
skupia on w sobie wyłącznie niewinnych, którzy uczestniczą w węwnetrznej wspólnocie we 
wierze, nadziei i miłości. Żadne wyznanie chrześcijańskie nie może rościć sobie prawa do 
wyłącznej świętości. Wynika stąd, że żaden Kościół nie może być ideałem dla innych Kościołów 
(Schirmer, w Podręcznym Katechizmie. W tym samym duchu wypowiada się także prof. Rudolf 
Keussen). Paralelnie do tych zapatrywań, inni teologowie (staro) katoliccy przyznają Kościołowi 
prawosławnemu cechę powszechności (Konferencja w Utrechcie 1922 r.), strażnika doktryny 
Kościoła niepodzielnego i struktury apostolskiej (biskup Edward Herzog i biskup Urs Kiiry).

47 S.A. Rinkel, tamże, s. 202 nn. Por. także: Katolicki Katechizm Kościoła starokatolickiego w 
Niemczech, Bonn 1955, s. 52 nn.

48 W związku z tym należy zauważyć, że, ponieważ w wymienionym wyżej katechizmie 
starokatolickim § 262, s. 51, dosłownie ustalono, że „święceń biskupa dokonuje się przez nałożenie 
rąk jednego biskupa” tylko, zamiast nakazanych w 1 kanonie świętych Apostołów „dwu lub trzech 
biskupów” (S.J. Karmiris, Dogmatyczne i symboliczne dokumenty... Tom I, s. 252), komisja 
teologiczna po wstępnym przebadaniu problemu postanowiła wezwać starokatolików do dokona
nia korekty ich stanowiska w tym zakresie.

49 Układ zawarty pomiędzy przedstawicielami Kościołów starokatolickich i Kościołów wspól
noty anglikańskiej, G.K.A. Bell, Documents on Christian Unity, 1930—1948, London 1948, 
s. 60. Germanos z Thyateira, Wspólnota sakramentalna pomiędzy starokatolikami i anglikanami, 
„Orthodoxia” 7 (1932), 82/83: Według anglikanina J. Brown’a „interkomunia wymaga, by 
opierała się na wspólnej wierze w Osobę, Dzieło i Rzeczywistość Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, jak również w samoob jawienie Boga jako Ojca, 
Syna i Ducha Świętego; żaden z wchodzących do wspólnoty Kościoła nie musi przyjmować 
dogmatycznych poglądów, pobożności sakramentalnej lub praktyki liturgicznej, właściwych 
innym Kościołom, ale musi być przekonany, że każdy z nich, w stosunku do innych wierzy, iż 
akceptują one to, co jest istotne w wierze chrześcijańskiej” . W związku z tym, słusznie zauważa 
Germanos z Thyateira: Prosta analiza tej wypowiedzi wskazuje, że tym, czego wymaga się od 
interkomunii, jest w gruncie rzeczy wiara w bosko-ludzką Osobę naszego Pana i w dogmat 
troistego Boga, a dalej ogólne przekonanie jednego Kościoła o drugim, że każdy z nich uznaje to, 
co należy do istoty wiary chrześcijańskiej. Ale można by tu zadać w pełni uzasadnione pytanie: 
„Czy takie postawienie sprawy nie sprowadza innych dogmatów, poza dwoma wymienionymi, do 
rzędu zwykłych poglądów teologicznych, co do których dozwolone są różne mniemania, albo do 
kategorii jakichś zasad pobożnościowych, które zezwalają na stosowanie mniejszej lub większej 
liczby sakramentów, ewentualnie do tradycji liturgicznej, która w sensie historycznym, w różnych 
Kościołach może rozwijać się w różny sposób?”. A na stronie 118—119 zauważa ten sam autor, że 
ze strony anglikańskiej, jako „istotne punkty wiary chrześcijańskiej” uznawane są tylko 4 punkty, 
ustalone w 1920 r. przez konferencję Lambeth, a mianowicie: Pismo Święte, Sakramenty, 
Wyznanie Wiary i historyczny Episkopat”. I pyta on słusznie: „Nawet jeżeli Kościół anglikański
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upewnił się, że Kościół starokatolicki zawiera wymienione wyżej elementy, to czy starokatolicy, 
którzy weszli do nieograniczonej wspólnoty sakramentalnej z anglikanami, nie uznali tym samym 
pośrednio ze swej strony, że nic więcej, a tylko te cztery elementy, stanowią istotę nauki 
chrześcijańskiej? (...) Czyż więc dla starokatolików nie istnieją żadne inne istotne elementy? A 
dalej, jakie znaczenie ma zapewnienie starokatolików, że oni, gdy opuścili granice Kościoła 
rzymskiego i odrzucili jego nowinki i błędy, zachowują w sposób nienaruszony wiarę starego 
Kościoła, wiarę pierwszych 10 wieków, za czym opowiadają się w pierwszym artykule Deklaracji 
Utrechckiej? A może wiara ta nie zawiera czegoś istotnego, co zawarte jest w owych czterech 
punktach, a co stanowi przecież podstawę układu, a jedynie teologiczne poglądy, które można 
swobodnie przyjmować i odrzucać? Do takiego wniosku, że pozostała treść wiary są to jedynie 
teologiczne poglądy lub historycznie uwarunkowane osobliwości, które nie zobowiązują do ich 
przyjmowania, dochodzi się wtedy, gdy uważnie analizuje się trzeci punkt układu anglikańsko- 
-starokatolickiego. Na pytania te starokatolicy muszą udzielić odpowiedzi”. Na uwagę zasługuje 
również pięć następujących zarzutów, jakie wysunęli Ewangelikalni pod adresem rozmów prowa
dzonych w ramach mieszanej komisji anglikańsko-starokatolickiej: „Po pierwsze — przyjęcie 
przez starokatolików reguły Wincentego z Lerynu; po drugie — przyjęcie 7 Soborów powszech
nych; po trzecie — przyjęcie pewnych orzeczeń Soboru Trydenckiego (między innymi wiara w to, 
że Jezus Chrystus ustanowił 7 Sakramentów, komunia pod jedną postacią, wzywanie świętych, 
wiatyk, modlitwa za dusze zmarłych); po czwarte — nauka o świętej Eucharystii (zwłaszcza 
błogosławieństwo Sakramentem, obchodzenie święta Bożego Ciała, Wystawienie Najświętszego 
Sakramentu w celu rozmyślania i uwielbienia, przechowywanie poświęconych hostii, pogląd, że 
Chrystus jest w nich ustawicznie obecny, ofiarowywanie Mszy św. za dusze zmarłych); po piąte — 
udzielanie neoprezbiterom następującego błogosławieństwa przez biskupów: „Niech zstąpi na 
was z góry błogosławieństwo wszechmogącego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, abyście byli 
błogosławieni w waszym stanie kapłańskim i mogli składać zadośćczyniącą ofiarę za grzechy i 
wykroczenia ludu”. Podczas pertraktacji zarzuty te zostały przedłożone starokatolikom i odparte 
przez nich w sposób dostateczny. Starokatolicy oświadczyli najpierw, że przyjmują oni dostate- 
czność Pisma Świętego oraz wyjaśnili znaczenie tradycji, obstając przy tym, że uznają Pismo 
Święte za główny kanon wiary, a także, że tradycja zawiera się częściowo w zgodnym świadectwie 
wielkich instytucji Kościoła, pozostających w historycznej łączności z Kościołem pierwotnym, a 
częściowo przekazywana jest na drodze naukowej za pośrednictwem pisanych dokumentów 
wszystkich wieków. Na przedłożone im drugie pytanie, starokatolicy odpowiedzieli, że cztery 
pierwsze sobory powszechne przyjmują oni w inny sposób, aniżeli trzy następne. Poważniejsze 
trudności dotyczyły nauk o świętej Eucharystii, a zwłaszcza sposobu, w jaki wyłożona jest ona w 
ich Rytuale Święceń. Starokatolicy oświadczyli wyraźnie, że terminu „ofiara zadośćczyniąca” 
używają nie w znaczeniu ponowienia ofiary złożonej na Golgocie, jak również, że nie przyjmują 
przeistoczenia (transsubstancjacji) w znaczeniu, jakie nadawano temu terminowi w średniowieczu 
(tamże s. 87—88). Jest rzeczą samo przez się zrozumiałą, że również wszystko, co zostało 
powiedziane wyżej, musi być ostrożnie przebadane podczas dialogu prawosławno- 
starokatolickiego, by można było powiedzieć starokatolikom, że im bardziej zbliżają się oni do 
oddalonych od Kościoła prawosławnego heterodoksyjnych Kościołów anglikańskich, Kościołów 
na Filipinach, w Hiszpanii i w Portugalii, bez uprzedniego osiągnięcia zgody odnośnie dogmatów 
przekazanych przez tradycję, tym bardziej oddalają się od Kościoła prawosławnego.

50 P. Bratsiotis, Święcenia anglikańskie z punktu widzenia prawosławnego, 2 wyd., Ateny 
1966, s. 39 (po grecku).

51 Faktycznie, podczas 19. Kongresu Starokatolików we Wiedniu, we wrześniu 1965 r., 
arcybiskup Utrechtu, Andreas Rinkel „podał bardzo ważny komunikat: na konferencji, którą 
episkopat starokatolicki odbył w przeddzień 22 września, zawarty został układ z biskupami 
niezależnych Kościołów Filipin, z reformowanymi Kościołami Hiszpanii i Portugalii, „wolnymi 
od Rzymu” według wyrażenia arcybiskupa Rinkela. Całkowita wspólnota liturgiczna oparta na



wzajemnym uznaniu ich katolickości, ich niezależności i ich jedności w istotnych sprawach 
dotyczących wiary, ustanowiona została tym samym pomiędzy tymi Kościołami i starokatolickim 
Kościołem Unii Utrechckiej, z tym, że każdy Kościół zachowuje swoje specyficzne właściwości 
porządku dogmatycznego i kościelnego (...)■ Decyzja ta wywołała jednak pewien niepokój wśród 
uczestników Kongresu. Niepokój ten ujawnił się w postulatach sformułowanych przez 
ks. W. Gautier, aby w przyszłości decyzje takie podejmować dopiero po uprzednim 
poinformowaniu szerokich kół wiernych starokatolickich. W rzeczywistości dopuszczenie tych 
Kościołów do wspólnoty liturgicznej stawia starokatolików wobe całej serii bardzo poważnych 
problemów: Kościoły Hiszpanii i Portugalii ulegają w swej doktrynie dogmatycznej silnym 
wpływom protestanckim i w ich życiu liturgicznym nie ma prawie miejsca dla czci Matki Bożej. 
Biskupi irlandcy, którzy konsekrowali ich biskupów, należą do skrajnego skrzydła tak zwanego 
dolnego Kościoła (Iow church) anglikańskiego; co do Kościła Filipin, to powszechnie przyjmowane 
są w nim idee unitoriańskie, co jest równoznaczne z negacją Trójcy Świętej. (A czyż arcybiskup Rinkel 
w swym expose nie podkreślał bardzo silnie centralnego miejsca wiary w Trójcę Świętą w 
starokatolicyzmie? Prawdopodobnie chciał on w ten sposób rozproszyć wątpliwości powstałe w 
wyniku zawarcia tego układu). Mówi się wprawdzie, że te tendencje unitariańskie są już przezwy
ciężone w Kościele Filipin. Jeżeli chodzi o Kościoły Hiszpanii i Portugalii, to oddalają się one 
powoli od protestantyzmu i zbliżają do katolicyzmu. Niemniej sprawa wspólnoty liturgicznej z 
nimi niepokoi wielu członków Kościołów starokatolickich. Jest to zresztą tylko jeden szczególny 
aspekt ogólnego problemu wspólnoty liturgicznej z anglikanami; w rzeczywistości, wśród nich, 
nawet w episkopacie, rozpowszechnione są doktryny modernistyczne i dotyczą one nawet pod
staw wiary chrześcijańskiej; nie ma żadnej instancji kościelenj zdolnej do odrzucenia tych idei w 
znaczeniu autorytatywnym, podczas gdy proponowane warunki unii z metodystami mogą stwa
rzać wrażenie, że Kościół anglikański nie obstaje nieugięcie przy nauce o sukcesji apostolskiej, o 
episkopacie oraz o sakramencie Eucharystii. Jakby nie było, prawosławni w swym przyszłym 
dialogu ze starokatolikami, muszą zwrócić uwagę na fakt, że ci ostatni pozostają we wspólnocie z 
grupą Kościołów wyznania anglikańskiego i że, w konsekwencji, możliwość naszej wspólnoty z 
nimi byłaby nierozłączna z ustanowieniem takiej samej wspólnoty z anglikanizmem łącznie ze 
wszystkimi problemami, które z tego wypływają”. (Archeveque Basile Krivocheine, Le XIX e 
Congres, international Vieux-Catholique a Vienne, „Messager de l’Exarchat du Patriarchę Russe 
en Europę occidentale” 13 (1965), 203, 208/209).

52 S.J. Karmiris, Pomniki..., tom II, s. 1000 nn: „Z punktu widzenia prawosławnego, wspólne 
uczestniczenie przy stole Pana, spowiedzi i innych sakramentach i ogólnie tak zwana interkomu- 
nia, może być traktowana wyłącznie jako dopełnienie jedności Kościołów we wierze i ich praw
dziwej i faktycznej jedności dogmatycznej oraz jako skutek wewnętrznej i faktycznej jedności 
dogmatycznej oraz jako skutek wewnętrznej, wyznaniowej jedności chrześcijan. Gdzie jej brak, 
wspólnota sakramentalna nie jest dozwolona. Wynika to z ogólnych teoretycznych zasad Prawos
ławia, a zwłaszcza z nieważności sakramentów udzielanych poza Kościołem, jak również z 
określonych kanonów i z powszechnej praktyki starego Kościoła, którą Jan Damasceński ujął w 
Wykładzie prawowitej wiary 4,13, Mignę P.G., 54, 1153. (...) Warunkami nieodzownymi wspól
noty sakramentalnej jest odrzucenie heteronomicznych błędów i przyjęcie odpo
wiednich nauk prawowiernych oraz włączenie się w łono Prawosławia, a więc 
jedność we wierze, w wyznaniu wiary i w Kościele i z tej racji zakazana 
jest interkomunia pomiędzy prawosławnymi i wszystkimi heterodoksami (...)”. Por. też 
J. Kotsonis, Kanoniczne spojrzenie na kontakty z heterodoksami (interkomunia), Ateny 1957. 
G. Galitis, Interkomunia, Ateny 1966.

53 Już Z. Rossis, który uczestniczył w konferencjach bońskich w latach 1874/75 zapewniał, że z 
tego co mówili starokatolicy, jak również z ich działalności zarówno tam jak i gdzie indziej, 
wynika, że „żadnego z istniejących Kościołów nie uważają oni za nieomylny i posiadający w pełni 
wiarygodność i prawowierność w sensie, jaki nadajemy tym określeniom, ale że wszystkie te



Kościoły należy uważać za Kościoły pozostające w poważnych błędach, nie wyjmując z tej reguły 
również Kościoła Wschodu; ponieważ ich biskup Reinkens traktował wszystkie istniejące Koś
cioły częściowe jako Kościoły trwające w błędach i sądził, że żaden z nich nie może być ideałem 
dla pozostałych, z tego powodu powiedział on na kongresie w Lucernie: „Żaden poszczególny 
Kościół nie posiada absolutnej pełni chrześcijańskiego Ducha (...) żaden więc (Kościół poszcze
gólny, a więc również Kościół Wschodu — według Reinkensa) nie może być ideałem dla innych 
pozostałych” (Protokół Kongresu w Lucernie, s 109). Ponieważ Reinkens uważał, że w błędach 
trwa również Kościół Wschodu, a więc Kościół, do którego ciążą starokatolicy i do którego chcą 
się zbliżyć, i nie może on być uważany przez nich za ideał, dlatego, po wypowiedzeniu słów 
przytoczonych wyżej, powiedział on dalej: „W błędzie, jakoby był on absolutnie doskonałym i 
jedynie prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa, znajduje się teoretycznie i praktycznie Kościół 
rzymski; praktycznie jednak popełniają ten błąd również inne Kościoły (a więc i Kościół 
Wschodni!). My, starokatolicy, doświadczyliśmy tego, gdyż będąc przyjaciółmi naszego ruchu, 
ceniąc nas jako całość, sądziły one, że zbliżamy się do ich Kościoła. Dlatego niech mi wolno będzie 
z całego serca prosić wszystkich życzliwie nastawionych chrześcijan, by zrezygnowali z poglądu, 
że jakikolwiek z istniejących Kościołów zrealizował całkowicie ideał Kościoła” (Orthodoksia i 
Starokatolicyzm, s. 17 nn), J.J. Overbeck, Bońskie Konferencje zjednoczeniowe lub Starokatoli- 
cyzm i Anglikanizm oraz ich stosunek do Prawosławia, Holle 1876, s. 6/7, potwierdzono, że 
również według Ignacego von Dóllingera „prawdziwy następca starego Kościoła pierwszych 
nieskażonych wieków” już dawno nie istnieje i nie można go znaleźć na kuli ziemskiej. Uczeni 
muszą ten Kościół na nowo skonstruować z rozproszonych członków, z „membris disjectis” 
(rozrzuconych członków), na drodze badać antykwarycznych. Mianowicie w piątym wykładzie „o 
ponowriym zjednoczeniu chrześcijańskich Kościołów” (Augsburger Allgem. Zeitung Nr 61, 1 
marzec 1872 r., s. 903) powiedział on: „Kto wierzy w Chrystusa, kto kocha swą Ojczyznę, ten nie 
może pozbyć się oczekiwania tego, że w pewnej niezbyt odległej przyszłości ustanowiony zostanie 
Kościół, który w jego oczyszczonej postaci, stanie się, jako prawdziwy następca starego Kościoła 
pierwszych nieskażonych wieków, miejscem i siłą przyciągającą dla wszystkich, którzy obecnie są 
oddzieleni — będzie to Kościół, w którym zgodnie współżyć ze sobą będą wolność i porządek, 
karność i zwyczaje, czystość wiary z nauką i niekrępowaną swobodą badań”. Wbrew temu 
zauważa Overbeck: „Kościół prawosławno-katolicki pozostał, jak powszechnie wiadomo, na 
pozycjach Kościoła niepodzielonego, uznaje w formie niezmienionej wszystkie dogmaty, tak jak 
były one uznawane przed wielką schizmą, i żadnemu jeszcze człowiekowi nie udało się udowod
nić, że wprowadził on jakąkolwiek, choćby nawet najmniejszą zmianę w dogmatach. Jest więc 
jasne jak słońce, że jest on Kościołem Obietnicy, gdyż Duch Święty zachował go w pełnym 
posiadaniu prawdy”. Por. też niżej, s. 39 nn., gdzie między innymi pisze on: „Teoria Kościoła 
rozgałęzionego jest niepoważnym kaprysem teologicznym, który biernym katolicyzującym angli- 
kanom ma przyjść z pomocą do wyjścia z przykrej sytuacji i do przekroczenia przepaści istniejącej 
pomiędzy ich Kościołem a rzeczywistym Kościołem katolickim”, tamże, s. 40.

54 „Theologia”, tamże, s. 9.
55 I tak, podczas rozmów w Bonn, w 1931 r. „przyjęto zgodnie ustalenia dotyczące pojęcia 

„sakrament” i bez żadnych różnic przyjęto, że liczba sakramentów wynosi siedem, podkreślono 
tylko, że chrzest jest przyjęciem do Kościoła, a święta Eucharystia stanowi punkt centralny i jest 
łaską łączącą wszystkich chrześcijan. Zwrócono jednak, mimo to, uwagę również na pewne 
różnice dotyczące konieczności sakramentów i sposobów ich udzielania. I tak: 1. Chrzest udzie
lany jest w Kościele prawosławnym przez trzykrotne zanurzenie, a w Kościele starokatolickim 
przez polanie; ta ostatnia forma, jako chrzest w warunkach przymusowych, ważna jest również w 
Kościele prawosławnym. 2. Bierzmowania udziela się w Kościele prawosławnym bezpośrednio po 
chrzcie i udziela go kapłan, posługując się myrą poświęconą przez biskupa. Kościół prawosławny 
uważa bierzmowanie za konieczne do wewnętrznego wzrostu chrześcijańskiego. Kościół staroka
tolicki udziela bierzmowania po uprzednim okresie pouczenia. Uznaje on bierzmowanie za godne
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zalecenia. W każdym przypadku za konieczny warunek do przyjęcia święceń kapłańskich, ale nie 
do przyjmowania Komunii Świętej. (Podobnie we wspomnianym wyżej katechizmie starokatolic- 

. kim, § 227, s. 45, bierzmowanie potraktowane jest „jako nie konieczne do zbawienia”!). 3. Obie 
strony uznały przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa w świętej Eucharystii, z tą 
tylko różnicą, że podczas gdy w Kościele starokatolickim epikleza poprzedza słowa konsekracji, to 
w Kościele prawosławnym umieszczona jest po nich, a także, że starokatolicy posługują się 
chlebem niekwaszonym, natomiast prawosławni — kwaszonym; pierwsi komunikują pod jedną 
postacią i pod dwoma, a drudzy pod dwoma. 4. Według Kościoła prawosławnego spowiedź jest 
konieczna przed Komunią, natomiast u starokatolików „traktowana jest ona jako pożądana” 
(„Theologia”, tamże, s. 34/35. „Orthodoxia”, tamże, s. 161/162).

56 Zob. J. Karmiris, Prawosławne Wyznanie Wiary Patriarchy Jerozolimskiego Dositheosa, 
Ateny 1949, s. 57 nn, 103 nn (po grecku).

57 „Orthodoxia”, tamże, s. 161.
58 By służyć tym, którzy prowadzić będą dialog prawosławno-starokatolicki, przygotowano tu 

najważniejsze fragmenty tego artykułu, według naszego, wspomnianego wyżej, nowego, najpeł
niejszego wydania, s. 99—103 (zob. również wiążące się z tym wyjaśniające dogmatyczno- 
-historyczne uzupełnienia Patriarchy Dositheosa o św. Eucharystii, s. 103—141), jak również 
według „Dogmatyczne i symboliczne dokumenty...”. Tom II, s. 761—764: „W świętej służbie tego 
Sakramentu wierzymy, że nasz Pan Jezus Chrystus jest obecny nie formalnie, ani też 
symbolicznie, ani poprzez wyjątkową wielką łaskę podobnie jak w pozostałych sakramentach, ani 
przez zwykłą obecność, jak to twierdzili niektórzy Ojcowie o chrzcie, ani na sposób impanizacji, a 
więc tak, że Bóstwo Logosu hipostatycznie łączy się z używanym w Eucharystii chlebem, jak 
twierdzą w sposób bardzo niezręczny i niewłaściwy luteranie, ale prawdziwie i rzeczywiście tak, że 
konsekracja chleba i wina „metaballesthai”, „metousiousthai”, „metapoiesthai”, „metaruth- 
midzsthai” (przemiana) chleba w prawdziwe Ciało samego Pana, który narodził się w Betlejem z 
Bożej Rodzicielki Marii zawsze Dziewicy, ochrzczony został w Jordanie, cierpiał, został 
pognębiony, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga, który przyjdzie na 
chmurach nieba, a wino „metapoieisthai” i „metousiousthai” (przemiana) w prawdziwą krew 
samego Pana, która, gdy wisiał On na Krzyżu, wylana została za życie świata.
, Również — po konsekracji nie istnieje już więcej istota chleba i wina, ale jest tylko ciało i krew Pana 

Widzialne w formie chleba i wina, lub, by powiedzieć to samo innymi słowami, pod postaciami 
(accientia) chleba i wina.

Również — to całe prawdziwe Ciało i Krew Pana, w jednakowy sposób przyjmowane jest w 
komunii przez księży i świeckich, a więc w obu postaciach, i przenikają one do ust i do żołądków 
tych, którzy komunikują, pobożnych i bezbożnych, z tym tylko, że dla pobożnych i godnych 
stanowi to odpuszczenie grzechów i gwarantuje życie wieczne, a dla bezbożnych i niegodnych — 
potępienie i zapowiada wieczną zgubę.

Również — Ciało i Krew Pana łamane i dzielone są rękami i zębami według przypa
dłości, oczywiście przypadłości (accidentia) chleba i wina, po których również są 
one widoczne i poznawalne, podczas gdy samo (Ciało i Krew) pozostają nie- 
połamśne i niepodzielne. Gdyż mówi się: „Dzieli się i rozdziela to, co jest podzielne 
a nie tó, co jest niepodzielne, i co zawsze jest przyjmowane, a nigdy nie jest zniszczo
ne, ale co uświęca tych, którzy (godnie) komunikują.
. Również — w każdej części i najmniejszej odrobince przemienionego chleba i wina znajduje się 
nie tylko jakaś część Ciała i Krwi Pana, albo znajduje się tam całkowicie cały Władca Chrystus 
według istoty, a więc z duszą i bóstwem, a więc cały Bóg i cały Człowiek. Ponieważ Ciało 
Chrystusa istnieje nie tylko w tajemnicy, ale również, zgodnie z naturalnym rozkładem i przy 
zachowaniu ścisłego przyporządkowania członków do całego ciała, w niebie; ten sam istnieje 
również w sakramencie Eucharystii, nie dlatego, że zstępuje z nieba, ale dlatego że jest on jako ten 
sam, w sposób nadprzyrodzony i tajemniczy obecny w sakramencie. Jeśli więc w jednym i tym
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samym czasie odprawiają się na świecie liczne msze święte, to jednak nie ma tam wielu Chrystusów, 
ani też wielu Ciał Chrystusa, ale jeden i ten sam Chrystus prawdziwie i rzeczywiście obecny jest we 
wszystkich kościołach z pewną częścią wiernych, i jedno tylko jest jego Ciało i jedna tylko jego Krew, 
na wielu miejscach, a nie wiele Ciał, i z tej racji sakrament ten jest najwyższy i nazywany jest cudownym
i zrozumiały jest on wyłącznie przez wiarę, nie przez sofizmaty ludzkiej mądrości, której głupią i nie
zrozumiałą ciekawość tego, co boskie, odrzuca nasza pobożna i dana nam przez Boga religia.

Również — Ciało i Krew Pana w Eucharystycznym sakramencie powinny być czczone ponad 
wszystko i winien im być oddawany hołd godny Boga; jednakowa bowiem jest cześć oddawana 
Jednorodzonemu i Jego czcigodnemu Ciału i Krwi.

Również — jest to prawdziwa ofiara przebłagalna, składana za wszystkich pobożnych, żywych i 
zmarłych, i za winy wszystkich, jak to wyraźnie mówi się w modlitwach tego sakramentu, które 
Apostołowie przekazali Kościołowi, zgodnie z poleceniem Pana.

Również to samo, co zaraz po konsekracji i przed przyjęciem w Komunii i to, co po przyjęciu w 
Komunii, pozostaje w naczyniach, w celu udzielania Komunii nieobecnym, jest prawdziwym 
Ciałem Pana i w niczym od niego się nie różni, tak że przed Komunią po konsekracji, w Komunii i 
po Komunii we wszystkich jest prawdziwe Ciało Pana.

Również— nikt nie może sprawować sakramentu świętej Eucharystii, jak tylko pobożny kapłan, 
który otrzymał święcenia od pobożnego i prawowitego biskupa w sposób zgodny z nauką Kościoła 
katolickiego.

Również— używając pojęcia „metousiosis” wierzymy, że wprawdzie nie jest znany sposób i ro
dzaj w jaki chleb i wino przemienia się w Ciało i Krew Pana—gdyż jest to niepojęte i niemożliwe poza 
samym Bogiem — mimo to jednak wierzymy, że po konsekracji chleb i wino nie zmienia się tylko for
malnie, symbolicznie lub duchowo, tylko w taki sposób, jak sakramenty Starego Testamentu nazywa
ne były duchowymi, a które były tylko formami i wyobrażeniami, i o tyle w sposób prawdziwy nazy
wane były sakramentami, o ile wskazywały na sakramenty Nowego Testamentu, które są nimi pra
wdziwie (podczas gdy oni jedząc mannę i pijąc wodę wytryskającą ze skały, jedli i pili tylko symbolicz
nie Ciało i Krew Pana, to my jemy i pijemy prawdziwie; oni (jedli i pili) to, czego nie było, ale co mia
ło być w przyszłości, my natomiast to, co istnieje; oni w nieobecności (Pana), my w (Jego) obecności, 
oni zwiastujący znak, my za to, co istnieje), i to nie tylko dzięki nadzwyczajnej łasce, w którą bogate 
są również pozostałe sakramenty, ani też dzięki wspólnocie i obecności jedynie Bóstwa Jednorodzone- 
go, jak to mówili niektórzy Ojcowie o chrzcie, ani poprzez prawdziwą i absolutnie pewną obecność 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą teraz gwarantuje nam wyłącznie wiara, a której to nowości nau
czał w swej bezbożności Kalwin, gdyż tego rodzaju obecność nie jest prawdziwa i pewna, ale jest two
rem fantazji i produktem myśli, nie jest ona istotna i rzeczywista, a także nie jest to obecność przez 
impanizację, tak że Ciało Pana, które przez swą jedność z Bóstwem Jednorodzonego jest nieskończo
ne i zjednoczone jest również z chlebem Eucharystii, tak że chleb i wino w sensie jakiejś zmiany na
zwy tylko, staje się Ciałem i Krwią, a nie w sensie przemiany, jak to uczył obłędnie Luter; również to 
nie przypadłość (accidens) chleba i wina zmienia się w jakiś sposób w przypadłość Ciała i Krwi, ale 
prawdziwie i rzeczywiście i istotnie chleb staje się prawdziwym Ciałem Pana, a wino prawdziwą 
Krwią Pana...”.

59 „Theologia” tamże, s. 34. „Ekklesia”, tamże, s. 54.
60 J. Valetta, Listy najmądrzejszego i najświętszego Patriarchy Focjusza (po gr.), Londyn 1864, 

s. 156. Por. J. Karmiris, Orthodoxia i Protestantyzm, Ateny 1937, s. 324 nn, 364,366,369,394 n.
61 Dimitrius Chomatinus, Patriarcha Bułgarii, Odpowiedzi dla Konstantina Kabasilasa, u: G. 

Rallis i M. Potlis, Zbiór Świętych Kanonów, Ateny 1855, tom V, s. 432. Zob. też J. Karmiris, 
Stare antychalcedońskie Kościoły Wschodu i podstawa ich pojednania z Kościołem prawosław
nym, katolickim, Ateny 1966, s. 165 (obie prace po grecku).

62 J. Karmiris, Prawosławie i Katolicyzm rzymski, zeszyt 2, s. 75.
63 Patriarchalny i synodalny okólnik z 1902 r. o stosunkach autokefalicznych Kościołów prawo

sławnych oraz o innych ogólnych problemach, odpowiedzi na ten okólnik świętych Kościołów auto
kefalicznych i informacja Patriarchatu w Konstantynopolu. Konstantynopol 1904,s. 10,77—78.

64 Tamże, s. 39.



Christian Oeyen
„Posłannictwo” nr 1-4 1990 r.

Szanse i trudności dialogu 
prawosławno-starokatolickiego*

We wrześniu 1981 r., Komisja do Spraw Dialogu prawosławno- 
starokatolickiego opracowała i przyjęła w Moskwie 4 dokumenty. W ten 
sposób, począwszy od 1974 r. Komisja wspólna sporządziła 13 tekstów i 
wypełniła połowę zadań, jakie sama przed sobą postawiła. Uprawnia to do 
dokonania prowizorycznego bilansu. Od ponad stu lat Kościół Starokatolicki 
dąży do jedności z Prawosławnym Kościołem Wschodu l . Fakt ten wskazuje, 
że chodzi tu o ważne zadanie, należące prawie do samoświadomości starokato
lickiej. Przyczyn tych długich dążeń doszukiwać się należy w ekumenicznym 
charakterze starokatolicyzmu. Jeszcze w czasie trwania I Soboru Watykań
skiego, pisał Johannes Friedrich z Rzymu do Dóllingera: „Nie ma już żadnych 
powodów do tego, by nie doprowadzić do pojednania z Kościołem greckim... 
Właśnie obecnie możecie poczynić kroki w kierunku pojednania... Podczas 
gdy Pius ekskomimikuje, starajcie się o przywrócenie wspólnoty...” 2. Nato
miast I Kongres Starokatolików w Monachium w 1871 r., obok pragnienia 
doprowadzenia do jedności z Kościołem Utrechtu oraz z „Kościołami prote
stanckimi i biskupimi” stwierdził: „Spodziewamy się ponownego zjednocze
nia z Kościołem grecko-wschodnim i rosyjskim, z którymi rozłam nastąpił bez 
koniecznych powodów i nie jest uzasadniony żadnymi niepokonalnymi różni
cami dogmatycznymi” 3. Przez odrzucenie dogmatów papieskich z 1870 r. i 
opowiedzenie się za wiarą i ustrojem starego, niepodzielonego Kościoła 
Ojców, Kościół starokatolicki, jak żaden inny Kościół Zachodu, stoi blisko 
Kościoła prawosławnego. Z tego powodu pojawia się możliwość pierwszego, 
począwszy od chwili podziału, przezwyciężenia przepaści istniejącej pomię
dzy Kościołem prawosławnym i chrześcijańskim Zachodu. Jedność wyznań 
chrześcijańskich nie może być zrealizowana z wyłączeniem Kościoła prawos
ławnego, będącego następcą połowy starego Kościoła cesarstwa. W tym zakre
sie Kościół starokatolicki może i musi wziąć na siebie funkcję pośrednika, w 
oparciu o swą pełną wspólnotę sakramentalną z Kościołem anglikańskim 4 i

* Kracht..., 1982, s. 145—155.
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stosunki utrzymywane z innymi Kościołami Zachodu. Może to być trakto
wane jako historyczne znaczenie tak wcześnie rozpoczętego dialogu. W tym 
zakresie staje się jasne, że liczebnie mały Kościół starokatolicki dokonał wiel
kiej pracy pionierskiej: jako przedni oddział Kościoła zachodniego otworzył 
się na doświadczenia wiary Kościoła wschodniego, nie przestając być przy tym 
Kościołem zachodnim. Jednocześnie umożliwił przyjęcie Kościołowi prawos
ławnemu tych aspektów życia Kościoła zachodniego, które nie pozostają w 
sprzeczności ze starym Kościołem.

Dialog ten ważny jest jednak nie tylko ze względów ekumenicznych, ale z 
racji wielkich korzyści duchowych, jakie mogą z niego wyniknąć dla obu stron. 
Duchowość Kościoła wschodniego prezentuje w ramach chrześcijaństwa 
swoistą wartość, która nie zawsze jest doceniana w sposób dostateczny: o ile 
punktem centralnym duchowości katolickiej jest Sakrament Eucharystii, a 
zasadnicza postawa duchowa ewangelików polega na pozwalaniu, by samo 
Słowo Boże do nich przemawiało, to w praktyce modlitewnej i w życiu prawo
sławnym na plan pierwszy wybija się uwielbienie i adoracja. Bezpośrednie 
ujawnianie się świata niebieskiego, jego „epifania” — objawienie się — w 
modlitwie liturgicznej, doprowadzenie wierzących do przeistaczającego oglą
dania boskieigo majestatu, stanowią i dziś jeszcze w wielu częściach Kościoła 
prawosławnego żywą rzeczywistość. Bliska jest myśl (a pogląd ten wcale nie 
jest obcy starszej tradycji chrześcijańskiej), że obok słowa i sakramentu mamy 
tutaj do czynienia z trzecim elementem, mianowicie z doświadczalnym odczu
ciem łaski bożej. Te trzy elementy stanowiły oczywiście pierwotnie jedność i 
wyznania chrześcijańskie są bliskie ponownego odkrycia tego, że ich doświad
czenia nie wykluczają się nawzajem, ale przeciwnie — uzupełniają się i dopeł
niają. Tak jak dla chrześcijan zachodnich może być pożyteczne potęgowanie 
w sobie, wspólnie z Kościołem prawosławnym, postawy uwielbienia i adoracji, 
tak znów dla chrześcijaństwa wschodniego mogą otworzyć się nieprzeczu- 
walne nawet bogactwa w częstym przyjmowaniu Eucharystii oraz w bogat
szym w treści egzegetyczne kaznodziejstwie.

Poważną szansę tego spotkania stanowi również wzajemne zapładnianie 
myśli teologicznej. Teologia prawosławna jest w niektórych dziedzinach pra
wie kojąco archaiczna, zwłaszcza w zakresie nauki o łasce. W innych dziedzi
nach stworzyła oną jednak odstraszające konstrukcje, które ukrywają cenne 
wartości za bogatymi fasadami, jak na przykład w doktrynie o różnicy pomię
dzy istotą i energią w Bogu. Tego rodzaju impulsy są najbogatsze właśnie w 
tych dziedzinach, które nie stanowią przedmiotu sporów polemicznych 
pomiędzy Wschodem i Zachodem. Z drugiej znów strony Wschód winien w 
większej mierze niż to czynił dotychczas włączyć się i zbliżyć do wyników 
zachodnich badań historyczno-naukowych, na przykład w zakresie teologii 
spekulatywnej. Właśnie teologowie starokatoliccy mogliby pełnić tu funkcje
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łączące, pokazując, że badania prowadzone z poczuciem odpowiedzialności, 
nawet przy pomocy metody krytycznej, w ostatecznym efekcie są nie destruk- 

• tywne, ale przeciwnie: stanowią ważny bodziec wyzwalający w zakresie wiary.
Na zakończenie wspomnieć tu trzeba o możliwościach urzeczywistnienia 

chrześcijańskiego braterstwa wśród ludzi różnego pochodzenia i kultury, 
ujawniającego się na przykład w serdecznej gościnności Wschodu i wszechs
tronnej gotowości Zachodu do przychodzenia z pomocą, manifestowanej 
zresztą nie tylko przy okazji dialogu, ale również i w nim.

Są to niektóre tylko aspekty, ujawniające szansę spotkania pomiędzy dwoma 
Kościołami, wskazujące nie tylko na sensowność, ale również konieczność tego 
spotkania. A jak przedstawia się sprawa dotychczasowej pracy Komisji Mie
szanej wobec tych możliwości?

Może ogólne wrażenie wyrazić można najlepiej w ten sposób, że sam cel 
umieszcza się znacznie niżej. Jest to godne pożałowania, ale należy zda
wać sobie z tego wyraźnie sprawę. Tak na przykład zbyt mało pod
kreślany jest podczas rozmów dwustronnych wielki Kontekst ekumeni
czny. W 1979 r. Komisja w tekście o „Granicach Kościoła” (III, 3.5) stwier
dziła, że wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa wezwani są „do szukania w 
miłości, szczerości i cierpliwości wzajemnego dialogu i do ustawicznych mod
litw o przywrócenie jedności wiary i pełnej wspólnoty Kościołów”. Jednak w 
ocenie eklezjalnego znaczenia „innych” Kościołów zatrzymano się w istocie na 
pozycjach sformułowań eklezjologii konserwatywno-konfesjonalistycznej: 
ustawicznie traktowane są one jako trwające w schizmie i w herezji i wyłącznie 
„jako nie wykluczone akceptuje się to, „że działanie boskiej wszechmocy i 
łaski ujawnia się również tam, gdzie oddzielenie od pełni prawdy jednego 
Kościoła nie jest całkowite... gdzie źródło życia, Trójca, z całą pewnością jest 
głoszona i znana jest „tajemnica Ekumenii i Wcielenia” (III, 3.4). II  Sobór 
Watykański (i głosi to ustawicznie przeważająca większość wszystkich bisku
pów rzymskokatolickich) wymienia ponadto jeszcze Chrżest i Pismo Święte, 
uznawane skutecznie przez inne Kościoły, a jeśli chodzi o Kościoły biskupie, . 
Urząd i Eucharystię 5. To ostatnie, ze względu na totalitarne poglądy odnoś
nie Kqścioła i środków łaski, było niemożliwe. W dotychczasowej pracy 
zdarzaiło się również często, że z całą świadomością teksty utrzymywane były 
jako ótwarte, by nie uniemożliwiać i nie utrudniać rozmów z innymi Kościo
łami. O ile mi wiadomo, było to łagodzone jedynie z uwagi na Kościół 
Rzymskokatolicki w problemach dotyczących mariologii i pozycji Piotra, 
gdzie pewne sformułowania zostały nieco stonowane na wniosek przedstawi
cieli rosyjskich. Mimo, że Kościoły prawosławne posiadają Komisje Dialo
gowe z Anglikańską Wspólnotą Kościelną, że Światowym Związkiem Lute- 
rańskim oraz z Ewangelickim Kościołem w Niemczech, to jednak nigdy w 
sposób wyraźny nie stwierdzono, że liczą się one z nauką głoszoną przez te
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Kościoły. Również, jak dotychczas, nie została uwzględniona czy uznana wspól
nota sakramentalna istniejąca pomiędzy Kościołami starokatolickimi i anglikań
skimi tak, że dialog prawosławno-starokatolicki i prawosławno—anglikański prze
biegają zupełnie niezależnie od siebie. Ten punkt widzenia wydaje się być wyjątko
wo ważny przynajmniej w jednym miejscu cytowanego tekstu o „Granicach Ko
ścioła”, gdzie Komisja mówi: „Przecież od jego założenia aż do dnia dzisiejsze
go istnieje prawdziwy, jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół, bez jakiejkol
wiek przerwy dalej tam, gdzie zachowana została nienaruszona właściwa wiara, 
służba Boża i struktura dawnego, niepodzielonego Kościoła w taki sposób, w jaki 
zostały one wyrażone i sformułowane w definicjach i kanonach, a także u Ojców 
Kościoła” (III, 3.3.). Ponieważ Kościoły starokatolickie uznają oficjalnie katoli- 
ckość Kościołów anglikańskich 6, powstaje pytanie, czy ten fakt daje się pogodzić 
z podaną w tekście węższą definicją katolickości. Kościoły anglikańskie, jak do
tychczas, nie uznają wszystkich siedmiu Soborów Powszechnych. Nawet jeżeli 
tekst nie wyklucza wyraźnie tego, że cecha starego, niepodzielonego Kościoła mo
że istnieć bez formalnego uznawania wszystkich siedmiu Soborów, to jednak 
wspomina on często jeszcze o błędzie, schizmie, herezji. Kościoły starokatolickie 
mogłyby na tego rodzaju tekst wyrazić zgodę jedynie tylko z wyraźnym zastrzeże
niem, że uznana już katolickość Anglikańskiej Wspólnoty Kościelnej nie będzie 
przez ten tekst kwestionowana. Warto tu wspomnieć, że przez tego rodzaju oświad
czenie Kościoły prawosławne utrudniłyby sobie ich własne rozmowy, prowadzo
ne z Kościołami nie uznającymi Soboru Chalcedońskiego. Pokazuje to jasno, że 
Komisja w swych pracach nie dążyła do stworzenia możliwie jak najszerszej bazy 
zjednoczeniowej, która jednocześnie mogłaby być zaproszeniem dla innych Ko
ściołów, ale zajęła się wyłącznie opracowaniem warunków połączenia Kościoła 
starokatolickiego z prawosławnym.

Drugim przykładem jest metoda pracy zastosowana przez Komisję. W daw
nym Kościele do unii kościelnej, a więc do likwidacji schizmy, wystarczyło przy
łączenie się do powszechnego Wyznania Wiary i oświadczenie, złożone odnośnie 
jednego lub kilku punktów spornych, polegające zwykle na sformułowaniu kilku 
jasnych, akceptowanych przez wszystkich tez. Sformułowanie tego rodzaju tez, 
poprzedzone było wnikliwymi wyjaśnieniami odnoszącymi się do problemów,
o które właśnie chodziło, i faktyczną zgodą co do tych spraw. I tak na przykład Jan 
z Antiochii i Cyryl z Aleksandrii, po rozłamie w Efezie w 431 r ., prowadzili ze so
bą listowną dyskusję i po wyjaśnieniu nieporozumień doszło w 433 r. do opraco
wania formuły zjednoczeniowej, którą przyjął Sobór Chalcedoński w 451 r. Nato
miast Mieszana Komisja Dialogowa Prawosławno-Starokatolicka narzucał so
bie tego rodzaju plan pracy, zgodnie z którym praktycznie, odnośnie do każdego 
ważnego rozdziału dogmatyki musi być sporządzony odrębny dokument, nawet 
w tych punktach, co do których nigdy nie było sporu pomiędzy Kościołem Wscho
du i Zachodu, i które nigdy nie były kwestionowane przez żaden z tych dwu



Kościołów. W wyniku tego wkłada się bardzo wiele pracy i trudu w sporządza
nie tekstów, które są całkowicie zbędne, na przykład o chrystologicznej doktrynie
o dwu naturach lub roli Soborów Powszechnych. Przy tej okazji dyskutuje się nad 
tym, czy jakiś konkretny cytat biblijny lub patrystyczny słusznie przytoczony zo
stał na potwierdzenie odnośnej nauki albo też nad punktami, wspomnianymi w 
zdaniach ubocznych, a które właściwie należą do innych rozdziałów. Sporządzanie 
tego rodzaju dokumentów nie usuwa żadnej właściwie przeszkody z drogi do poje
dnania, a co najwyżej likwiduje przeszkody stawiane przez samych autorów.

Aczkolwiek wydaje się to paradoksalne, należy jednak z drugiej strony stwier
dzić, że właściwe problemy, o których należałoby mówić, nie są badane z wystar
czającą dokładnością. W takich przypadkach przystępuje się raczej bezpośred
nio do redagowania tekstów, bez uprzedniego omówienia sprawy zgody odnośnie 
tego zagadnienia. I tak na przykład odnośnie trwającego całe już wieki sporu o 
„filioąue”, co do którego wiele znaczących prac przygotowawczych dostarczyły 
bońskie konferencje zjednoczeniowe z lat 1874—75 oraz Komisje obradujące w 
St. Petersburgu i Rotterdamie w latach 1892—1913, a starokatolicka Konferen
cja Biskupów wydała odrębne Oświadczenie, ustosunkowano się w ten sposób, 
że w ciągu jednego wieczoru wszystkie te prace przygotowawcze, jak również 
wstępne, przygotowawcze teksty własnej Komisji wyrzucono za burtę i wprowa
dzono wyłącznie wschodnią formułę. Z wielu stron zaprotestowano przeciwko 
takiemu postępowaniu 7. Na posiedzeniu moskiewskim odrzucony został wnio
sek, aby definitywne opracowanie tekstu dotyczącego tak zwanej nieomylności 
lub bezbłędności Kościoła odłożyć do następnego posiedzenia celem dokonania 
poszukiwań u Ojców Kościoła, uzasadniających wypowiedzi zawarte w tekście. 
W ten sposób zdecydowano się raczej na sporządzenie tekstu bez żadnego powo
ływania się na Ojców Kościoła zamiast dokładnego zbadania, czy doktryna ta 
faktycznie jest starokościelna 8.

Pocieszający jest fakt, że na posiedzeniu w Moskwie przyjęto skromniejszy 
plan dotyczący drugiej części pracy, odnoszącej się do soteriologii, nauki o sakra
mentach i eschatologii; ma się on ograniczyć tylko do 4 tekstów. Odnośna propo
zycja sekcji roboczej została przyjęta z powszechną ulgą. Świadczy to o tym, że 
trudności zostały dostrzeżone i powstaje nadzieja, że w przyszłości praca będzie 
się mogła skoncentrować na tym, co istotne.

Trzeci przykład to teologiczny język dokumentów. Wszystkie dotychcza
sowe teksty opracowane zostały w wersji ostatecznej najpierw w języku nowo- 
greckim, a dopiero później były przekładane na język niemiecki. Również wnio
ski dotyczące zmian musiały być „przekładalne” na język grecki, by mogły 
mieć szansę, że zostaną potraktowane poważnie. Co to oznacza w praktyce, 
łatwo sobie wyobrazić. Centralne pojęcia starokatolickiego rozumienia wiary, 
jak na przykład „synodalna struktura Kościoła” lub po prostu współczesnej 
teologii, jak na przykład „koncyliamość”, „koncyliama wspólnota”, nie mogły



być używane, gdyż nie zostały one wprowadzone do teologii greckiej. Oczy
wiście, sens „dialogu” powinien właśnie polegać na tym, by wymieniano myśli 
i pojęcia i by jeden uczył się od drugiego. Na to było zbyt mało czasu, rozmowy 
były za bardzo skrępowane samymi tekstami.

Z całą pewnością byłoby niesprawiedliwością sądzić, że ostateczne wyniki 
musiały być z tego powodu całkowicie obce teologii zachodniej. Nie ulega 
żadnej wątpliwości, że czymś pocieszającym jest na przykład to, iż tekst 
„O jedności Kościoła i Kościołach lokalnych”, po prawie idealnym opisie 
jedności wzajemnej Kościołów lokalnych, zawiera również następujące słowa: 
„W obecnym czasie, ponieważ Kościół czeka jeszcze na to i modli się o to, aby 
Bóg wybawił go od wszelkiego zła, udoskonalił go w swej miłości i zgromadził 
go ze wszystkich krańców ziemi w swym Królestwie (Wid. 10, 5; 9, 4), 
Kościoły lokalne muszą z całym poświęceniem bronić udzielonej im istotnej 
jedności w stałej walce przeciwko siłom grzechu i podziału” (III, 2.5). A oto 
inne sformułowanie, pochodzące spod pióra prof. Photiadisa z Konstantyno
pola, a dotyczące wspólnej świadomości wiary, że „najdalej idącym świadect
wem całości Kościoła, uczestniczącego w odpowiedzialności, że prawda obja
wiona zawsze przechowywana jest w sposób nienaruszony i niesfałszowany”: 
„Znajduje swój wyraz u Wyznawców i Męczenników, u Pustelników i 
Mistyków, u świętych Ojców Zakonnych, u obdarzonych charyzmatami wier
nych oraz ogólnie wszystkich, którzy podczas chrztu i bierzmowania otrzy
mują dary Ducha Świętego i jednocześnie powołani są do dawania świadectwa 
Ewangelii w świecie, w służbie Bożej oraz w innych przejawach życia kościel
nego” (III, 4,41—2). Wypowiedzi te są jednak wyizolowane w tekście na ogół 
suchym, utrzymanym w tonie defensywnym, którego główną troską jest 
zabezpieczanie autorytetu biskupów. Mimo że Kościoły starokatolickie (a 
częściowo również poszczególne Kościoły prawosławne) nie posiadają struk
tury czysto biskupiej, ale raczej strukturę biskupio-synodalną, w ramach 
której księża i ludzie świeccy współuczestniczą w pracach Synodu i w kierow
nictwie Kościoła, fakt ten nie jest prawie uwzględniony w tekstach opracowa
nych przez Komisję. Jedyna wypowiedź, idąca w tym kierunku stwierdza 
tylko, że biskup w swym Kościele działa „w jednomyślnym powiązaniu z 
prezbiterium i z ludem” ewentualnie „zawsze we wspólnocie” z „ustanowio
nymi przez niego księżmi” (III, 4.3.1). Tekst o „Synodach Kościoła” (III, 6) 
konsekwentnie mówi tak, jak gdyby w Kościele istniały jedynie Synody czysto 
biskupie. Zdziwienie budzi upór, z jakim strona prawosławna odrzucała prze
widywany pierwotnie ustęp, w którym również księża określeni zostali jako 
podmioty pewnego (delegowanego) autorytetu. Z całą oczywistością nie mogli 
oni widocznie przyjąć, że księża jako proboszczowie, kierownicy dzieł kościel
nych, profesorowie teologii itp. ponoszą, jako jednostki, odpowiedzialność i 
mogą reprezentować autorytet Pana. Tym bardziej niedopuszczalna była dla



nich myśl, że w tym autorytecie (jako delegaci synodalni, członkowie kierow
nictwa Kościoła, nauczyciele) partycypować mogą ludzie świeccy.

Również całkowicie wschodnia jest wypowiedź, dotycząca „doskonałości” 
Kościoła tutaj, na ziemi, w tekście o „Istocie Kościoła” (III, 1.1.4). Żaden 
teolog starokatolicki nie zechciałby twierdzić, że założony przez Pana Kościół 
„jest czymś czysto wewnętrznym, jest niewidzialną wspólnotą lub Kościołem 
idealnym i niemożliwym do określenia”; mimo to należy stwierdzić, że Koś
ciół niebiesko-eschatologiczny, niebieskie Jeruzalem (por. Gal. 4,22—31) nie 
jest wielkością ziemską i z tego też powodu nie może istnieć jako w pełni 
doskonały tutaj, na ziemi, co podkreśla tradycja zachodnia 9. Z tego też 
powodu nie jest rzeczą poprawną automatyczne łączenie wypowiedzi o niedo
skonałości poszczególnych Kościołów z opisem czysto idealnego i niewidzial
nego Kościoła, jak to czyni tekst. Dokument o „Granicach Kościoła” opuścił 
w ogóle pojęcie „doskonałość” i mówi już lepiej o „właściwej i w istocie pełnej 
reprezentacji prawdziwego Kościoła” (III, 3, 3) 10. Mówiąc o niedoskona
łości, kładzie nacisk na niedoskonałość członków, a nie ziemsko-kościelnej 
instytucji jako takiej. Pomija tu zagadnienie, w jaki sposób Kościoły starokato
lickie mogą w tym zdecydowanie hierarchiczno-triumfalistycznym obrazie 
Kościoła rozpoznać swoją własną wizję Kościoła, powstałą w przeciwieństwie 
do przesadnych koncepcji rzymskich.

Również trudny do zrozumienia był postulat wysuwany w Moskwie przez 
stronę prawosławną, by wyrażenie „to alatheton” oddawać w przekładzie 
niemieckim, bez żadnych zastrzeżeń, przez wyrażenie „Unfehlbarket” (nie
omylność), podczas gdy delegacja starokatolicka obstawała przy wyrażeniu 
jfUntriiglichkeit” (niezawodność). Właśnie na Zachodzie istnieją poważne 
zastrzeżenia przeciwko używaniu tego określenia, nie tylko w obozie starokato
lickim, a cały ten tekst nie może być rozumiany w sensie jakiegoś „automa
tyzmu prawdy”, jak sugerowało to wyrażenie „nieomylność”. Propozycja 
kompromisowa, by w tytule dokumentu dodać słowo „niezawodność” też nie 
była najlepsza i spowodowała, że do protokołu musiało zostać włączone 
oświadczenie przewodniczącego starokatolickiego, biskupa L. Gauthiera n .

Moglibyśmy na tym zakończyć tę niewyczerpującą analizę i patrząc w 
przyszłość, postawić pytanie: Czy będzie to możliwe, by w drugiej części pracy 
uniknąć niektórych z tych błędów i dojść do lepszych, bardziej wyważonych, 
zarówno w sensie ekumenicznym, jak i dwustronnym, wyników? Z całą pew
nością, wspomniane wyżej ograniczenie tematyki stanowi pewien krok we 
właściwym kierunku. Należy również zwrócić uwagę na to, że Komisja 
musiała wdrażać się w pracę tak, że teksty ostatnie są pod wieloma względami 
nieco lepsze aniżeli poprzednie. Na drodze cierpliwych rozmów, tu i ówdzie 
stało się również możliwe, by uniknąć pewnych jednostronności. Wszystko to 
jednak nie wystarczy przy obecnym składzie Komisji. Delegacja starokato
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licka w swej przeważającej większości składa się z teologów, którzy z racji swoje
go pochodzenia lub rozwoju zbyt jednostronnie, hierarchicznie widzą Kościół i 
z tego powodu są skłonni zgadzać się z koncepcjami prawosławnymi nawet wtedy, 
gdyby mieli popaść w konflikt z ekumenicznie otwartą, zachodnią, nie czysto bi
skupią, ale biskupio-synodalną teologią starokatolicyzmu. Kluczową rolę odgry
wa w niej liczebnie silna grupa szwajcarska. Nie chcemy tu w żadnym przypadku 
kwestionować tego, że ludzie, mówiący językiem nowogreckim lub rosyjskim, 
utrzymujący osobiste kontakty z Kościołem prawosławnym i wysoko ceniący je
go teologię i praktykę, mogą być bardzo pożyteczni w tego rodzaju Komisji. Są 
oni faktycznymi pośrednikami i niejednokrotnie już przyczynili się do porozu
mienia obu stron. Problematyczne jest tylko to, że drugi kierunek, który przynaj
mniej w Europie zachodniej akceptowany jest przez większość starokatolickich 
duchownych i świeckich, zbyt słabo reprezentowany jest w Komisji. W pewnej 
ankiecie ‘2 przeprowadzonej we wszystkich czterech Kościołach starokatolic
kich w 1981 r., na którą otrzymano ponad 700 odpowiedzi, na pytanie: „jaki jest, 
Twoim zdaniem, najważniejszy cel ekumenicznych starań naszego Kościoła?”, 
tylko 4% (Szwajcaria 5%, Niemcy 4%, Holandia i Austria 3%) respondentów od
powiedziało: „Chcemy szybko uzyskać pełną jedność z Kościołem prawosławnym. 
Musimy uzgodnić zasady naszej teologii i praktyki z zasadami Kościoła prawo
sławnego”. Zdecydowana większość, wynosząca 75% (Szwajcaria nawet 79%, 
Austria 78%, Niemcy 71%, Holandia 62%) użyła przy odpowiedzi zdania: „Jako 
pomost między wyznaniami powinniśmy zachować samodzielność i szukać jed
ności ze wszystkimi stronami, przy zachowaniu aktualnie istniejącej wspólnoty”. 
Charakterystyczne, że 3/4 starokatolików ma tu na myśli także jedność z Kościo
łem prawosławnym, ale nie tylko z nim i nie za cenę zrezygnowania z własnej po
średniczącej pozycji w ruchu ekumenicznym i istniejącej już wspólnoty sakra
mentalnej z Kościołami anglikańskimi. Byłoby rzeczą konieczną, by dokopto- 
wać do Komisji w charakterze przedstawicieli lub doradców pewnych teologów, 
którzy w sposób szczególny akcentują ten aspekt działalności zjednoczeniowej, 
aby cała działalność Komisji była bardziej zgodna z życzeniami starokatolickich 
członków Kościoła.

Również niektórzy przedstawiciele prawosławni winni zdecydować się na bar
dziej otwartą postawę. Jedność nie może polegać na jednolitości. Nie leży to w pra
wdziwym interesie Kościoła prawosławnego, by niektórym, nielicznym chrześcija
nom na Zachodzie narzucać siłą swoją własną teologię, ze wszystkimi jej szczegóła
mi. Winien on raczej dawać świadectwo prawdziwej jedności w wielości, uznając 
i akcentując wszystkie właściwe elementy tradycji zachodniej nie tylko w liturgii 
i karności kościelnej, ale również w teologii i duchowości. W ten sposób doszło
by do rzeczywiście wyważonych rozmów, w których głosowi starokatolickiemu, 
jako reprezentantowi tradycji zachodniej w postaci współczesnej, zagwaranto
wana byłaby należna mu powaga. Byłby to wielki krok na drodze do jedności 
całego chrześcijaństwa, a nie tylko do stosunkowo mało ważnych zmian 
wyznaniowych.
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przejął św. Tomasz z Akwinu (S.Th. III, q. 8, a. 3, ad 2). Por. P. Camelot, Le sens de l'Englise chez 
les Peres latins NRTh 93/1961), s. 367—381.

10 Moim zdaniem niepotrzebne i zbyteczne jest zdanie podrzędne „Którego niedoskonałym 
obrazem byłyby poszczególne Kościoły”, gdyż cytowane tu sformułowanie III. 3.3 mówi to samo 
w słowach nie sugerujących nieporozumienia; Komisja, bez żadnych obaw merytorycznych, 
mogłaby je z powodzeniem skreślić.

11 „Wiemy, że utrata wyrażenia «nieomylny» i inne określenia, jak np. «niezawodny», nie 
wyczerpują treści Tajemnicy, zgodnie z którą Bóg utrzymuje Kościół w prawdzie. Jednak
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możemy wyznać, jak to rozumiemy. Obojętnie, czy występuje słowo «nieomylny» czy «nieza- 
wodny» — w obu przypadkach w tekście chodzi o tę samą sprawę”. W Moskwie postanowiono 
jednogłośnie, by to oświadczenie włączyć do protokołu posiedzenia.

12 Wyniki ankiety zostały opublikowane w roboczym materiale Międzynarodowego Kongresu 
Starokatolików, który ma się odbyć w Wiedniu we wrześniu 1982 r.



„Posłannictwo” nr 1-4 1990 r.

Siódma SESJA PLENARNA 
MIESZANEJ KOMISJI TEOLOGICZNEJ 

DO DIALOGU 
PRAWOSŁAWNO -  STAROKATOLICKIEGO

Kavala, 12—19 października 1987 r.
Przemówienie końcowe prawosławnego współprzewodniczącego

1. Oficjalny dialog teologiczny pomiędzy Kościołem Starokatolickim i 
Prawosławnym, wkroczył wraz z VII Sesją Plenarną w swą fazę końcową. 
Przez przyjęcie opracowanych wspólnie przez Mieszaną Podkomisję projek
tów tekstów, zadanie zlecone Mieszanej Komisji Teologicznej zostało speł
nione. Co z tego wynika dla strony prawosławnej, sprecyzowane to zostało 
przez III Przedsoborową Konferencję w Chambesy (28 października — 6 
listopada 1986 r.): „Przewodniczący międzyprawosławnej Komisji prześle 
następnie sprawozdanie Patriarsze Ekumenicznemu. On znów z kolei, za 
zgodą najwyższych głów prawosławnych Kościołów lokalnych, ogłosi zakoń
czenie dialogu. Żaden dialog nie będzie traktowany jako zakończony, dopóki 
jego zakończenie nie będzie podane do publicznej wiadomości przez tego 
rodzaju wszechprawosławną decyzję”. Wszechprawosławna decyzja, która po 
pozytywnym zakończeniu naszego dialogu teologicznego winna przywrócić 
wspólnotę kościelną, musi opierać się na jednomyślności wszystkich prawos
ławnych Kościołów lokalnych. Wyczerpana została lista tematów, które mają 
dowodzić nie tylko o wspólnym trwaniu przy kościelnej tradycji pierwszych 
wieków, ale również o odpowiednim wprowadzeniu tej tradycji w życie 
Kościołów.

Mieszana Komisja Teologiczna, która spotykała się na siedmiu Sesjach 
Plenarnych, pracowała w rzeczywistości z wielką gorliwością, z wysokim 
poczuciem odpowiedzialności, ze szczerą miłością i wzorową umiejętnością 
wczuwania się w zachodzące trudności zgodnie z tym, jak to zostało jej zlecone 
przez Kościoły, prowadzące dialog. Dokładna znajomość istniejących roz
bieżności teologicznych w poszczególnych zagadnieniach, jaką wyka
zywali członkowie Mieszanej Komisji Teologicznej, uzupełniana była
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również analizą dawniejszych rozmów teologicznych pomiędzy Kościołem 
starokatolickim i prawosławnym, która uczyniła jeszcze bardziej zrozumiałą 
wspólną świadomość możliwej zgody w istotnych zagadnieniach wiary. Takie 
też było zalecenie I Wszechprawosławnej Konferencji na Rhodos (1961 r.), 
zgodnie z którym należy dążyć do poprawy stosunków pomiędzy Kościołem 
prawosławnym i Kościołem starokatolickim” w duchu prowadzonych dotych
czas rozmów teologicznych i ujawnionych podczas nich tendencji do zjedno
czenia z Kościołem prawosławnym”.

Rozmowy teologiczne, prowadzone w ramach Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej, dotyczące ustalenia wspólnych tekstów, odbywały się faktycznie 
również z uwzględnieniem znanych, poprzednich rozmów teologicznych i 
koncentrowały się przede wszystkim na spornych punktach ustalonej listy 
tematów, gdyż członkowie Komisji mieli jasną świadomość tego, że ich zada
niem jest wyjaśnienie różnic teologicznych oraz likwidacja stwierdzonych 
teologicznych rozbieżności, a nie wyczerpujące opracowanie swego rodzaju 
wspólnego „wyznania wiary” odnośnie do poszczególnych tematów. Tego 
rodzaju opracowanie byłoby zresztą nie tylko trudne, ale również niebezpie
czne, gdyż prowadziłoby do sporządzania obszernych tekstów teologicznych, 
co niosłoby za sobą niebezpieczeństwo niedokładności językowych lub teolo
gicznych, jednostronności i braków, które wcale nie ułatwiałyby dialogu teo
logicznego. Wspólnym przekonaniem członków Komisji wszechprawosław
nej było stwierdzenie, że dialog teologiczny powinien ograniczać się do 
wyczerpującej analizy i opracowania przekazanych tradycją teologicznych 
rozbieżności, aby na podstawie wspólnej tradycji kościelnej pierwszych wie
ków, szukać zgody odnośnie do wspólnej wiary oraz przezwyciężenie tych roz
bieżności.

Kryterium to, które okazało się być również zgodne z tradycją i praktyką 
patrystyczną, było również stałą zasadą nie tylko podczas prowadzonych 
dyskusji teologicznych, ale także przy opracowywaniu wspólnych tekstów na 
poszczególne tematy; z tego powodu charakteryzowało ono również całą 
metodykę i sposób prowadzenia dialogu teologicznego. Jako wywodzącą się z 
tego ducha rozumieć należy również zwięzłość teologicznych tekstów, których 
celem było krótkie przedstawienie teologicznych podstaw, na bazie których 
możliwe byłoby przezwyciężenie lub zniesienie konkretnych rozbieżności 
teologicznych. Przekazane tradycją teologiczne rozbieżności przy poszczegól
nych tematach, były również znane z poprzednich rozmów teologicznych; 
znany był także z góry absolutny szacunek Kościoła starokatolickiego dla 
kryterium autentycznej treści tradycji patrystycznej.

2. Przez obiektywne zastosowanie tego kryterium do przekazanych trady
cją rozbieżności teologicznych, dyskusje Mieszanej Komisji Teologicznej nie 
gubiły się w nieskończonych subiektywnych rozważaniach, ale koncentrowały



się na poszukiwaniu kryterium tradycji patrystycznej przy każdej poszczegól
nej rozbieżności. Lojalny, szczery i w braterskim duchu poszukiwany powrót 
do Ojców wspólnej tradycji, w celu przezwyciężenia trudności przy opraco
wywaniu wspólnych tekstów teologicznych, okazał się jedynie pewną i 
sprawną drogą do jedności, gdyż umożliwił porozumiewanie się horyzontalne, 
bez konieczności upewniania się o autentycznej ciągłości trwania w Kościele 
zbawczej wiary. Zarówno prawosławnni jak i starokatoliccy członkowie Mie
szanej Komisji Teologicznej, wykazywali podczas dyskusji teologicznych sta
nowcze i niezachwiane trwanie przy obiektywnym kryterium tradycji patry
stycznej, dzięki czemu zabezpieczona była ciągłość, konsekwencja i 
skuteczność dialogu teologicznego, zawsze zgodnie z zaleceniem, udzielonym 
przez nasze Kościoły.

Oczywiście, podczas prowadzenia dialogu teologicznego, stwierdzo
ne zostały trudności, z których pewne były nawet bardzo poważne; ale 
również i one poddawane były ocenie w świetle obiektywnego kryte
rium wspólnej tradycji patrystycznej i rozpatrywane były w duchu 
miłości, wzajemnego zrozumienia i poszanowania dla autentycznej ciągłości 
wiary, przekazywanej tradycją w Kościele. We wspólnych tekstach 
teologicznych odzwierciedla się doskonale ta troska Mieszanej Komisji 
Teologicznej. I tak, odnośnie do problemów zróżnicowanej kościelnej 
praktyki z powodu zróżnicowanej oceny jej teologicznych podstaw, 
jak na przykład odnośnie do problemu stosunku istniejącego pomię
dzy sakramentami Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii lub odnośnie 
do problemu warunków uczestnictwa w Eucharystii itd., stwierdzona 
została na piśmie zgoda Komisji na zasadę teologiczną, a zróżnico
wała praktyka została potraktowana jako wyraz koniecznego dostoso
wania do autentycznej treści teologicznej zasady wspólnej tradycji 
patrystycznej.

3. Mieszana Komisja Teologiczna, która pracowała w tym duchu, jest przy 
tym świadoma, że swymi słabymi siłami, w możliwie najlepszy sposób wywią
zała się z nałożonych na nią zadań, przez opracowanie wspólnych tekstów 
teologicznych, które uwidaczniają w wielkiej mierze zgodność teologiczną 
zarówno-w podstawowych zagadnieniach wiary jak i w przekazanych tradycją 
punktach spornych, tak jak opisane one zostały w wykazie tematów oficjalnego 
dialogu teologicznego. Ponadto podniesienie wspólnej tradycji kościelnej 
pierwszych wieków, do godności kryterium naszej wspólnej wiary dowodzi, że 
zawarta jest tu implicite również zasadnicza zgoda odnośnie do zagadnień nie 
omówionych w sposób wystarczający lub przedstawionych może w sformuło
waniach niejasnych, zawartych we wspólnych tekstach teologicznych. Ewen
tualne stwierdzenia tego rodzaju, w żadnym przypadku nie oznaczają tenden
cji do ukrywania czegoś lub do uchylania się przed jakimiś określonymi 
zagadnieniami teologicznymi, ani też nie dowodzą niemożliwości osiągnięcia



teologicznej zgody odnośnie do jakiegoś postawionego problemu teologicznego, 
gdyż tego rodzaju perspektywę wykluczało zarówno obiektywne kryterium 
wspólnej tradycji patrystycznej, jak i czysto teologiczny cel dialogu.

Wręcz przeciwnie, Mieszana Komisja Teologiczna była zawsze wyjątkowo 
uczulona na to, co odnosiło się do oceny zgodności pomiędzy treścią wspól
nych tekstów teologicznych z jednoczesnymi inicjatywami, na przykład z 
problematyką wspólnego układu dotyczącego Eucharystii, zawartego pomię
dzy Kościołem starokatolickim i Kościołem Ewangelickim w Niemczech, 
mimo że mogła po prostu wskazać na jawną niezgodność tego układu z 
teologiczną treścią podpisanych wspólnie tekstów. Zarówno prawosławni, jak i 
starokatoliccy członkowie Mieszanej Komisji Teologicznej, wykazywali przy 
tym jednakową zdolność wczuwania się w konieczność prowadzenia dialogu 
teologicznego, mimo podejmowanych — sprzecznych z jego duchem — 
aktualnych inicjatyw, przy czym członkowie starokatoliccy, po zajęciu stano
wiska przez przewodniczącego Komisji Międzyprawosławnej, oficjalnie i na 
piśmie potępili tę inicjatywę w Niemczech i domagali się jej cofnięcia przez 
kompetentne gremium synodalne (Amerspoort, 1985 r.).

Jest także rzeczą samo przez się zrozumiałą, że Mieszana Komisja Teologi
czna, która pracowała w duchu otwartości i miłości, traktowała z wielko
duszną kościelną konsekwencją i z eklezjalnym poczuciem odpowiedzialności, 
przekazane tradycją problemy teologiczne i za pośrednictwem wspólnych 
tekstów teologicznych dostarczyła możliwą do przyjęcia podstawę dla popie
rania idei przywrócenia wspólnoty kościelnej pomiędzy Kościołem starokato
lickim i prawosławnym. Stwierdzamy to nie tylko na podstawie zlecenia 
wydanego Mieszanej Komisji Teologicznej, ale również na podstawie odpo
wiednich kryteriów patrystycznej i kanonicznej tradycji. Stwierdzenie to 
oznacza z całą pewnością również zakończenie teologicznej działalności 
Komisji. Teologiczne wyniki tej działalności zostaną przedłożone, zgodnie z 
wymogami kompetencyjnymi, do dalszej kościelnej oceny oraz oficjalnego 
sformułowania końcowego.

4. Tak więc Komisja doprowadziła do pomyślnego zakończenia zleconą jej 
pracę teologiczną, ale nie może ona decydować o takiej lub innej kościelnej 
ocenie tej pracy. Odpowiedzialnymi za tę ocenę teologicznej pracy Komisji, 
są, w danym przypadku, kompetentne gremia kościelne Kościołów prowadzą
cych dialog, dla których obie Komisje, a więc Komisja Starokatolicka i 
Komisja Wewnątrzprawosławna, muszą opracować wyczerpujące informacje, 
gdyż mimo zakończenia pracy teologicznej, istnieją jeszcze liczne ważne 
zagadnienia, które wymagają ustosunkowania się.

Z okazji V Sesji Plenarnej Mieszanej Komisji Teologicznej w Chambesy
— Genewie (październik 1983 r.), referujący powiedział, co następuje: „Stoją 
przed nami poważne pytania, które muszą nas ustawicznie zajmować: Jaka jest



moc obowiązująca konkretnych układów teologicznych dla Kościołów, które 
reprezentujemy? Jaki jest stosunek pomiędzy układami zawartymi w wyniku 
bilateralnych dialogów teologicznych, a naszymi wypowiedziami teologi
cznymi na, niejednokrotnie, prawie takie same tematy? Czy istnieją wzajemne 
stosunki pomiędzy dialogami bilateralnymi i multilateralnymi, a jeżeli tak, to 
jakie? W jaki sposób, na przykład, układ dotyczący doktryny, zawarty pomię
dzy starokatolikami i prawosławnymi, na temat autorytetu w Kościele lub na 
temat głowy Kościoła, może mieć charakter wiążący dla oficjalnego dialogu 
prowadzonego pomiędzy rzymskokatolikami i prawosławnymi? I jakie są dla 
naszego dialogu teologiczne i eklezjologiczne konsekwencje oświadczeń 
przedstawicieli Kościoła starokatolickiego i Kościoła wspólnoty anglikańskiej 
(1931 r), lub co oznacza dla nas „Boński układ o interkomunii z 1931 r....”. Czy 
teksty dialogowe nie powinny uczynić nas bardziej wrażliwymi na odchylenia 
od nauki własnego Kościoła; przecież są one wyrazem naszej własnej, zarówno 
prawosławnej, jak i starokatolickiej, wiary.

Mieszana Komisja Teologiczna dała na te pytania odpowiedzi we wspólnie 
podpisanych tekstach; jednak same te zagadnienia, zgodnie z ich charakterem i 
sposobem, w jaki odpowiedzi teologiczne Komisji mogą organicznie wrastać w 
skład doktryny oraz w życie naszych Kościołów, pozostają obecnie, tak jak i w 
przeszłości, zagadnieniami otwartymi. Naturalnie, odpowiedź na konkretne 
pytania, przekracza granice czysto teologicznych zadań Komisji Mieszanej, 
ale nie może być traktowana, jako całkowicie niezależna od tego zadania, 
odpowiedzialność za upowszechnianie konkretnych propozycji, mających na 
celu pełniejszą ocenę dokonanej przez nią pracy teologicznej. Zakończenie 
oficjalnego dialogu teologicznego przez wyczerpanie tematów i podpisanie 
wspólnych tekstów teologicznych, musi być uzupełnione odpowiedzialnym 
upowszechnieniem propozycji, skierowanych do Kościołów, w jaki sposób 
one, naszym zdaniem, mogłyby wykorzystać teologiczną zgodę do przywróce
nia wspólnoty kościelnej.

5. Informacja ta mogłaby być sporządzona przez wszystkich człon
ków Międzynarodowej Komisji Teologicznej, ale różna struktura orga
nizacyjna naszych Kościołów opowiada się raczej za sporządzeniem odrę
bnych informacji, opracowanych przez członków każdego z dwu wy
znań, to znaczy przez Komisję Starokatolicką i Komisję Między- 
prawosławną, ponieważ odrębne informacje mogą uwzględnić większą 
specyfikację ocen i propozycji. Jednak sporządzenie odrębnych infor
macji powinno mniej lub więcej odzwierciedlać ducha, który pano
wał podczas rozmów teologicznych, prowadzonych w ramach siedmiu 
sesji plenarnych Mieszanej Komisji Teologicznej, i wychodzić z treści 
wspólnych tekstów teologicznych, które jednogłośnie przyjęliśmy i wspólnie 
podpisaliśmy.



Informacja taka powinna zawierać:
a) charakterystykę całej pracy teologicznej Komisji, na podstawie wykazu 

tematów, ze specjalnym podkreśleniem wspólnych postaw w zakresie przeka
zanych tradycją rozbieżności teologicznych i z zaznaczeniem, jak te wspólne 
postawy potraktowane zostały we wspólnych tekstach teologicznych;

b) systematyczną ocenę teologicznych treści wspólnych tekstów, z uwzg
lędnieniem celu oficjalnego dialogu teologicznego, mianowicie przywrócenia 
wspólnoty kościelnej pomiędzy Kościołem starokatolickim i prawosławnym;

c) podkreślić patrystyczną podstawę całej metodyki pracy Komisji i podjęte 
na tej podstawie teologiczne opracowanie wspólnych tekstów teologicznych na 
każdy temat;

d) wykazać konieczność integracji teologii wspólnych tekstów z oficjalną 
nauką i życiem Kościoła, a więc konieczność włączenia ich do katechezy, 
nabożeństw itd., jak również opracować idące w tym kierunku propozycje. W 
tym celu jest rzeczą nieodzowną, aby wspólne teksty opublikowane zostały w 
wielu językach, by w ten sposób umożliwić sukcesywne wprowadzanie ich w 
życie lokalnych Kościołów;

e) wykazać bezpośrednią i nieodzowną konieczność dostosowania kościel
nej praktyki do zgodnych postaw teologicznych, osiągniętych we wspólnych 
tekstach tak, aby nie istniała żadna rozbieżność pomiędzy teologią wspólnych 
tekstów a teologicznymi założeniami ewentualnie sprzecznej z nią praktyki 
kościelnej;

f) jasno sformułować kościelne trudności w zakresie przywrócenia kościel
nej wspólnoty pomiędzy Kościołem starokatolickim i prawosławnym, istnie
jące niezależnie od akceptowania wspólnych tekstów teologicznych, jak na 
przykład sakramentalna interkomunia Kościoła starokatolickiego z Kościo
łami anglikańskimi itd. oraz

g) dać wyraz wspólnej świadomości i wspólnego pragnienia członków Mie
szanej Komisji Teologicznej odnośnie do możliwości naszych Kościołów 
wykorzystania pozytywnej pracy Komisji w zakresie przywrócenia wspólnoty 
kościelnej, która wzbogaca duchowe doświadczenie obu Kościołów.

Myśli te, które mogą być uzupełnione również innymi, będą ze strony 
naszego Kościoła towarzyszyć opracowywaniu obszernej informacji o doko
nanym dziele oraz stanowić będą podstawę propozycji wysuwanych adhoc, dla 
przyszłego, kościelnego potraktowania całego zagadnienia.

Oczywiście, zakończenie prac Mieszanej Komisji Teologicznej stwo
rzyło również teologiczne przesłanki dla ułatwienia wspólnej drogi 
do przywrócenia kościelnej wspólnoty; jednak dyskusje jakie miały 
miejsce przy omawianiu tego tematu pokazały- również, że jakie
kolwiek jednostronne odchylenia lub brak konsekwencji w zakresie 
stosowania teologii wspólnych tekstów w praktyce, niszczy teologiczne



dzieło, które z tak wielkim trudem i wysiłkiem budowane było przez Komisję 
Mieszaną.

Rozumiemy duszpasterskie, jak również i inne kłopoty Kościoła starokato
lickiego, ale trudno byłoby przyjąć, że praktyka duszpasterska mogłaby rozwi
jać się w sposób właściwy, bez konsekwentnego respektowania podstawowych 
zasad naszej wiary, wyłożonych, na podstawie kryterium tradycji Ojców sta
rego Kościoła, w opracowanych tekstach naszego dialogu i wspólnie 
podpisanych.

Chcę głęboko ufać, że fakt szczęśliwego zakończenia dialogu teologicznego, 
działać będzie jak potężny bodziec w tym kierunku tak, iż cały teologiczny 
wysiłek na rzecz jedności, oceniany będzie w sensie kościelnym w tym 
samym duchu miłości i wzajemnego zrozumienia, w jakim prowadzony był 
nasz dialog.

Kończąc prace Mieszanej Komisji Teologicznej doprowadzeniem do sfina
lizowania zleconego nam dzieła teologicznego, jesteśmy zobowiązani do 
podziękowania Bogu za wszystko, co wspólnie przeżyliśmy w różnych etapach 
tego dialogu. Dzięki Bogu za wszystko!

Jesteśmy zobowiązani również do złożenia podziękowania Jego Swiętobli- 
wości, Patriarsze Ekumeniczemu Dimitriosowi, za ustawiczne wykazywanie 
przez niego ojcowskiego zainteresowania dla prac naszej Komisji i dla całej 
drogi dialogu, jak również Kierownikom naszych Kościołów, którzy z zaufa
niem zlecili nam wysoką misję i odpowiedzialność przeprowadzenia teologi
cznego dialogu. Osobiście traktuję to jako jeden z mych obowiązków, by 
złożyć serdeczne słowa podziękowania Przewielebnemu Współprzewodniczą
cemu Komisji, Leonowi Gauthier, który łączył wysokie poczucie odpowie
dzialności z tęsknotą do jedności, podczas długiego okresu działalności 
Komisji, jak również Sekretarzom, Profesorem Vlassios Rhidas i Ernst Ham- 
merschmidt, którzy ze zrozumieniem, sumiennością i gorliwością wypełniali 
pełne odpowiedzialności obowiązki Sekretariatu dialogu.

Wdzięczności dla członków Mieszanej Komisji nie da się wyrazić w sposób 
wyczerpujący przez podkreślenie ich trudu, gdyż istnieje niebezpieczeństwo, 
że w ten sposób, w formie niedostatecznej scharakteryzowałoby się wyjątkową 
i jednorazową rolę Komisji Mieszanej, jako określonego gremium teologi
cznego, zjednoczonego wspólnym wysiłkiem, podejmowanym zawsze w 
duchu niekłamanej miłości i braterskiego zrozumienia. Przeprowadzenie bez 
przeszkód prac Komisji zawdzięczamy wyjątkowemu nakładowi pracy Pani 
Dora Nicolopoulos-Titaki, która prawie nieprzerwanie i z niezmożoną gorli
wością kierowała energicznie pracami Sekretariatu.

W tym historycznym momencie zakończenia pracy Mieszanej Komisji 
Teologicznej, z wdzięcznością wspominamy tych wszystkich, którzy popierali 
ideę doprowadzenia do jedności pomiędzy Kościołem prawosławnym i staro
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katolickim, poprzez dialog teologiczny: świętej pamięci, Metropolitę Niemiec, 
Jakobosa, który był pierwszym współprzewodniczącym Komisji Mieszanej, 
następnie Przewielebnego Metropolitę z Kissamos, Ireneusza, świętej 
pamięści Profesorów Kiippersa i Comana, Członka Akademii Pana Profesora 
Jana Karmirisa, którzy bardzo wiele wnieśli do pomyślnego przebiegu 
dialogu.

Na koniec zachowałem słowa podziękowania dla Przewielebnego Metro
polity z Philippi, Prokopiosa, gdyż zadaję sobie pytanie, czy mam mu dzięko
wać za jego ochoczą, wielkoduszną i tradycyjną gościnność, czy też za jego 
przynależność do Komisji. Moja osobista podzięka, jak również członków 
Komisji, dotyczy obu tych funkcji pełnionych przez osobę Metropolity apo
stolskiego Kościoła Philippi; niech on sam wybiera, którą stawia na pierwszym 
miejscu.

Ukochani Bracia, oficjalny dialog teologiczny został zakończony, ale nasze 
posłannictwo nie zostało jeszcze wyczerpane. Przystępowaliśmy do dialogu na 
zlecenie naszych Kościołów. W dialogu wspólnie nieśliśmy naszą wspólną 
wiarę, jako drogocenny skarb. Z dialogu wychodzimy jako misjonarze jedności 
i naszej nadziei, że nasza wspólnota znajdzie doskonałe dopełnienie przy 
wspólnym Stole Eucharystycznym.



„Posłannictwo” nr 1-4 1990 r.

W S P Ó L N E  T E K S T Y
7. SESJI PLENARNEJ 

MIESZANEJ KOMISJI TEOLOGICZNEJ DO DIALOGU 
PRAWOSŁAWNO-STAROKATOLICKIEGO

Kavala, 12 — 19 października 1987.

V/5. P O K U T A
1. W Sakramencie Pokuty odpuszczane są grzechy popełnione po Chrzcie, 

tym wiernym, którzy szczerze za nie żałują i wyznają przed kapłanem. „Wielo
rakie miłosierdzie Boga przychodzi z pomocą upadłym ludziom w ten sposób, 
że przywraca się im nadzieję na życie wieczne nie tylko przez łaskę Chrztu, ale 
również przez zbawczy środek pokuty” (Leon I Rzymski, Ep. 108; MPL 54, 
1011).

2. Upoważnienie do odpuszczania grzechów przyrzekł Apostołom Pan 
(Mt 16,19; 18,18) i udzielił im go faktycznie po Zmartwychwstaniu: „Którym 
grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzy
mane” (J 20, 23). Upoważnienie to przekazali dalej Apostołowie swym 
następcom. Na podstawie tego upoważnienia rozwinął się Sakrament Pokuty, 
jako stała instytucja w życiu Kościoła, ustanowiona przez Boga, co poświad
czają pisma Ojców Kościoła oraz liturgiczna i kanoniczna tradycja Kościoła.

3. Udzielającym (liturgami) Sakramentu Pokuty są Biskup oraz upowa
żnieni przez niego księża.

4. Nieodzownymi warunkami odpuszczenia grzechów są szczery żal serca i 
wyznanie winy przed księdzem. W przeciwieństwie do pierwotnie uznanej 
Pokuty publicznej, później uznanie zyskała Pokuta wyłącznie przed księdzem.

5.' Człowiekowi przejętemu żalem, Bóg gwarantuje odpuszczenie grzechów 
przez księdza: „To, co na dole czyni ksiądz, to w górze urzeczywistnia Bóg, i w 
ten sposób Pan potwierdza wyrok swego sługi” (Jan Chryzostom, Sac. 3, 5: 
MPG, 48, 643). „Przyrzeczono, że cokolwiek rozwiązane zostanie przez te 
klucze (Kościoła) na ziemi, rozwiązane to zostanie również w niebie” (Augu
styn, Sermo 351, 5, 12: MPL 39, 1549).

73



6. Ksiądz udzielający Sakramentu Pokuty, może zgodnie ze swym uzna
niem duszpasterskim nałożyć pewną pokutę i to nie tylko tym, którym ich 
grzechy nie zostały jeszcze odpuszczone, ale również i tym, którym już to 
zostało odpuszczone. Nakładanie jakiejś pokuty, potwierdzone przez Pismo 
Święte i Tradycję (por. 2 Kor. 2,6—8; Konst. Ap. 2,16; 18,41: MPG l,625nn; 
629 nn; 696 nn) ma na celu duchowe poprawienie grzesznika oraz ma być dla 
niego przestrogą, by nie popełniał tych samych grzechów. Pokuta posiada więc 
nie charakter kary, ale środka wychowawczego (por. Bazyli Wielki, Kan. 65; 
MPG).

7. Sakrament Pokuty ustanowiony został dla wszystkich ochrzczonych, 
którzy po Chrzcie zgrzeszyli lekko lub ciężko i żałują za swoje grzechy. Nie ma 
ani jednego grzechu lub wykroczenia, który, jeśli się go żałuje, nie mógłby być 
odpuszczony przez Sakrament Pokuty, „Gdyż Pan, który przecież przebaczył 
wszystkie grzechy, dla żadnego z nich nie uczynił wyjątku” (Ambroży z 
Mediolanu, O Pokucie, 1, 2, 5; MPL 16, 467).

Pow yższy tekst o „pokucie ” zawiera, zdaniem Mieszanej Komisji 
Teologicznej Prawosławno-Starokatolickiej, naukę Kościoła pra
wosławnego i starokatolickiego.

Kavala, 17 października 1987 r.

(Podpisy)

V/6. N A M A S Z C Z E N I E  C H O R Y C H
1. W czasie swej zbawczej działalności na ziemi, Pan uzdrawiał chorych, 

cierpiących z powodu chorób cielesnych i duchowych. Polecił również swym 
uczniom, by czynili to samo (por. MK 6, 7, 13; Mt 4, 23; 9, 35). Idąc za 
przykładem Pana i Apostołów, Kościół udziela sakramentu chorym, podczas 
którego namaszcza w czasie modlitwy wiernych oliwą dla uzdrowienia ciała i 
duszy. „Wzywamy Cię, który posiadasz wszelką moc i siłę (...), abyś zesłał 
uzdrawiającą moc Jednorodzonego z nieba na tę oliwę, w tym celu, by 
każdy, kto będzie nią namaszczony, otrzymywał za jej pośrednictwem 
uzdrowienie od wszelkiej choroby i słabości (...) uwolnienia od wszel
kiego rodzaju gorączki i cierpień; by otrzymał dobroczynną łaskę i 
przebaczenie grzechów; by była ona środkiem dla uzdrowienia i niena
ruszalności duszy, ciała i ducha, dla pełnego umocnienia” (Serapion 
z Thmuis, Euchologie 29 (17), 1. Por. Innocenty Rzymski, Epist. 25, 8: 
MPL 20, 416).



2. Apostoł Jakub świadczy: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi 
kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. 
A modlitwa płynąca z wiary, uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś 
dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14—16).

3. Do udzielenia sakramentu konieczne jest namaszczenie chorego specjal
nie do tego celu poświęconą oliwą i modlitwa. Szafarzami sakramentu są 
przełożeni Kościoła, a więc biskup i kapłan. Jeżeli jest to możliwe, powinno 
być, jak mówi Jakub, więcej szafarzy niż jeden; jeżeli więcej być nie może, 
wystarczy także jeden szafarz.

4. Skutkiem sakramentu jest uzdrowienie chorób i przebaczenie grzechów. 
Ze względu na dwojaki skutek uzdrawiający, w Kościele prawosławnym 
udziela się tego sakramentu również zdrowym, przygotowującym się do 
Komunii świętej; nie zastępuje on jednak Sakramentu Pokuty.

5. Sakrament namaszczenia chorych mogą przyjmować wszyscy ochrzczeni, 
a nie tylko śmiertelnie chorzy.

Pow yższy tekst o „namaszczeniu chorych” zdaniem Mieszanej 
Komisji Teologicznej Prawosławno-Starokatolickiej, zawiera naukę 
Kościoła prawosławnego i starokatolickiego.

Kavala, 17 października 1987 r.

(Podpisy)

V/7. Ś W I Ę C E N I A  (ORDYNACJA)
1. Urząd (ordo), podstawowa instytucja w życiu Kościoła, ma swój początek 

i trwałą podstawę w wysyłaniu Apostołów przez zmartwychwstałego Pana, któ
ry dla wypełnienia ich zadania, udzielił im Ducha Świętego. Urząd ten musi 
być rozumiany w łączności z sukcesją apostolską (por. tekst Komisji III/7), 
poprzez którą ustawicznie działa w Kościele zbawcze dzieło Chrystusa. Nowy 
Testament poświadcza, źe Apostołowie przekazywali udzielone im pełnomo- 
nictwa innym mężom, poprzez modlitwę i nakładanie rąk, jak również, że przez 
tę modlitwę i to nakładanie rąk Bóg udzielał im specjalnych darów łaski, 
koniecznych dla urzędu duchownego (1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6—14; 2,2; Dz 14, 
23; 20, 28, 32).

2. W pełnomocnictwie, które biskupi otrzymali od Apostołów poprzez 
święcenia, nie zawiera się specjalna właściwość apostolska, a mianowicie urząd 
apostolski jako taki, jako posługa odnosząca się do całego Kościoła, z której 
korzystali Apostołowie, jako pasterze całego Kościoła. Żaden biskup nie otrzy



muje na podstawie sukcesji, tego Urzędu Apostolskiego dla sie
bie, ale wszyscy biskupi uczestniczą w apostolskości w Kościele i przez 
Kościół.

3. Urząd, jako specjalna funkcja duchowna, ujawnia się już w 
najdawniejszym czasie, w postaci biskupa, kapłana (prezbitera) i dia
kona. Biskup, jako nauczyciel, liturg i pasterz kierowanego przezeń 
Kościoła lokalnego, jest strażnikiem i obrońcą jego jedności i prawdzi
wości jego nauki. Ponieważ posiada on pełnię urzędu, sprawuje on 
z tego względu wszystkie sakramenty oraz pozostałe czynności litur
giczne i wykonuje dzieło pasterskie w całej jego pełni. Kapłani 
(prezbiterzy) pomagają biskupowi, sprawując — z pewnymi wyjątka
mi — sakramenty oraz pozostałe czynności liturgiczne, jak również 
współpracują w dziele głoszenia Ewangelii i duchowego kształ
towania wiernych. Diakoni pomagają biskupowi i kapłanom (prezbi
terom) przy sprawowaniu sakramentów, w zakresie posługi społecznej 
oraz w całej pracy Kościoła.

4. Niepodzielony Kościół, abstrahując od nie wyjaśnionej insty
tucji diakonis, nie dopuszczał udzielania urzędu (ordynacji) kobie
tom.

5. Kandydatów, którzy zostali uznani za godnych do wprowadzenia na 
urząd, wyświęca biskup podczas eucharystycznego zgromadzenia Kościoła, 
przez modlitwę i nakładanie rąk, modląc się wspólnie z klerem i wierzącym 
ludem o to, by łaska Ducha Świętego która uzdrawia to, co chore i uzupełnia 
to, co brakujące, zstąpiła na otrzymujących święcenia. Praktyka potwierdzona 
w „Tradycji Apostolskiej” Hipolita (C ....), znana tylko na Zachodzie, zgodnie 
z którą obecni kapłani (prezbiterzy) uczestniczą w nakładaniu rąk przez 
biskupa i przyczyniają się do wyświęcania kapłana, którego głowy dotykają, 
oznacza jedynie ich zjednoczenie z biskupem i zgodę na przyjęcie wyświęco
nego do ich kolegium, i w niczym nie kwestionuje wyłącznych uprawnień 
biskupa do udzielania święceń. W modlitwie całej gminy i w wyrażanym przez 
nią potwierdzeniu, ujawnia się współdziałanie i uczestnictwo całego ludu.

6. Łaska Boża, udzielona poprzez święcenia, upoważnia do specjalnej pos
ługi w głoszeniu Ewangelii, w liturgiczno-sakramentalnym życiu Kościoła 
oraz w gromadzeniu i wychowywaniu wiernych. Posługa ta ma inną formę i 
zadania jeśli chodzi o biskupa, kapłana (prezbitera) i diakona. Urząd udzielany 
przez łaskę święceń ma trojakie znaczenie, gdyż w nim działa dalej w Kościele 
trojaki Urząd Pana: królewski, kapłański i prorocki.

7. Skuteczność udzielanych przez piastunów urzędu sakramentów, 
zależy nie od ich osobistej świętości lub niegodziwości, „gdyż tym, 
który uświęca nas w tajemnicy, jest Bóg” (Jan Chryzostom, Hom. 8, 1 do 1 
Kor.: MPG 61, 69).



Pow yższy tekst o „ święceniach” (ordynacji), zdaniem Mieszanej 
Komisji TeologicznejPrawosławno-Starokatolickiej, zawiera naukę 
Kościoła prawosławnego i starokatolickiego.

Kavala, 17 października 1987 r.

(Podpisy)

V/8. M A Ł Ż E Ń S T W O
1. Małżeństwo jest instytucją ustanowioną przez Boga. Jako wspól

nota miłości i wzajemnej pomocy pomiędzy mężczyzną i kobietą 
ustanowione ono zostało przez Boga w czasie stworzenia (Rdz. 2, 18), 
a następnie potwierdzone przez Pana (Mt 19, 4—6) i pobłogosła
wione przez Niego, poprzez Jego obecność na uroczystościach weselnych 
w Kanie (J 2, 1—11).

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę (Rdz 1, 27) i współ
życie ich obojga poddał swej szczególnej opiece i błogosławieństwu. Już w 
Starym Przymierzu, połączenie małżeńskie stanowiło znamienny obraz 
przymierza Bożego z Jego ludem. W Nowym Przymierzu małżeństwo, 
w którym mężczyzna i kobieta łączą się we wzajemnej miłości 
i w wierze, stanowi symbol wielkiej tajemnicy stosunku miłości i 
jedności, istniejącego pomiędzy Chrystusem i założonym przez Niego 
Kościołem (por. Ef5, 32).

2. Z małżeństwem połączył Bóg rodzenie dzieci, błogosławiąc pierwszą 
parę ludzką: „Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię” 
(Rdz 1, 28). Przez to, że człowiek wydaje na świat dzieci i wy
chowuje je „w napominaniu i karności dla Pana” (Ef 6, 4), staje 
się on współpracownikiem Boga, prowadzącym dalej dzieło Stwórcy. 
Przez dzieci poznaje człowiek dary ojcostwa i macierzyństwa i wraz 
ze swym partnerem małżeńskim i dziećmi tworzy rodzinę, która jest 
jak gdyby małym Kościołem, Kościołem domowym.

Małżeństwo jest par excellence tajemnicą miłości (por. Jan Chry
zostom, Laud. Max. 3: MPG 51, 230). Urzeczywistnia ono swój 
cel jako wspólnota miłości małżonków, a nie tylko poprzez rodze
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nie dzieci i przekazywanie życia (por. Ef 5, 25; 1 Sm 1, 8). Ta 
miłość i jedność małżonków, jako główny cel małżeństwa, osiągana jest wtedy, 
gdy trwają oni w łasce Ducha Świętego.

3. Kościół, który już od dawnych czasów błogosławił małżeństwo 
„by odpowiadało ono Panu, a nie pożądaniu” (Ignacy z Antiochii, 
Polyc, 5, 2: MPG 5, 724), udziela swego błogosławieństwa nie tylko 
po prostu dla naturalnego połączenia mężczyzny z kobietą, ale włącza 
nową parę do wspólnoty eucharystycznej i wprowadza ją do taje
mnicy Kościoła. Nieodzowną dla małżeństwa jest zgoda narzeczonych, 
jednak jako sakrament, udzielane jest ono przez błogosławieństwo właściwego 
piastuna urzędu.

4. Świętość małżeństwa, jak również duchowy charakter pobło
gosławionego w małżeństwie zjednoczenia i wspólnoty osób na wzór 
zjednoczenia Chrystusa z Kościołem, stanowią podstawę do kościel
nej świadomości, że małżeństwo jest zjednoczeniem na całe życie 
i nierozerwalne. Pan objawił świętość i nierozerwalność małżeństwa 
(Mt 19, 6), ale wyraził zgodę na rozwód z powodu nierządu (Mt 5, 
32; 19, 9). Apostoł Paweł mówi, że drugie małżeństwo po śmierci 
jednego z małżonków, jest dozwolone, aczkolwiek wolałby, aby owdo
wiali nie zawierali powtórnego małżeństwa (1 Kor 7, 39).

Z tego powodu rozwód małżeństwa w ścisłym tego słowa zna
czeniu, następuje jedynie z powodu nierządu albo w wyniku śmierci 
jednego z małżonków. Z wyrozumiałości i miłości dla ludzi, Kościół 
zna również inne, analogiczne przyczyny. Kościół w stosunku do 
małżeństw, które zostały rozbite z powodu ludzkiej nędzy i winy, 
w swej praktyce duszpasterskiej, kieruje się przykazaniem Bożym i Boską 
gotowością przebaczania.

5. Kościół w swej praktyce duszpasterskiej podkreśla, że mężczyzna 
i kobieta w jednakowy sposób (por. 1 Kor 7, 3 n; Ef 5, 21. 33; 1 P 3, 1—7) 
są odpowiedzialni za udzielaną w małżeństwie łaskę i za ich powołanie 
do tego, by wspólnie, także w swym ciele, uwielbiać Boga (1 Kor 6, 12—20; 
por. Hbr 13, 4).

6. Małżeństwo nie jest nie do pogodzenia ze święceniami ka
płańskimi. Wybór pomiędzy małżeństwem i bezżennością, pozosta
wiał stary Kościół woli kandydatów do święceń i zakazywał tylko 
małżeństwa owdowiałym po święceniach. Co dotyczy zawierania mał
żeństwa po święceniach, to tradycja starego Kościoła szanowała 
„przyrzeczenie bezżenności” składane przy święceniach, jako przeszko
dę małżeńską. Małżeństwo i bezżenność nie są sobie nawzajem
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przeciwstawne, ani też nie znoszą się nawzajem; stanowią one pa- 
ralelne drogi chrześcijańskiego udoskonalania się.

Pow yższy tekst o „małżeństwie”, zdaniem Mieszanej Komisji Teo
logicznej Prawosławno-Starokatolickiej, zawiera naukę Kościoła 
prawosławnego i starokatolickiego.

Kavala, 17 października 1987 r.

(Podpisy)

VI. Nauka o rzeczach ostatecznych

1. Kościół a czas ostateczny
Życie chrześcijańskie jest nastawione na Królestwo Boże i powtórne 

przyjście Pana w chwale. Wiara Apostołów, że „nie mamy tu miasta 
trwałego, ale tego przyszłego szukamy” (Hbr 13, 14) oraz, że „prze
mija kształt tego świata” (1 Kor 7, 31), określa treść chrześci
jańskiej nadziei i stwarza świadomość przemijalności tego świata. 
Kościół ustawicznie podkreślał w swym nauczaniu konieczność oczeki
wania eschatologicznego i w ten sposób wywierał wpływ na życie wier
nych.

Oczekiwanie eschatologiczne nie jest przeżyciem beztreściowym, ponie
waż koniec tego świata jest już zapoczątkowany w samym Koście
le, reprezentującym urzeczywistnianie się Królestwa Bożego, dokony- 
wujące się w historii. Zmartwychwstanie Chrystusa przecież już po
przedza Jego powtórne przyjście w chwale, a Zesłanie Ducha Świętego 
zapoczątkowuje koniec świata, przepowiedziany proroczo przez Joela 
(J1 3, 1—5; Dz 2). Okres od Zesłania Ducha Świętego aż do pono
wnego przyjścia Pana, chrześcijanin przeżywa jako „ósmy dzień stwo
rzenia”. Przez sakramenty i inne uświęcające środki łaski otrzymu
jemy w Kościele zadatek Ducha, w pełnym nadziei oczekiwaniu przyszłej 
radości, jaką da nam jego pełne posiadanie.

Chrześcijanin nie dlatego dąży do przyszłości, jakoby przepojony był nie
chęcią do tego świata, a przeciwnie, swoją działalnością w świecie daje on 
świadectwo miłości Boga; ponadto jednak dąży on do tego, by cieszyć się czymś 
jeszcze większym: „Lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdy
chamy w sobie oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego” (Rz 8,23). „Nie 
żalimy się na to, co obecne, ale dążymy do tego, co większe” (Jan Chryzo



stom, Hom. 14, 6 do Rzym: MPG 60, 531). Dla chrześcijan śmierć 
zatraca swą potworną maskę. Dla nich jest ona przejściem z prze- 
mijalności do nieprzemijalności. Dzień śmierci męczenników i świętych 
obchodzony jest w Kościele uroczyście, jako dzień ich narodzin do innego 
życia.

2. Życie po śmierci
Śmierć, będąca następstwem grzechu Adama, kończy dla ludzi czas próby i 

rozwoju duchowego. Z tego powodu Nowy Testament i Ojcowie Kościoła 
napominają wiernych, by dopóki żyją, nie gardzili łaską Boga, gdyż po śmierci 
nie będzie już żadnej okazji do ratunku, natomiast nastąpi sąd i badanie 
czynów (por. 2 Kor 6,2; Ga 6,10; Bazyli Wielki, Morał. 1,2.5: MPG 31,700 
n., 704).

Natychmiast po śmierci Bóg będzie sądził ludzi na podstawie ich 
postępowania za życia (por. 2 Kor 5, 10; 11, 15; Rz 2, 5—11): 
Sprawiedliwi i święci zostaną doprowadzeni blisko Boga, natomiast 
grzesznicy zostaną odrzuceni od Niego do podziemia, jak to wyni
ka z przypowieści o bogaczu i biednym Łazarzu (Łk 16, 19. 31). 
„W oczekiwaniu sądu dusze pobożnych pozostawać będą w pewnym lepszym 
miejscu, a dusze niesprawiedliwych i złych w jakimś gorszym” (Justyn Dial.
5, 3; MPG ...).

Cześć, jaką Kościół oddaje świętym, opiera się na wierze, że przeby
wają oni już w pobliżu Boga i w pewien sposób radują się już z boskiej 
wspaniałości, na przeżycie której w całej jej pełni, podczas powszechnego 
zmartwychwstania w dniu ostatecznym, jeszcze czekają. Na tym samym 
przekonaniu opiera się również modlitwa do Matki Bożej i do Świę
tych, z prośbą o wstawiennictwo u Boga, w pobliżu którego oni żyją 
i u którego w każdym czasie znajdują posłuchanie. Błaganie Świętych 
przyczynia się do tego, że miłosierdzie Boga zwraca się do żyjących. 
Tworzy to silną i trwałą więź pomiędzy Kościołem walczącym na ziemi i 
Kościołem triumfującym w niebie.

Mimo, że Kościół wierzy i naucza, iż po śmierci nie jest możliwe 
przejście z szeregów grzeszników do rzędu usprawiedliwionych, to 
jednak — idąc w tym za dawną tradycją — celebruje uroczyście świętą 
Eucharystię, odprawia nabożeństwa za zmarłych i poleca wiernym 
dzieła miłosierdzia, z wiarą i w nadziei, że Bóg w swym miłosierdziu 
wspomni na tych, którzy już zasnęli. W tym wyraża się pełna miłości 
wspólnota żyjących ze zmarłymi i nadzieja na własne zmartwychwstanie. 
„Wierzymy, że modlitwa przynosi największą korzyść tym, za których 
jest zanoszona” (Cyryl Jerozolimski, Cat. Myst. 5, 9.10; MPG 33, 
1116 n.).
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3. Zmartwychwstanie zmarłych i odnowa świata 
, Cały boski plan zbawienia znajduje swe historyczne dopełnienie w przyjściu 

Pana w chwale. Jego zjawieniu się towarzyszyć będzie wskrzeszenie zmarłych i 
odnowienie świata. Są to podstawowe prawdy wiary, jaka zawarta jest w 
wyznaniach wiary starego Kościoła. Wyznanie nicejsko-konstantynopolitańskie 
stwierdza o Chrystusie, że „ponownie przyjdzie On w chwale, sądzić żywych i 
umarłych”, i kończy się oczekiwaniem na zmartwychwstanie: „Oczekujemy 
zmartwychwstania umarłych i życia przyszłego świata”.

Moment czasowy drugiego przyjścia Pana jest nieznany (Mk 13,32); z tego 
powodu Kościół kładzie wiernym na serce to, by zawsze byli gotowi i czuwali, 
gdyż dzień Pański przyjdzie jako złodziej w nocy, w godzinie, kiedy go nikt nie 
oczekuje (Mk 13, 33—37; Mt 24, 42—44; 1 Tes 5, 2; 2 P 3, 10). Kościół 
odrzuca wszelkie dążenia do dokładnego określenia czasu ponownego przyjś
cia Pana.

Sąd ostateczny poprzedzony zostanie wskrzeszeniem zmarłych i odnowie
niem świata. Ponowne przyjście Pana zbiegnie się z przemianą wszystkich 
ludzi i świata ze stanu przemijalności do stanu nieprzemijalności (por. 1 Kor 
15, 51 n; 1 Tes 4, 17). Ciała tych, którzy zasnęli zostaną przywrócone i w 
sposób niezniszczalny połączone z duszami do poprzedniego, najbardziej 
intymnego zjednoczenia; ciała ludzi jeszcze żyjących zostaną przemienione, a 
całe stworzenie zostanie odnowione (por. Rz 8, 19—22; 2 P 3, 13). Kościół 
wierzy, że ciała zmartwychwstałe będą takie, jak uwielbione ciało Pana (por. 
też Jan Chryzostom, Delie. 6: MPG 51, 352).

Wszyscy dojdą do zmartwychwstania ciał, by w zjednoczeniu ciała z duszą 
zjawili się przed Panem i — po sądzie — albo cieszyli się szczęśliwością, albo 
cierpieli wieczną karę. Wieczna szczęśliwość sprawiedliwych i wieczna kara 
niesprawiedliwych, jest niewzruszoną nauką Pisma Świętego i Ojców Koś
cioła.

Przez ponowne przyjście Chrystusa spełni się nasza codzienna modlitewna 
prośba o przyjście Jego Królestwa, o czym świadczy Objawienie św. Jana: „I 
widziałem niebo nowe i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza 
ziemia przeminęły (...), a śmierci już nie będzie (...). I rzekł ten, który siedział 
na tronie: Oto czynię wszystko nowym” (Ap 21, 1—5).

Powyższy tekst o „nauce o rzeczach ostatecznych”, zdaniem M ie
szanej Komisji Teologicznej Prawosławno-Starokatolickiej, za 
wiera naukę Kościoła prawosławnego i starokatolickiego.

Kavala, 17 października 1987 r.

(Podpisy)
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VII. Wspólnota kościelna: założenia i konsekwencje
1. Kościół jest jednym Ciałem Chrystusa, ożywionym jednym Duchem 

Świętym. Przez swoje działanie wszyscy wierzący są połączeni w tym 
Ciele w jedności wiary, służby bożej i kościelnego porządku.

2. Centralnym punktem każdego Kościoła lokalnego, jest święta 
Eucharystia. To Chrystus jest tym, który zaprasza na tę swoją Ucztę. 
Z tego powodu jest ona celebrowana przez Jego Kościół pod przewo
dnictwem biskupa lub upoważnionego przezeń kapłana; i to Kościół jako 
Ciało Chrystusa, jest tym, który ją sprawuje, a wszyscy, którzy przyj
mują Eucharystię, stają się jednym Ciałem, Ciałem Chrystusa. „Chleb, który 
widzicie na ołtarzu, uświęcony przez Słowo Boga, jest Ciałem Chrystusa. 
Kielich, albo raczej to, co ten kielich zawiera, uświęcone przez Słowo 
Chrystusa, jest Krwią Chrystusa (...). Jeżeli przyjmujecie to w sposób 
właściwy, stajecie się tym, co przyjmujecie. Albowiem Apostoł powiedział: 
wielu stanowimy jeden chleb, jedno ciało” (Augustyn, Sermo 227: 
MPL 38, 1099). „Czyż chleb, który łamiemy, nie jest wspólnotą Ciała 
Chrystusa? Dlaczego on (Paweł) nie powiedział: uczestnicz? Gdyż chciał on 
powiedzieć i dać do zrozumienia coś więcej niż to, a mianowicie, jak głębokie 
jest to zjednoczenie. Albowiem komunikować to nie tylko uczestniczyć i być 
dopuszczonym do udziału, ale również być zjednoczonym. Jak to ciało staje się 
zjednoczone z Chrystusem, tak również i my przez ten chleb jednoczymy się z 
Nim (...). Również, gdy mówi: wspólnota Ciała, to także chce wyrazić ścisły 
związek; dlatego dodaje: ponieważ jeden chleb, my wielu jesteśmy jednym 
ciałem. „Co ma moje ja ze wspólnotą (Kainonia)”? mówi on. My sami 
jesteśmy tym ciałem. Czym bowiem jest chleb? — Ciałem Chrystusa! Czym 
więc stają się uczestnicy? — Ciałem Chrystusa! Nie wieloma ciałami, ale 
jednym ciałem (...). Albowiem nie jesteście karmieni takim ciałem, że każdy 
jakimś innym, ale wszyscy karmieni jesteśmy tym samym ciałem” (Jan 
Chryzostom, Hom. do 1 Kor 24,2: MPG, 200 n.).

3. Ponieważ Chrystus jest tym, który zaprasza, więc i Kościół 
zaprasza do uczestnictwa we wspólnocie uczty. Zaproszenie to zawie
ra w sobie uczestnictwo w zadaniach Kościoła, a więc w głoszeniu 
Ewangelii, w budowaniu Ciała Chrystusa i w trosce o jego jedność w 
prawdziwej wierze i w miłości.

4. Tak, jak przyjęcie do Kościoła nie dokonuje się bez wyznania prawdziwej 
wiary, tak również nie można celebrować Eucharystii, jako centralnego 
punktu Kościoła, bez prawdziwej wiary. Chrystus Sakramentu nie jest 
żadnym innym Chrystusem niż Chrystus wiary, którego jednomyślnie 
wyznaje Kościół wszystkich czasów i miejsc.

5. Wspólnota obejmuje całe życie Kościoła. Z tego powodu mówi 
się o jego członkach: „i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie,



w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). Święty Ignacy 
pisze: „(...) Ponieważ wy wszyscy, mąż w męża, każdy poszczególny 
bez wyjątku, wspólnie schodzicie się w łasce, w jednej wierze 
i w Jezusie Chrystusie, który według ciała pochodzi z rodu Da
wida, w Synu ludzkim i w Synu Boga, aby zgodnie słuchać 
biskupa i całego kleru, łamiąc jeden chleb, który jest lekarstwem 
na nieśmiertelność i odtrutką przeciw śmierci, darem, aby zawsze 
żyć w Jezusie Chrystusie” (Ignacy z Antiochii, Efez. 20, 2: MPG 5, 
661).

6. Gdzie wspólnota jest rozbita, tam i Eucharystia nie może być 
wspólnie celebrowana. Przywrócenie wspólnoty eucharystycznej przy 
utrzymującym się trwale podziale w wierze, jest wewnętrzną sprzecz
nością, gdyż mimo wspólnego przyjmowania Eucharystii zakłada dalsze 
życie w oddzielonych od siebie Kościołach. Tego rodzaju postępo
wanie przyjmuje istnienie podziałów jako coś normalnego i może 
prowadzić do tego, że czymś zbytecznym okazywać się będzie smu
tek i głęboki żal, które przecież są niezbędne do przezwyciężenia 
podziału. Wspólnota Eucharystyczna powinna być tylko wyrazem wspólnoty 
wiary jednego Kościoła.

7. Gdy wspólnota jest rozbita, powstaje dla Kościoła obowiązek 
likwidowania tego rozbicia. Przywrócenie wspólnoty kościelnej, nie 
jest możliwe poza jednym Ciałem Chrystusa, gdyż jedynie w tym Ciele 
istnieje jedność wiary i wspólnota Ducha Świętego. Przy tym, z 
całą troskliwością należy zwrócić uwagę nie tylko na to, czy jest 
się nawzajem dostatecznie blisko, by przywrócić wspólnotę, ale rów
nież i na to, czy istniejące różnice nie są na tyle poważne, że po
dział musi istnieć w dalszym ciągu.

8. Konsekwencją i wyrazem uznawanej wzajemnie wspólnoty wia
ry jest pełna, liturgiczno-kanoniczna wspólnota Kościołów, urzeczy
wistnienie organicznej jedności w jednym Ciele Chrystusa. Litur
giczne i  kanoniczne konsekwencje, które wynikają ze wspólnoty 
kościelnej, wyjaśniane i regulowane są na podstawie tradycji nie- 
podzielónego Kościoła. Wspólnota ta nie oznacza żadnej jednoli
tości w porządku liturgicznym oraz w zwyczajach kościelnych, 
ale ujawnia się w tym, że podzielone Kościoły, zgodnie z histo
rycznie uzasadnionym rozwojem, zachowują jedną wiarę stare
go i niepodzielonego Kościoła. Wspólnota ta nie wymaga również 
podporządkowania się innych Kościołów jakiemuś jednemu Kościołowi 
wraz z jego tradycjami, gdyż takie podporządkowanie się byłoby 
właśnie czymś sprzecznym ze wspólnotą. Kościoły zjednoczone w pełnej
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wspólnocie wypełniają swe zadania w świecie nie każdy oddzielnie, wyizolo
wany od innych, ale w zasadzie wspólnie.

Pow yższy tekst o „wspólnocie kościelnej: założeniach i konsekwen
cjach ” zdaniem Mieszanej Prawosławno-Starokatolickiej Komisji 
Teologicznej, zawiera naukę Kościoła prawosławnego i staro
katolickiego.

Kavala, 17 października 1987 r.

(Podpisy)



Herwig Aldenhoven 
Oberdiessbach „Posłannictwo” nr 1-4 1990 r.

Charakter, znaczenie i cel 
tekstów dialogowych*

Charakter tych tekstów jest zdeterminowany ich celem, a celem dialogu jest 
wspólnota i jedność Kościołów prawosławnego i starokatolickiego. Wspólnota 
i jedność, nie są to dwie sprawy odrębne, ale stanowią jedno i to samo, gdyż 
jedność rozumiemy jako pełną wspólnotę, a nie tylko jako swoistą, centralną 
organizację jednoczącą. Wspólnie opracowane teksty powinny służyć temu 
celowi i jedynie pod kątem widzenia tego celu powinny i mogą być one 
rozumiane.

Ale czy dla osiągnięcia tego celu konieczny był tak długi szereg tekstów, 
dotyczących całego zakresu doktryny wiary? Strona starokatolicka od 
początku reprezentowała stanowisko, że cel ten mógłby być osiągnięty zna
cznie skromniejszym zakresem wspólnych wypowiedzi. Jednak wśród prawos
ławnych przeważał pogląd, że jedynie teksty takiego typu, jak obecnie zostały 
one przedstawione, mogą stanowić dostateczną podstawę dla przywrócenia 
kościelnej wspólnoty. Przeciwko takiemu, prawosławnemu stanowisku, 
można by wysunąć zarzut, że taki sposób postępowania nie jest zgodny z 
metodą stosowaną w starym Kościele przy likwidowaniu kościelnych podzia
łów. Jednak opinia, powszechnie panująca wśród prawosławnych, nie jest 
pozbawiona całkowicie sensu, zwłaszcza jeżeli zwróci się uwagę na fakt, przez 
jak długi okres czasu Kościoły Wschodu i Zachodu kroczyły odrębnymi 
drogami. Przy likwidowaniu kościelnych podziałów i sporów w Starym 
Testamencie chodziło o różnice, które nie trwały tak długo. Natomiast przy 
tak długótrwałym, zupełnie odrębnym rozwoju, jest rzeczą zrozumiałą, że 
zachodziła potrzeba, aby we wspólnych tekstach, dotyczących całego zakresu 
doktryny wiary, wypróbować do pewnego stopnia, czy w ogóle istnieje możli
wość .znalezienia wspólnych wypowiedzi, a więc chodziło o sformułowanie 
wspólnej wiary. Z punktu widzenia starokatolickiego nie było to konieczne; 
jest jednak rzeczą zupełnie zrozumiałą, że tego rodzaju teksty sporządzone 
zostały jako podstawa dla przywrócenia wspólnoty.

* Przerobione ujęcie referatu, wygłoszonego podczas Konferencji Teologów w Innsbrucku. 
IKZ, 1—3,1989, 1 zeszyt, s. 31—43.



Jeżeli tak długo opracowuje się teksty, które przecież posiadają charakter 
oficjalny, to nasuwa się wiele pytań, a przede wszystkim: jaką wartość doktry
nalną posiadają tego rodzaju teksty? Czy posiadają one charakter sformułowa
nego wyznania wiary? I co to znaczy? <_

Przy planowaniu przyszłego Wielkiego Świętego Soboru Kościoła Prawos
ławnego, od początku przyjmowano założenie, że Sobór ten powinien ustalić i 
ogłosić jedyne i powszechne prawosławne wyznanie wiary. Szybko jednak 
krytyczne stanowisko odnośnie tego projektu zajął wybitny i cieszący się 
poważaniem zarówno w Kościele prawosławnym, jak i wśród teologów 
zachodnich, zmarły w 1985 r. rosyjski prawosławny arcybiskup Brukseli i 
Belgii Wasilij Kriwoszein. Pisał on między innymi: „Ogólnie należy powie
dzieć, że pomysł jakiegoś „jedynego” i uniwersalnego wyznania wiary jest od 
dawna obcy kościelnej świadomości prawosławnej. Dążenie do tego, by defi
niować i formułować dokładnie wszelkie prawdy wiary, narusza istotną zasadę 
teologicznej i kościelnej wolności w jedności i miłości, która znalazła swój 
wyraz w słynnej formule św. Augustyna: „In necessariis unitas, in dubiis 
łibestas, in omnibus carctas” (w rzeczach koniecznych jedność, w wątpliwych 
wolność, we wszystkich miłość) (s. 72).

Sporządzenie jednego jedynego wyznania wiary prawosławnej, zasługują
cego na tę nazwę, jest trudne do zrealizowania z praktycznego punktu widze
nia. Czyż bowiem tego rodzaju wyznanie wiary nie musiałoby wyrażać całej 
pełni prawosławnej kościelnej tradycji? Nie może ono jednocześnie mechani
cznie powtarzać tego, co już zostało powiedziane, jak również nie może być 
mozaiką tekstów i cytatów patrystycznych; powinna to być twórcza synteza i 
jej zastosowanie do naszych czasów... Jednak widocznie nie nadszedł jeszcze 
czas na tego rodzaju wierną i jednocześnie swobodną, a zarazem zgodną z 
duchem Ojców, pełną syntezę... Można... również wątpić, czy opracowanie 
takiego pełnego prawosławnego wyznania wiary, nie przekracza obecnie gra
nic możliwości naszych prawosławnych teologów. Albo co więcej, czy zaryzy
kowanie opracowania takiego wyznania wiary nie byłoby równoznaczne z 
zaakceptowaniem takiego tekstu, który może nie natychmiast, ale po kilku 
stuleciach, uznany by został znów za niedostateczny, jako za bardzo dostoso
wany do stanu nauki teologicznej i teologicznego myślenia swych czasów, 
łącznie z jego brakami i ograniczeniami. Nawet wówczas gdyby zatwierdzony 
on został przez Sobór, nie przeszkodziłoby w tym, aby stał się balastem 
w swobodnym i twórczym myśleniu teologicznym, narzucającym mu pęta i 
przeszkadzającym mu w rozwoju, zamiast pełnić w stosunku do niego rolę 
drogowskazu. Duch Święty z całą pewnością ustrzegłby tego rodzaju tekst 
Soborowy od błędów w dziedzinie wiary. Ale, ponieważ i element ludzki 
również działa w Kościele, a Duch Święty nigdy nie przeciwstania się gwałtem 
ludzkiej wolności, przy opracowywaniu takiego tekstu, jako jedynego wyzna
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nia wiary prawosławnej — ujawniła by się również słabość ludzi i całej jej 
niedoskonałości” l .

Projekt opracowania jedynego i uniwersalnego prawosławnego wyznania 
wiary, faktycznie włączony został do programu Wielkiego Soboru Prawosław
nego. Ale czy te same niebezpieczeństwa, o których mówił Wasilij Kriwoszein, 
iż zagrażają one opracowaniu jedynego wyznania wiary, obejmującego całoksz
tałt wiary prawosławnej, nie zagrażają również naszym tekstom? Można by 
przytoczyć przykłady, świadczące o tym, że do tekstów wprowadzone zostały i 
odpowiednio uporządkowane cytaty biblijne i patrystyczne, bez starania się o 
to, czego słusznie domagał się Kriwoszein, a mianowicie, by stworzyć syntezę, 
w której, wychodząc z ducha teologii biblijnej i patrystycznej, dawano by 
również odpowiedzi na problemy naszych czasów. Można by również w tych 
tekstach wskazać miejsca, świadczące o tym, że tu i ówdzie, bardzo wyraźnie, 
ujawniły się pewne ograniczenia myślenia teologicznego, istniejące u przed
stawicieli Kościołów naszych czasów.

Czy należałoby wyprowadzić z tego wniosek, że w ogóle nie powinno się 
opracowywać tego rodzaju tekstów? Czy z ryzyka, dotyczącego konieczności 
unikania braków, należałoby wyprowadzić wniosek, że w ogóle sam projekt 
opracowania takich wspólnych tekstów jest niemożliwy? Byłoby to wniosko
wanie przedwczesne. Przy całej krytyce, z jaką Kriwoszein odnosi się do 
projektu prawosławnego wyznania wiary, wskazuje on na konieczność opra
cowywania, w określonych sytuacjach, oficjalnych tekstów dotyczących dok
tryny wiary, a, w danych okolicznościach, bardziej precyzyjnych. Specjalnie 
gdy Kościoły, po wielowiekowym oddzielnym rozwoju zadają sobie pytanie, 
czy pod względem wiary są na tyle zgodne ze sobą, by mogły przywrócić 
kościelną wspólnotę, a tym samym jedność, zgodnie z ich poglądami, wówczas 
sytuacja taka może je zmusić do tego, by za podstawę do podjęcia tego rodzaju 
decyzji opracowały takie teksty i nadały im odpowiednie, do pełnienia tej 
funkcji, znaczenie. To właśnie widzieliśmy. W zrozumieniu, że w określonej 
sytuacji może zaistnieć tego rodzaju konieczność, również Wasilij Kriwoszein 
mógł przyznać tak zwanym wyznaniom wiary z XVII wieku, mimo ich braków
i niedoskonałości, pozytywną wartość i znaczenie. O tak zwanych „prawos
ławnych pismach zawierających wyznania wiary”, a specjalnie tych, które 
powstały w XVII wieku, mówi on w swej pracy: „Nie posiadają one żadnego 
charakteru ogólno-kościelnego...; oddalają się często od tradycji patrystycznej
i liturgicznej... i w ich formie, a niejednokrotnie i w ich sensie, nacechowane są 
teologią rzymskokatolicką. Jednak jako świadectwa historyczne świadomości 
kościelnej i teologicznej, posiadają one znaczenie dokumentów, świadczących 
o trwałości i stałości w istotnych sprawach wiary, zachowywanej w ciągu całej 
historii Kościoła. I z tego punktu widzenia zasługują one na szacunek i na 
studiowanie ich. I to tym bardziej, że w sprawach istotnych trwały one



niezłomnie przy wierze prawosławnej, nawet wówczas, gdy w niezręczny 
sposób przywdziewały szaty innych wyznań” 2.

Jeżeli porównujemy nasze teksty dialogowe z tak zwanymi prawosławnymi 
wyznaniami wiary z XVII wieku, to bez żadnych wątpliwości dostrzegamy, że 
ujawnia się w nich znacznie mniejszy wpływ rzymskokatolickiej teologii scho- 
lastycznej lub neoscholastycznej, jak również, że z całą pewnością w mniejszej 
mierze, aniżeli widzimy to w tamtych pismach „w niezręczny sposób przyw
dziewają one szaty innych wyznań”. Z drugiej znów strony, dokładniejsze 
studium naszych tekstów pozwoli większości czytelników starokatolickich 
dostrzec, że wysiłki Komisji tylko częściowo pozwoliły na wyzwolenie się spod 
wpływów scholastycznych przy formułowaniu tych tekstów.

Obecnie znów nasuwa się pytanie, jak należy rozumieć te teksty? Na tym 
miejscu jest rzeczą wskazaną, by nieco bliżej omówić ogólny problem kościel
nych sformułowań prawdy. W tym kontekście niech mi wolno będzie znów 
obrać, jako punkt wyjścia, argumentację jednego z najbardziej cenionych 
teologów prawosławnych naszych czasów, tym razem pewnego Greka. Chodzi 
tu o Jana Zizionlasa, który zdobył sobie od dawna wielki rozgłos jako profesor 
teologii, przed kilkoma laty został wyniesiony przez Patriarchat Ekumeniczny 
do godności metropolity tytularnego Pergamonu, a niedawno temu miano
wany został na prawosławnego współprzewodniczącego Komisji do prowa
dzenia dialogu z Anglikanami. W jednej z prac, zatytułowanej „Prawda i 
Wspólnota” udowadnia on, że „definicje dogmatyczne” nie są „systematy
cznym wykładem prawdy”, „który powinien doprowadzić do doskonalszego 
poznania Boga”, ale są one „znakami i wskazówkami, ukazującymi Chrystusa
— Prawdę — za pośrednictwem historycznych i kulturowych sformułowań 
jakiegoś określonego czasu i jakiegoś określonego miejsca... Cały problem 
dogmatów należy studiować w perspektywie prawdy i wspólnoty... Jeżeli 
prawdy, pojmowanej jako wspólnota, nie można oddzielać od ontologii życia, 
to dogmaty są przecie wszystkim wypowiedziami soteriologicznym i; ich 
celem jest uwolnienie pierwotnego obrazu Chrystusa, Prawdy, od zniekształ
ceń określonych herezji, aby pomóc wspólnocie Kościoła zachować właściwy 
obraz Chrystusa, Prawdy, oraz tej obecności Prawdy i przez nią żyć w 
historii” 3.

W innej rozprawie, pod tytułem: „Pneumatologiczne wymiary Kościoła”, 
ten sam autor wyjaśnia: „Można więc powiedzieć, że sformułowanie zawarte w 
Wyznaniach Wiary nie posiadają same w sobie relacji do prawdy, ale są jedynie 
doksologicznymi aklamacjami wspólnoty kulturowej”. A w tej samej rozpra
wie na innym miejscu: „Ponieważ ona, Prawda, nie jest czymś uchwytnym i 
dotykalnym, więc nie da się jej ująć w żadne formuły. Definicje dogmatyczne 
nie są więc systematycznymi sformułowaniami wiary... Dogmaty są w istocie 
historyczno-kulturowymi formułami, które uświęcone zostały jako części



składowe realizowania wspólnoty, przez co pierwotny eikon (E’lkwv = obraz, 
wizerunek wzór, t.w.) Chrystusa, — Prawda — który przez błędne ujęcie 

' heretyckie został zdeformowany, ponownie przywrócony zostaje do właści
wych kształtów, aby znów, jako Prawda, poznana została w gminie i zachowy
wana została w czci... Prawda jest uwarunkowana epilektycznie i nie da się 
oddzielić od życia gminy ani też zobiektywizować lub przekazywać, czy to 
przez poszczególne jednostki, czy też przez systemy myślowe. Aby stać się 
kolumną prawdy, Kościół potrzebuje ustawicznie faktu zesłania Ducha Świę
tego... Prawda w istocie zakotwiczona jest przez rozum w sercu, w centrum 
miłości. Ponieważ Duch jedynie tylko w procesie realizacji wspólnoty dopro
wadza do Prawdy, więc i wyznawanie Prawdy jest sprawą serca, a więc 
wymaga swej własnej racjonalności...” 4.

To, co mówi tutaj Zizionlas o sformułowaniach dogmatów, odnosi się, 
mutatis muta.nd.is, naturalnie również do naszych tekstów, o ile mogą być one 
kościelnymi sformułowaniami prawdy. Naturalnie, znajdują się one na niż
szym poziomie, aniżeli dogmatyczne sformułowania soborowe, ale pod pew
nym względem muszą się do nich odnosić te same uwagi. Teksty roszczą sobie 
pretensje do tego, by być wyrazem nauki Kościoła. Nie oznacza to, co jest 
samo przez się zrozumiałe, że są one pod każdym względem bezwzględnie 
najlepszym i najbardziej właściwym wyrazem tej nauki. O tym, czy są one 
dobrym, właściwym czy też mniej właściwym wyrazem tej nauki, można 
dyskutować od przypadku do przypadku. Ogólnie jednak należy powiedzieć, 
że są one najlepszym wyrazem nauki Kościoła, jaki możliwy był w konkretnej 
sytuacji pracy Komisji, z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju ograniczeń, 
.spowodowanych różnymi czynnikami.

Jednak wyraz nauki Kościoła, nie jest wyrazem systematycznego, abstrak
cyjnego systemu myślowego, ale wyraz nauki Kościoła musi zawsze odnosić 
się do wspólnoty osób, do wspólnoty z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w 
Duchu Świętym, do tego, co objawione zostało w Osobie, w dziele Jezusa 
Chrystusa, a więc nie w jakimś systemie myślowym, a co następnie w dalszym 
ciągu dokonuje się we wspólnocie Kościoła.

Prze^ fakt ten, sformułowania nie tracą swego znaczenia. Posiada
ją one naturalnie, również i swój racjonalny charakter, ale ten racjo
nalny charakter ma być rozumiany jako odnoszący się do Jezusa 
Chrystusa — „Prawdy”, i do wspólnoty Kościoła. Racjonalne sformu
łowania będą jedynie wówczas właściwie zrozumiałe, gdy się uwzględni, 
że pełnią one swą funkcję w procesie stawania się wspólnotą. Moim zda
niem, Zizionlas słusznie wskazuje na to, i jeżeli chce się poprawnie 
ocenić nasze teksty, nie wolno pomijać tego aspektu. W  przeciwnym 
wypadku, z konieczności, będą one niezrozumiałe, ale wówczas, nie będą 
zrozumiałe wszelkie inne sformułowania doktrynalne.



Punktem wyjścia wspólnych tekstów — i było to od początku ściśle prze
strzegane — była wiara Starego Kościoła, mieszcząca się we wspólnej tradycji i 
wyrażana na zewnątrz w formie charakterystycznej dla Zachodu i dla 
Wschodu. Ta wiara Starego Kościoła w naszych czasach musi być ustawicznie 
na nowo interpretowana. Z całą pewnością wielu starokatolickich czytelników 
tych tekstów — a prawdopodobnie prawie wszyscy — będzie rozczarowanych 
tym, że nie znajdzie w nich nic, co można by potraktować jako tego rodzaju 
interpretację, zastosowującą je do problemów, dyskutowanych w naszych 
czasach. Nie chcę powiedzieć, że interpretacji tej brak zupełnie. Tu i ówdzie 
znajduje się coś z tego, ale na ogół mówiąc, jest to zadanie, z którego teksty nie 
mogły się wywiązać. Zresztą, od początku było sprawą jasną, że faktycznie, bez 
takiej interpretacji, nie będą się one mogły obyć. Już na początku pierwszej 
sesji dialogu, strona rosyjsko-prawosławna usiłowała mocniej uwzględnić to 
zadanie. Okazało się jednak, że z różnych powodów nie udało się tego zrobić w 
ramach opracowywania samych tekstów. Nie oznacza to, jakoby Komisja nie 
dostrzegała tego zadania lub nie uważała tego za ważne, ale musiała ona sobie 
powiedzieć, że jest to zadanie na okres późniejszy, a więc na czas, kiedy 
ustanowiona już zostanie wspólnota, a więc zadanie, które będzie musiało być 
rozwiązane wspólnie. Same teksty dialogowe musiały zadowolić się tym, że 
wspólnie podkreślono, iż wspólna starokatolicka tradycja ma stanowić pod
stawę dla prac nad interpretacją dostosowującą te teksty do pojęć współczes
nych. Ta praca stoi jeszcze przed nami.

Jeżeli wiara starokatolicka Kościoła ma być uznawana za podstawę, ze 
strony starokatolickiej, uczestniczącej w pracach Komisji, było również moż
liwe wypowiedzenie się co do pewnych punktów i podkreślenie tego, czego nie 
podkreślono ze strony teologii starokatolickiej począwszy od I Soboru Waty
kańskiego, a jeśli chodzi o Kościół w Holandii, począwszy od oderwania się 
Kościoła Utrechckiego od Rzymu, gdyż tematy te nie występowały u nas 
wyraźnie jako problemy. Strona starokatolicka reprezentowała stanowisko, że 
w zasadzie, w istocie, wiara Starego Kościoła również i w tych przypadkach 
stanowi pogląd starokatolicki. Co oznaczają tego rodzaju wypowiedzi dla nas 
w obecnym czasie i jakie posiadają one dla nas konsekwencje praktyczne, to 
musi być dopiero opracowane. W dalszym ciągu stoi to przed nami jako 
zadanie.

Istnieją poszczególne punkty, a przede wszystkim cały kompleks zagadnień, 
gdzie pomiędzy sformułowaniami tekstów i dotychczasową praktyką staroka
tolicką istnieje sprzeczność. Mam tu na myśli sakramenty inicjacji: Chrzest, 
Bierzmowanie i Pierwszą Komunię. Wiemy, na przykład, że w Kościele 
starokatolickim bierzmowanie, w przypadkach normalnych, oddzielane jest 
czasowo od Chrztu, i to nawet na pewien dłuższy okres czasu. Wprawdzie w 
naszych czasach ponownie podkreśla się silniejszy związek, istniejący pomię



dzy Chrztem i bierzmowaniem, ale mimo to, w praktyce, nie pociągnęło to za 
sobą za wyjątkiem Chrztu dorosłych, żadnej zbieżności czasowej. W doku
mentach dialogowych, w oparciu o starokatolicką tradycję teologiczną, podk
reślono jedność inicjacji i powiedziano również, że jedność ta, jako taka, 
domaga się także jedności czasowej. Strona starokatolicka w Komisji wycho
dziła z założenia, że tam, gdzie dotychczasowa starokatolicka praktyka pozo
staje w konflikcie z teologicznym poglądem Starego Kościoła, teologiczne 
ujęcie Starego Kościoła oddaje jednak naukę Kościoła starokatolickiego, 
nawet, jeżeli praktyka, z różnych powodów, nie całkowicie odpowiada tej 
nauce. Pewne rozbieżności pomiędzy nauką i praktyką istniały także i w 
Starym Kościele. Z tego wynikają, naturalnie, pewne problemy. Wprawdzie 
nie muszą one powodować natychmiastowej zmiany praktyki, ale w każdym 
przypadku należy zadawać sobie pytanie, czy w praktyce tej nie należy doko
nać jakichś zmian, w ramach których należałoby uwzględnić nie tylko samą 
naukę, ale także i inne czynniki, zwłaszcza o charakterze duszpasterskim.

To, że teksty wychodzą z wiary Starego Kościoła, pociąga dla nas, starokato
lików, określone trudności, mimo że przecież zawsze powołujemy się na wiarę 
Starego Kościoła; a mianowicie dlatego pociąga to dla nas trudności, gdyż, 
mówiąc bardzo ogólnie, istnieje u nas zupełnie niedostateczna znajomość 
wypowiedzi Ojców Kościoła. Jeżeli chodzi o prawosławnych, to widzieliśmy 
już, że na to samo uskarża się również arcybiskup Wasilij Kriwoszein. Ta 
niedostateczność występuje jednak u nas i u Prawosławnych w bardzo różnym 
stopniu. O ile u Prawosławnych niebezpieczeństwo to polega raczej na tym, że 
dawne wypowiedzi powtarzane są czysto mechanicznie, na co zwraca uwagę 
również Kriwoszein, to ten niedostatek u nas polega na tym, że wiele z tych 
wypowiedzi w ogóle nie jest znanych, albo znane są one tylko mniej lub więcej 
z relacji przytaczanych bez ich zrozumienia, a stąd wprowadzających w błąd. 
Naturalnie, zarówno u starokatolików, jak i u prawosławnych istnieją teolo
gowie, których to nie dotyczy. Ale wydaje się, że jest to zjawisko, które nie 
ulega żadnej wątpliwości. Obecnie możemy jednak tylko zasygnalizować ten 
problem. Jest rzeczą ważną, że w ogóle uznajemy to za problem.

Drugim problemem są pewne obawy, i to zarówno po stronie prawosławnej, 
jak i po stronie starokatolickiej. Po stronie prawosławnej występują one w 
różny sposób u różnych osób. U jednych istnieją obawy dotyczące tego, by nie 
zrezygnować z czegoś lub nie narazić czegoś na szwank, co należy do wiary 
Kościoła. U innych istnieje obawa, by członkowie Kościołów zachodnich nie 
lekceważyli wschodniej tradycji i całokształtu prawosławno-wschodnio- 
kościelnego typu myślenia. Po stronie starokatolickiej, z jednej strony istnieje 
obawa, że jako Kościół mały, zostaniemy wchłonięci przez Kościół wielki, a z 
drugiej obawa, by nie akceptować poglądów niedostatecznie wyjaśnionych, co 
do których prawosławni mogliby nam w jakiś sposób zarzucić, iż w żaden



sposób nie mogą oni ich zaakceptować. Sądzę, że tego rodzaju obawy posiadają 
wprawdzie pewne podstawy, zarówno u prawosławnych, jak i u nas, ale należy 
się jednak wystrzegać tego, by nie powiększać tych podstaw ponad to, co jest 
faktyczne. Nie ulega wątpliwości, że obawa jest złym przewodnikiem. Rzeczą 
ważną jest zdawanie sobie sprawy z tego, że po obu stronach istnieją te obawy, 
aczkolwiek w różnym stopniu.

Wprawdzie przy formułowaniu tekstów obawy prawosławnych, mówiąc 
szczerze, były w większym stopniu uwzględnione, aniżeli obawy starokato
lików. Zdawali sobie z tego dobrze sprawę starokatoliccy członkowie Komisji. 
Stali oni na stanowisku, że my, żyjący w zachodnim świecie teologicznym, o 
wiele bardziej przyzwyczajeni jesteśmy do zróżnicowanego traktowania tek
stów. Zwykliśmy pytać, jaki sens posiada wypowiedź, znajdująca się w okreś
lonym kontekście i nawykliśmy do tego, by nawet w niezwykłych lub, co 
gorsza, w niezręcznych sposobach wyrażania się, rozpoznać naszą wiarę. 
Mówiąc ogólnie, jesteśmy bardziej giętcy w obchodzeniu się z tekstami, aniżeli 
silniej związani z kulturowymi i językowymi tradycjami prawosławni. Staro- 
katolicy również powinni umieć lepiej dawać sobie radę ze swymi własnymi 
obawami, gdyż nie jest nam obca cywilizacja zachodnia. Gdy chodzi o prawo
sławnych, to sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. Przewaga obcej im, jeśli 
chodzi o> jej początki, cywilizacji zachodniej, do której, pod względem 
kulturalńo-historycznym, w pewnym sensie, należą również starokatolicy, 
musi utrudniać im obchodzenie się z ich własnymi obawami. Mogą się tylko 
spodziewać, że starokatoliccy członkowie Komisji nie będą zbytnio przeceniać 
zdolności starokatolików do zbyt śmiałego obchodzenia się z tekstami, jak i z 
własnymi obawami.

Jakość tekstów jest różna. Niektóre, niezależnie od ich znaczenia, które po
siadają jako teksty wspólne, mogą być traktowane jako wzbogacenie teologii 
starokatolickiej, a inne, nie twierdząc, że zawierają one coś sprzecznego z nau
ką Kościoła, są pod względem teologicznym mniej zadowalające. W niektó
rych tekstach znajdują się partie jednego i drugiego rodzaju. Naturalnie, spo
tykamy również najrozmaitsze stopnie pośrednie. Pod względem teolo
gicznym, jako dobrze udane i wartościowe wydają się być, na przykład, wielkie 
fragmenty tekstów eklezjologicznych, zwłaszcza I II /2  o jedności Kościoła i 
Kościołach lokalnych oraz tekst IV/2 o działalności Ducha Świętego w Koście
le i przybliżaniu zbawienia. Jako przykład tekstu o bardzo zróżnicowanych 
właściwościach jakościowych, traktuję tekst V/4 — „Święta Eucharystia”. W 
trakcie przebiegu tej Konferencji, w szczegółach, podczas omawiania pewnych 
wybranych tekstów, będzie również mowa i o tym zagadnieniu. Należy przy tym 
zwrócić uwagę na to, że sporządzone już przez Komisję w 1975 r. teksty dotyczą
ce teologii i chrystologii, omówione już zostały podczas Międzynarodowej 
Konferencji Teologów Starokatolickich w 1976 r., w Salzburgu.



Podczas lektury tekstów u zachodniego chrześcijanina może powstać począ
tkowo wrażenie, że obecna praktyka prawosławna, traktowana jest u nich jako 
model. Jednak przy dokładniejszej analizie spostrzeże on, że tak wcale nie jest. 
Cały szereg podstawowych sformułowań w tekstach pozostaje w swoistym kry
tycznym stosunku do pewnych przejawów praktyki prawosławnej. Mam tu na 
myśli, na przykład, fragmenty dotyczące udziału ludzi świeckich w kościel
nych procesach decyzyjnych, fragmenty odnoszące się do stosunku ordynacji 
do małżeństwa, jak również określenie głównego celu małżeństwa. Tam zaś, 
gdzie praktyka prawosławna wydaje się być modelem, chodzi w rzeczywistości 
o praktykę starokościelną, przy czym, ogólnie mówiąc, jako problem otwarty po
zostaje to, jak mogły by wyglądać rozwiązania praktyczne, wierne z jednej stro
ny zasadom starokościelnym, a jednocześnie — z drugiej — odpowiadające 
obecnej sytuacji zachodniej.

Znaczenie tekstów dialogowych polega na tym, że po upływie praktycznie 
1000-letniego różnego, a częściwo przeciwstawnego rozwoju na Wschodzie i Za
chodzie, możliwe się stało opracowanie i przyjęcie w tak wielkim zakresie wspól
nych tekstów. Dotychczas nigdzie jeszcze nie mieliśmy do czynienia z czymś ta
kim. Teksty prawosławno-rzymskokatolickie sporządzone zostały w niewielkim 
tylko zakresie, ale tam, naturalnie, istnieją innego rodzaju trudności.

Ważną rzeczą jest sprawa recepcji. Teksty mogą przecież osiągnąć swój cel, je
żeli będą przyjęte przez zainteresowane Kościoły. Przewidziano, że poszczegól
ne Kościoły starokatolickie dopiero wtedy przyjmą te teksty, gdy ustosunkuje 
się do nich Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich i że ona po
stanowi o dalszym postępowaniu. Na końcu tego procesu recepcyjnego, w każ
dym przypadku, musi się znaleźć decyzja Międzynarodowej Konferencji Bisku
pów Starokatolickich, przyjęta jednak także przez poszczególne Kościoły.

Jak to należy zrobić? Z całą pewnością nie miałoby sensu przedstawiać tekstów 
dialogowych wszystkim wiernym, gdyż to zakłada już pewne wykształcenie teolo
giczne. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie posiadają one dla wiernych żadne
go znaczenia. Sądzę, że jest to naszym obowiązkiem, by istotną treść wspólnych 
tekstów podawać im do wiadomości w jakiejś prostej i zrozumiałej dla zwykłych 
członków parafii formie.

Inny, problem polega na tym, jaki ma być los uwag, które 
napłyną z poszczególnych Kościołów. Należy przyjąć, że, mó
wiąc ogólnie, teksty zostaną przyjęte. Wydaje się, że ta tendencja 
jest powszechna. Można jednak spodziewać się, że mogą zdarzyć 
się pewne uwagi krytyczne do poszczególnych zdań lub sposobów for
mułowania, albo do stylu, a także do określonego kontekstu, w 
jakim coś zostało wypowiedziane. Problem polega na tym, czy tego 
rodzaju miejsca w tekstach powinno się formułować na nowo. Niektórzy 
reprezentują takie stanowisko, ale starokatolicy, członkowie Komi
sji — a w każdym razie przeważająca ich większość — są zda



nia, że tekstów nie należy przerabiać na nowo. Tam, gdzie poszczególne Kościo
ły uznają to za konieczne, powinno zamieścić się odpowiednie uwagi, które 
następnie mogłyby doprowadzić do jakiegoś wspólnego, ogólno-starokatolickie- 
go stanowiska. Składałoby się ono z części ogólnej oraz z uwag do poszczegól
nych miejsc. Uwagi te winny precyzować w jaki sposób strona starokatolicka ro
zumie odnośne miejsca. Naturalnie, powinno to być robione jedynie tylko od
nośnie do tych punktów, gdzie to będzie rzeczywiście konieczne, ale nic nie po
winno się zmieniać w samych tekstach. I to przede wszystkim z dwu powodów. 
Z jednej strony, aby nie przekształcać tekstów w jakieś „opracowanie wyznanio
we” w węższym tego słowa znaczeniu. A coś takiego mogłoby powstać, gdyby 
do każdego zdania, które uznałoby się za nie całkowicie dobre, albo odnośnie 
którego można by się obawiać, że mogą powstać wątpliwości, żądano by zmian. 
Natomiast, gdy uwagi robione będą w wyżej wymieniony sposób, uniemożliwi 
to, by teksty te były traktowane jako „opracowania wyznaniowe” w węższym te
go słowa znaczeniu. Drugi powód jest natury praktycznej. Gdyby domagano 
się nowego sformułowania tekstów, cały proces dialogowy i dotyczący sformuło
wania wspólnych tekstów znów stanąłby przed nami. A w ten sposób urucho
miony by został cały potencjał przeszkód, wysuwanych przez ultrakonserwa- 
tystów, który mógłby storpedować cały dialog.

Naturalnie, nie wiemy również, w jaki sposób przebiegać będzie cały proces re
cepcji po stronie prawosławnej. Tam również najpierw ustosunkować się muszą 
poszczególne Kościoły. Według informacji, jakie posiadam, istnieją dobre pod
stawy do nadziei, że dialog oceniony został pozytywnie i nie będą wysuwane żad
ne żądania nowych sformułowań, ale jedynie tylko uwagi, podobne do tych,
o jakich była mowa wyżej. Jeżeli tak byłoby, jeżeli Kościoły starokatolickie tak by 
postąpiły i jeżeli uwagi do tekstów po drugiej Stronie nie wywołałyby żadnych 
sprzeciwów, cały dialog można by potraktować jako skuteczny i uznać go jako 
przyjęty, recypowany. Wówczas zaistniałaby podstawa do ponownego przywró
cenia wspólnoty. To przywrócenie mogłoby być dokonane poprzez specjalny, 
oficjalny akt kościelny, który w każdym przypadku zakładać będzie, że histo
rycznie i duszpastersko uzasadnione odchylenia praktyki starokatolickiej od 
poszczególnych kanonów starokościelnych, zostaną zaakceptowane kat’oikono- 
mian przez stroną prawosławną.

1 Archeveque Basile, La composition et la publication d’une confession iniąue de la foi orthodo- 
xe, w: Messager de PExarchat du Patriarchę Russe en Europę Occidentale, 54—55 (71—74).

2 Archeveque Basile, Les textes symboliąues dans 1’Eglise, orthodoxe, w: Messager de 
l’Exarchat du Patriarchę Russe en Europę Occidental 48 (1964), 197—217; 49 (1965), 20—23; 50 
(1965), 71—82; cytowane miejsca w 50 (1965), 81.

3 Vćrite et communion, w: Jean Zizionlas, L’8tre ecclesial, Genćve 1981,57—110 (przejrzane przez 
autora ujęcia pracy, opublikowanej po raz pierwszy w; Irenikon4 (1977) cytowane miejsca s. 104 n.

4 J.D. Zizionlas, Die pneumologischen Dimension der Kirche, w: Communio (1973), 
133'—147, cytowane miejsca s. 143 n.
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Konsens teologiczny 
a kościelna wspólnota. 

Jedność pomiędzy Kościołem  
prawosławnym i starokatolickim*

V II sesja plenarna Mieszanej Komisji Teologicznej do Spraw Dialogu 
Prawosławno-Starokatolickiego w Kavala (12— 19 październik 1987 r.) 
zakończyła na razie teologiczne spotkania, które z przerwami trwały ponad sto 
lat.

Każdy, kto przypatruje się bliżej historii tego teologicznego zmagania się
o przywrócenie wspólnoty pomiędzy Kościołem prawosławnym i starokato
lickim musi stwierdzić, że o ile stosunkowo łatwy był do osiągnięcia konsens 
teologiczny, o tyle wynikające stąd konsekwencje w postaci kościelnej wspól
noty napotykają na sceptycyzm i powściągliwość. To jednak, na szczęście, nie 
doprowadziło do trwałej rezygnacji, tak że obecnie możemy wreszcie stanąć na 
początku przekształcania naszej teologicznej świadomości w międzykościelną 
rzeczywistość.

Znaczenie dialogu prawosławno-starokatolickiego dla przezwyciężenia koś
cielnego rozłamu — nie tylko pomiędzy Kościołem prawosławnym i starokato
lickim, ale w ogóle między Zachodem i Wschodem — omówiłem szczegółowo 
przy innej okazji, w ramach gościnnego wykładu, wygłoszonego na Uniwersy
tecie w Bemie 4 lutego 1988 r. *.

Obecnie niech mi wolno będzie skierować wzrok w przyszłość, na zadania, 
które stoją przed nami. Zakładam przy tym, że znane są wam teologiczne 
spotkania pomiędzy teologami prawosławnymi i starokatolickimi począwszy 
od 1874 r. oraz późniejsze, oficjalne rozmowy teologiczne Mieszanej Komisji 
Teologicznej obu Kościołów, jak również ich wyniki.

Dalsze postępowanie Kościołów prawosławnych wytyczone zostało decyzją 
II I  Przedsoborowej Wszechprawosławnej Konferencji w Chambesy (1986 r.): 
„Oficjalne zakończenie każdorazowego dialogu teologicznego stanowi jedno-

1 Internationale Kirchliche Zeitschrift, Styczeń-marzec 1989, zeszyt 1, s. 44—52.
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cześnie również zakończenie prac kompetentnej mieszanej Komisji 
Teologicznej. Przewodniczący Komisji międzyprawosławnej złoży następnie 
sprawozdanie Patriarsze Ekumenicznemu. Ten zaś, za zgodą głów prawos
ławnych Kościołów lokalnych, poinformuje o zakończeniu dialogu. Żaden 
dialog nie może być uznany za zakończony, dopóki jego zakończenie nie 
zostanie podane do wiadomości przez tego rodzaju decyzję między- 
prawosławną” 2.

W tym okresie przejściowym, a więc w okresie przechodzenia od rozważań 
wprowadzających do następnych kroków, których musimy dokonać, niech mi 
wolno będzie zwrócić uwagę na dwa ważne wskazania tejże Wszechprawo- 
sławnej Konferencji odnośnie oceny dialogu prawosławno-starokatolickiego: 
„Konferencja nasza jest przeświadczona, że dla szerszej oceny wyników 
dialogu nie mogą być pominięte dwa istotne aspekty:

a) Utrzymywanie starej praktyki interkomunii Kościoła starokatolickiego z 
Kościołem anglikańskim, jak również nowe tendencje do analogicznej prak
tyki z Kościołem ewangelickim. Tendencje te osłabiają znaczenie wspólnie 
podpisanych tekstów eklezjologicznych;

b) trudności, jakie ma Kościół starokatolicki, by wspólnie podpisane teksty 
doktrynalne w pełni wprowadzić w życie i przekształcić w praktykę” 3.

Mając zaufanie do naszych braterskich nastawień i wzajemnej szczerości, 
niech mi wolno będzie z całym naciskiem wskazać na znaczenie wszystkich 
Kościołów prawosławnych, którym zgodnie daje wyraz Konferencja 
Wszechprawosławna, gdy twierdzi: „Te dwa zagadnienia muszą być dokład
nie zbadane przez kompetentne instancje Kościoła prawosławnego, pod kątem 
widzenia ich możliwych konsekwencji kościelnych i eklezjologicznych, a to w 
tym celu, by możliwie jak najszybciej mogły zostać ustalone warunki do 
przywrócenia pełnej wspólnoty kościelnej ze Starokatolikami” 4.

Zgodnie z wszechprawosławną decyzją, po pozytywnym zakończe
niu dialogu teologicznego powinna być przywrócona wspólnota kościelna, 
która musi opierać się na jednomyślności wszystkich prawosławnych 
Kościołów lokalnych, oczekujących na znak i decyzje ze strony Kościo
łów starokatolickich. Ustalony został wykaz podstawowych zasad wia
ry i struktury kościelnej, które muszą dowodzić wspólnej wierności 
wobec tradycji kościelnej pierwszych wieków, nie tylko w sensie 
teoretycznego, akademickiego poznania, ale również w sensie przeniesienia tej 
tradycji na obecne życie Kościoła.

Z całą pewnością możemy powiedzieć, że Mieszana Komisja Teologiczna, 
która pracowała w duchu szczerości i miłości, rozpatrywała dalekosiężne 
konsekwencje kościelne przyjętych wspólnie tekstów, które dostarczają solid
nych teologicznych podstaw w dążeniu do przywrócenia wspólnoty kościelnej 
pomiędzy Kościołem starokatolickim i prawosławnym.



Przedłożone więc naszym Kościołom teksty, sporządzone przez Mieszaną 
.Komisję Teologiczną, traktujemy jako teologiczny wyraz zgody partnerów 
dialogu, uzyskanej na bazie patrystyki, przy uwzględnieniu różnic usprawied
liwionych odmienną ewolucją Kościołów Wschodu i Zachodu, zarówno w 
życiu, jak i w teologii. Teksty te nie stanowią wcale dogmatycznego podrę
cznika, ale udzielają one tylko odpowiedzi na powstałe wątpliwości i niepew
ności, dotyczące określonych problemów teologicznych i zagadnień odnoszą
cych się do praktyki życia kościelnego. Przez te teksty wszelkie zastrzeżenia co 
do tych zagadnień tracą swoją teologiczną podstawę.

Znaczenie opracowanych tekstów dla będącej naszym celem wspólnoty 
pomiędzy Kościołami prawosławnym i starokatolickim usiłowałem naszki
cować w mym przemówieniu, wygłoszonym podczas ostatniej sesji plenarnej 
Komisji Mieszanej w Kavala, w tych słowach:

„Mieszana Komisja Teologiczna, która zbierała się wspólnie na siedmiu 
sesjach, pracowała w rzeczywistości z wielką gorliwością, z wysokim poczu
ciem odpowiedzialności, z niekłamaną miłością i bezprzykładną energią, 
badając wszelkie trudności tak, jak było to jej zlecone przez Kościoły prowa
dzące dialog. Dokładna znajomość przez członków Mieszanej Komisji Teolo
gicznej istniejących różnic teologicznych dotyczących konkretnych proble
mów potwierdzona została również przez wykorzystanie poprzednich 
rozmów teologicznych pomiędzy Kościołami starokatolickim i prawosław
nym, które ujawniły wspólną świadomość możliwej zgody w istotnych prob
lemach dotyczących wiary...

Rozmowy teologiczne prowadzone w ramach Mieszanej Komisji Teologi
cznej (...) koncentrowały się przede wszystkim na spornych punktach listy 
tematów, gdyż członkowie Komisji posiadali jasną świadomość tego, że ich 
zadaniem było wyjaśnienie różnic teologicznych i zlikwidowanie istniejących 
teologicznych nieporozumień, a nie wyczerpujące opracowanie swego rodzaju 
wspólnego „wyznania wiary” na każdy temat (...).

Kryterium to, które okazało się zgodne z tradycją i praktyką patrysty
czną, stanowiło niezmienną zasadę nie tylko podczas prowadzonych dyskusji 
teologicznych, ale także przy opracowywaniu wspólnych tekstów na każdy 
temat; z tego względu wytyczało ono całą metodykę przeprowadzania dialogu 
teologicznego. W tym duchu rozumieć też należy zwięzłość tekstów teologi
cznych, których celem był krótki opis podstaw teologicznych, za pośrednict
wem których wydawało się możliwe przezwyciężenie lub zniesienie kon
kretnej różnicy teologicznej (...).

Przez obiektywne zastosowanie tego kryterium do przekazywanych trady
cją różnic teologicznych, dyskusje Mieszanej Komisji Teologicznej unikały 
niebezpieczeństwa rozpłynięcia się w niekończących się wywodach subiek
tywnych, natomiast koncentrowały się na poszukiwaniu kryterium tradycji
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patrystycznej, przy każdej poszczególnej różnicy teologicznej. Szczery i w 
duchu braterstwa poszukiwany powrót do Ojców wspólnej tradycji, w celu 
znalezienia możliwości przezwyciężenia trudności przy opracowywaniu 
wspólnych tekstów teologicznych, okazał się być jedyną pewną i sprawną 
drogą do jedności, gdyż tylko w ten sposób zapewniono możliwość porozu
mienia horyzontalnego, bez rezygnacji z kontynuacji autentycznej wiary, 
przechowywanej w Kościele (...).

Nie ulega wątpliwości, że w czasie prowadzenia dialogu teologicznego 
konstatowane były trudności, a wśród nich niektóre nawet bardzo poważne, 
ale i one konfrontowane były z obiektywnym kryterium wspólnej tradycji 
patrystycznej i rozpatrywane w duchu miłości, wzajemnego zrozumienia 
i z poszanowaniem dla autentycznej kontynuacji wiary, przechowywanej tra
dycją w Kościele. We wszystkich wspólnych tekstach teologicznych doskonale 
widoczna jest ta troska Mieszanej Komisji Teologicznej (...).

Mieszana Komisja Teologiczna, pracując w tym duchu, miała przy tym 
świadomość, że swymi słabymi siłami musi możliwie jak najlepiej wywiązać się 
z nałożonych na nią zadań przy opracowywaniu wspólnych tekstów teologi
cznych, które miały w szerokim zakresie dać wyraz nie tylko teologicznej 
zgodności w podstawowych zagadnieniach wiary, ale również w przekazywa
nych Tradycją punktach spornych, tak jak one opisane zostały w wykazie 
tematycznym oficjalnego dialogu teologicznego. Ponadto traktowanie wspól
nej tradycji kościelnej pierwszych wieków jako kryterium naszej wspólnej 
wiary implikowało również zgodę w zagadnieniach nie zawsze omówionych w 
sposób dostateczny lub niejasno sformułowanych we wspólnych tekstach 
teologicznych. Ewentualne tego rodzaju twierdzenia, w żadnym przypadku 
nie oznaczały tendencji do ukrywania lub unikania określonej problematyki 
teologicznej, czy nawet osiągnięcia teologicznej zgody odnośnie jakiegoś konk
retnego problemu teologicznego, gdyż było to wykluczone zarówno przez 
przyjęcie obiektywnego kryterium wspólnej tradycji patrystycznej, jak i przez 
czysto teologiczny cel dialogu.

Wręcz przeciwnie, Wspólna Komisja Teologiczna świadomie położyła 
nacisk zarówno na zbieżność pomiędzy treścią wspólnych tekstów teologi
cznych, przy zwróceniu uwagi na pewne współczesne inicjatywy, jak na 
przykład na porozumienie dotyczące Eucharystii, zawarte pomiędzy staroka
tolikami i Kościołem ewangelickim w Niemczech, mimo że mogłaby po prostu 
uznać je za niezgodne z treścią wspólnie podpisanych tekstów (...).

Obecnie Komisja doprowadziła już zlecone jej zadanie teologiczne do 
szczęśliwego zakończenia. Nie może ona jednak rozstrzygać o takiej lub innej 
ocenie kościelnej tej pracy. Odpowiedzialne za ocenę teologicznej pracy 
Komisji są w każdym przypadku kompetentne gremia kościelne Kościołów 
prowadzących dialog (...).



Na pytania, które wyłoniły się w międzyczasie, Mieszana Komisja Teologi
czna udzieliła odpowiedzi we wspólnie podpisanych tekstach, ale problem 
dotyczący sposobów i metod, w jakich odpowiedzi teologiczne Komisji mogłyby 
zostać włączone organicznie do nauki i życia naszych Kościołów, pozostaje, 
tak jak dotychczas, tak również i na przyszłość, otwarty (...)” 5.

Dlatego nie powinniśmy się już więcej zajmować ewentualnymi teologi
cznymi niedostatecznościami lub brakującymi szczegółami, ale — jeżeli 
chcemy poprawnie i właściwie odpowiedzieć na zlecenie prowadzenia dialogu, 
ewentualnie na dążenie do jedności naszych Kościołów — musimy przyśpie
szyć problem recepcji.

Przy tym musimy zwrócić uwagę na pewne zasady, które omówiłem już w 
Kavala. Nie tylko przy sporządzaniu informacji Komisji o pracach dialogu 
teologicznego, ale również na wszelkich płaszczyznach procesu recepcji, 
należy:

„a) na podstawie wykazu tematów, należy położyć nacisk na dokładne 
przedstawienie działalności Komisji ze szczególnym uwzględnieniem wspól
nych pozycji odnośnie przekazanych tradycją różnic, tak jak to zostało sformu
łowane we wszystkich tekstach;

b) teologiczną treść wspólnych tekstów należy systematycznie oceniać pod 
kątem widzenia celu oficjalnego dialogu teologicznego, którym jest wspólnota 
kościelna pomiędzy Kościołem starokatolickim a prawosławnym;

c) odnośnie każdego poszczególnego tematu podkreślić należy patrystyczną 
podstawę całej metodyki pracy Komisji oraz fakt opracowania na takiej 
podstawie każdego wspólnego tekstu teologicznego;

d) wskazywać konieczność integracji teologii wspólnych tekstów z oficjal
ną doktryną oraz do praktyk Kościoła, a więc z katechezą, nabożeństwami 
itd., oraz wysuwać związane z tym propozycje;

e) wykazywać bezpośrednią i nieodzowną konieczność dostosowywania 
praktyki kościelnej do uzgodnień teologicznych osiągniętych we wspólnie 
podpisanych tekstach, tak aby nie istniała żadna niezgodność pomiędzy teolo
gią wspólnych tekstów a teologicznymi założeniami jakiejś ewentualnej prak
tyki kościelnej;

f) jasno wymieniać występujące wszędzie trudności związane z przywróceniem 
wspólnoty kościelnej pomiędzy Kościołem starokatolickim a Kościołem prawo
sławnym, niezależnie od wszystkich tek stów teologicznych, jak na przykład sa- 
krąmentalna interkomunia Kościoła starokatolickiego z anglikanami itd.;

g) podkreślić wspólną świadomość i wspólne dążenie wszystkich członków 
Mieszanej Komisji Teologicznej odnośnie możliwości naszych Kościołów do 
tego, by pozytywną pracę teologiczną Komisji wykorzystać do przywrócenia 
kościelnej wspólnoty, która może wzbogacić duchowe doświadczenia obu 
Kościołów” 6.



Mieszana Komisja Teologiczna na swej ostatniej sesji w Kavala zapropo
nowała podstawowe zasady swej wizji jedności:

„Ośrodkiem każdego Kościoła lokalnego jest święta Eucharystia. Jest nim 
Chrystus zapraszający na swą ucztę. Z tego powodu Kościół powinien ją 
celebrować pod kierunkiem biskupa lub upoważnionego przezeń kapłana... 
Ponieważ tym, który zaprasza, jest Chrystus, Kościół zachęca do uczestnictwa 
we wspólnocie uczty. Implikuje to uczestnictwo w zadaniach Kościoła, w 
głoszeniu Ewangelii, w budowaniu Ciała Chrystusa i w strzeżeniu jego jed
ności w prawdziwej wierze óraz w miłości.

Tak, jak przyjmowanie do Kościoła nie dokonuje się bez wyznawania 
prawdziwej wiary, tak również i uczta Eucharystyczna jako centrum Kościoła 
nie może być odprawiana bez prawdziwej wiary. Chrystus Sakramentu nie 
różni się od Chrystusa wiary, którą Kościół wszystkich czasów i miejsc 
zgodnie wyznaje (...).

Tam, gdzie rozbita jest wspólnota, tam nie może być również wspólnie 
odprawiana uczta Pańska. Przywrócenie wspólnoty Eucharystycznej przy 
trwającym w dalszym ciągu rozbiciu w wierze jest czymś w sobie sprzecznym, 
gdyż wówczas, mimo wspólnie przyjmowanej Eucharystii, w dalszym ciągu 
żyje się w odrębnych od siebie Kościołach. Takie postępowanie przyjmuje 
istnienie oddzielonych Kościołów jako zjawiska normalnego i może doprowa
dzić do tego, że smutek i żal, które są konieczne do przezwyciężenia podziału, 
wydawać się będą zbędne. Wspólnota Eucharystyczna jest więc wyrazem 
wspólnoty wiary w jednym Kościele (...).

Konsekwencją i wyrazem wspólnie uznawanej wspólnoty wiary jest 
liturgiczno-kanoniczna wspólnota Kościołów, urzeczywistnienie organicznej 
jedności w jednym Ciele Chrystusa. Liturgiczne i kanoniczne konsekwencje, 
które wynikają ze wspólnoty kościelnej, powinno się wyjaśniać i regulować 
przez Kościół na podstawie tradycj i niepodzielonego Kościoła. Ta wspólnota w 
żadnym przypadku nie oznacza jednolitości w strukturze liturgicznej oraz w 
kościelnych zwyczajach, ale znajduje swój wyraz w tym, że zainteresowane 
Kościoły wyznają jedną wiarę starego i niepodzielonego Kościoła, respektując 
uprawnioną historycznie ewolucję. Ta wspólnota nie dopuszcza również pod
porządkowania jednego Kościoła z jego tradycjami drugiemu Kościołowi, 
gdyż byłoby to po prostu sprzeczne z rzeczywistością wspólnoty” 7.

W kontekście tak pojmowanej wielopostaciowej struktury wspólnoty 
przemyśleć należy w Kościele prawosławnym inną ewolucję Kościoła staroka
tolickiego, jak na przykład wzajemny stosunek obrzędów inicjacji, małżeństwa 
biskupów i księży po przyjęciu święceń, używanie niekwaszonego chleba 
eucharystycznego itp. .

Zwracając się do siostrzanego Kościoła starokatolickiego, niech mi wolno 
będzie zadać jedno pytanie: Czy wspólne rozmowy i podpisane wspólne
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układy dotyczące przesłanek, konsekwencji wynikających ze wspól
noty kościelnej, nie powinny skłaniać go do ponownego przemyślenia 
problemu interkomunii, począwszy od interkomunii z Kościołem 
anglikańskim, a skończywszy na wydarzeniach ostatnich?

Przecież oznaczałoby to wywiązanie się z dawniejszego przyrzecze
nia (1969 r.), które biskup Urs Ktiry dał, z całą oczywistością, dla 
uspokojenia prawosławnych, po swej wizycie w Kościele prawosławnym 
Bułgarii i Serbii, i które zawarł w Memorandum przesłanym przeło
żonym wszystkich Kościołów prawosławnych, a następnie opublikowanym 
w uzgodnieniu z Międzynarodową Konferencją Biskupów Starokatolickich 8. 
Wychodzę bowiem z założenia, że w myśl wspólnie podpisanych tekstów 
byłoby brakiem konsekwencji rezygnować, jako z elementu bez istotnego 
znaczenia, z różnic dogmatycznych w koncepcji jedności Kościoła, 
uzasadniając, że każdy Kościół, o ile tylko celebruje Eucharystię, nie prze
staje być Kościołem Bożym, choćby nawet był izolowany i odłączo
ny od innych Kościołów. Dla doskonałej wspólnoty, która jest na
szym wspólnym celem, nie wystarcza bowiem sama Eucharystia; nieodzowna 
jest do tego również zgoda doktrynalna, którą podkreślają nasze doku
menty.

Jeżeli natomiast zamiast jakiegoś sygnału, zapowiadającego dążenie do do
stosowania rzeczywistości kościelnej do opracowanych tekstów, roz
chodzą się pogłoski, że na przykład w Republice Federalnej Niemiec, nie
zależnie od znanego „Układu dotyczącego wzajemnego zaproszenia do uczest

n ictw a w uroczystościach Eucharystycznych” zawartego pomiędzy Ewange
lickim Kościołem Niemiec z jednej strony i katolicką diecezją 
starokatolików w Niemczech z drugiej, mówi się o dopuszczeniu do urzędu 
kapłańskiego kobiet, i uzależnia się tb od decyzji diecezji 9, to można 
się obawiać, że bezcenny skarb, jaki powierzył nam Bóg jako owoc naszych 
długoletnich, intensywnych rozmów teologicznych, narażony jest na nie-' 
bezpieczeństwo.

Wzięliśmy na siebie niezmiernie wielką odpowiedzialność wobec Boga, naszych 
czasów i wobec całego świata chrześcijańskiego. Gdyby udało się nam zrealizo
wać wspólnotę pomiędzy naszymi Kościołami na podstawie działalności teologi
cznej, nasze postępowanie mogłoby mieć znaczenie paradygmatyczne, wzorcowe 
dla wysiłków zjednoczeniowych innych Kościołów. Jeżeli nam się nie uda prze
kształcić konsensusu teologicznego w kościelną rzeczywistość, to bałbym się mó
wić tutaj o uzasadnionej rezygnacji, jaką wywołałoby nasze niepowodzenie. Oby 
Bóg towarzyszył naszym Kościołom i pobłogosławił to dzieło jego zabiegów 
zjednoczeniowych.
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1 Por. Papandreou D., Der orthodox-altkatholische Dialog. Ein Modeli ftlr die Uberwindung 
der Kirchlichen Spolsung zwischen Abendland und Morgenland? (Dialog prawosławno- 
starokatolicki. Czy jest on modelem dla przezwyciężenia rozbicia kościelnego pomiędzy Zacho
dem i Wschodem? w: IKZ 78 (1988) 79—89.

2 Una Sancta 42 (1987) 8 n.
3 Tamże, 10.
4 Tamże.
5 Tamże, 335—337.
6 Tamże, 338.
7 Wspólnota Kościelna: Założenia i konsekwencje. Wspólny tekst VI sesji plenarnej Mieszanej 

Komisji Teologicznej do dialogu prawosławno-starokatolickiego w Kavala, Grecja (12—19 
październik 1987 r).

8 Ktlry U., Dotychczasowy przebieg rozmów prawosławno-starokatolickich, w: IKZ 59 (1969) 
89—99, zwł. 96.

9 Por. informację podaną w Deutsche Tagespost z 11 sierpnia 1988 r., 2. Uwaga redaktora: 
Nawiązując bezpośrednio do referatu, dwaj obecni członkowie przedstawicielstwa synodalnego 
katolickiej diecezji Starokatolików w Niemczech wyjaśnili, że w informacji Deutsche Tagespost 
zawarte są fałszywe wiadomości, dotyczące zwłaszcza dopuszczenia kobiet do urzędu kapłań
skiego i związanej z tym decyzji jednej diecezji. Referent przyjął do wiadomości tę ważną 
korekturę.

Przypisy



Urs von Arx
„Posłannictwo” nr 1-4 1990 r.

Władza Kościoła i w Kościele. 
Synody Kościoła. 

Wprowadzenie do tekstów III/4 i III/6 
Wspólnej Prawosławno-Starokatolickiej 

Komisji Mieszanej*
A

W ciągu ostatnich dwudziestu lat w wielu opracowanych ekumenicznie 
tekstach dialogowych znalazły się wypo\ biedzi na temat władzy Kościoła. 
Mam tu na myśli teksty konsensu i zbieżności (konwergencji) dwustron
nych rozmów, prowadzonych w skali światowej do roku 1982, a zebranych w 
tomie pod tytułem „Dokumenty postępującej zgody”

Chodzi tu  o problem interesujący wszystkie Kościoły, który, jak mi się wydaje, 
można przedstawić w następujący sposób: gdzie i jak formułowane są twierdze
nia obowiązujące Kościół, gwarantujące mu, jako społeczności wiary i życia, 
identyczność i ciągłość (kontynuację)? Chodzi tu  więc o twierdzenia, które umo
żliwiają zrozumienia rzeczywistości na podstawie objawienia Bożego w Jezusie 
Chrystusie i w Duchu Świętym, a które jednocześnie stają się źródłem praktyki 
w zakresie służby bożej, będącej jego świadectwem w konkretnym środowisku 
społeczno-kulturowym, jak również w służbie człowiekowi i stworzeniu; o twier
dzenia, które w optymalnym przypadku mogą służyć jako pomoce orientacyjne 
dla życia z wiary, a w ten sposób mogą ujawniać swój autorytet i wiarygodność, 
chodzi ó wypowiedzi lub twierdzenia, które jednak, po wnikliwej konfrontacji 
z własnymi przekonaniami, okazują się obce, pochodzące z zewnątrz, a w ten 
sposób mogą prowokować konflikty sumienia.

W jaki sposób i gdzie uzyskują uznanie i ważność tego rodzaju twierdzenia 
władzy Kościoła i w Kościele? Nie mogę przytaczać tutaj przeglądu różnych 
fragmentów dotyczących tego zagadnienia, zaczerpniętych z najrozmaitszych 
ekumenicznych tekstów dialogowych. Należy jednak stwierdzić, że najczęściej

* IKZ, styczeń—marzec 1989, zeszyt 1, s. 52—59.
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wymieniane są tu  te same elementy i aspekty, które przyczyniają się do złożonego 
i skomplikowanego zjawiska władzy w Kościele, a więc: P ism o  Św ięte, pozo
stające w swoistym i jedynym tego rodzaju stosunku do Objawienia w Jezusie 
Chrystusie i w Duchu Świętym; T radycja, pozostająca znów w specjalnym sto
sunku do Pisma Świętego, a która może być zawarta w liturgii, w orzeczeniach Sy
nodów, w Symbolach (Wyznaniach) Wiary, w pismach dotyczących wiary 
poszczególnych wyznań religijnych, a opracowanych zarówno w celu pozytywne
go przedstawienia tej wiary lub ograniczenia jej od wiary innych wyznań, 
wreszcie w teologii uznanych nauczycieli; U rz ąd  Kościelny z jego struktura
mi i różnegb rodzaju formami władzy synodalnej i prymocjalnej.

Wiążące i obowiązujące w Kościele twierdzenia i sposoby postępowania są od
powiedzią na Objawienie Boże, a więc na to, że władza Kościelna opiera się na 
władzy i autorytecie Jezusa Chrystusa, jak również że musi być przez niego chro
niona. Każde twierdzenie i sposób postępowania Kościoła stanowi swoistą wypo
wiedź i uaktualnienie tego, co może być rozpoznane jako wola Boga, jako wezwa
nie do życia, jako wprowadzenie w sferę pojednania i odnowy stworzenia. W jaki 
sposób te wszystkie wymienione wyżej elementy i aspekty, dotyczące władzy w 
Kościele, przyporządkowane są temu podstawowemu zadaniu i jaka panuje 
wśród nich wewnętrzna hierarchia, zależy to w poszczególnych tekstach dialogo
wych od tego, jakie Kościoły uczestniczą w danym konkretnym dialogu i jakie po
siadają one historyczne doświadczenia odnoszące się do tego, jak należy dowo
dzić władzy Jezusa Chrystusa i chronić ją przed nadużyciami.

Wszystkie dialogi przyznają Pismu Świętemu wyjątkowe, naczelne stanowi
sko w wypowiedziach dotyczących władzy w Kościele. Różne jest usytuowanie 
Pisma Świętego w Kościele— niejednokrotnie odnosi się wrażenie, że staje ono, 
w pewnym sensie, po stronie Boga przeciwko Kościołowi — różnice takie okre
śla tradycja i jej stosunek do Pisma Świętego. W dialogach, w których jednym z 
partnerów jest Kościółrzymskokatolicki, specjalną pozycję zajmuje naturalnie 
problem Prymatu Papieża; tak jest przede wszystkim w obu Oświadczeniach, do
tyczących „Władzy w Kościele”, opracowanych przez anglikańsko-rzymskoka- 
tolicką Komisję Dialogową (A R C IC I) 2. Starokatolickie dyskusje dotyczące 
tematu władzy były, jak dotychczas, spowodowane przede wszystkim tematyką 
ARCIC 3.

W dalszym ciągu referatu chodzi mi o wykazanie, w jaki sposób aspekty i 
elementy wypowiedzi dotyczących władzy, wymienione przede wszystkim w 
tekście II I /4 , są sobie nawzajem przyporządkowane.

Władza kościelna opiera się przede wszystkim na władzy Jezusa Chrystusa i usy
tuowana jest w Kościele. Pierwotna władza Chrystusa, z jaką Trój jedyny Bóg zwra
ca się ze swoim wiecznotrwałym „Tak” do ludzi i do całego stworzenia dla jego zba
wienia i odnowienia w Duchu Świętym, istnieje w Kościele. Kościół, który w cią
gu swego rozwoju historycznego realizuje władzę Jezusa Chrystusa, opiera się



przede wszystkim na darach Ducha Świętego, który nie tylko zachowuje Kościół 
w Prawdzie, ale pozwala również na dostrzeżenie i przyjęcie władzy Chrystusa.
« Wykonywanie władzy w Kościele zdeterminowane jest służbowym przykła
dem Jezusa (por. także ustęp IV/2) i dochodzi do celu jfedynie mocą Ducha Świę
tego. Wyklucza to posługiwanie się przy wykonywaniu władzy środkami przymu
su zewnętrznego. To, co zachodzi w wypadkach konfliktowych, nie powinno 
mieć miejsca 4.

Ustęp 4 wyjaśnia, w jaki sposób władza Kościoła, której podmiotem jest cały 
Kościół, rozwija się w ciągu historii, przybierając instytucjonalne wielkości od
niesienia. Wymienia się tutaj kanon Pisma Świętego jako wynik swego rodzaju pro
cesu tradycji w Kościele; proces ten uznaje się za ważny również w zakresie zacho
wywania, aktualizacji i dalszego przekazywania wiary, w zakresie formułow ania 
Symbolu Wiary, ustanowienia Urzędu, organizowania liturgii i całego życia 
kościelnego. Wszystko wydaje się tu być powiązane ze wszystkim.

Ustęp 5 poświęcony jest głównie pozycji Biblii. To, że Pismo Święte nie stoi po
nad Kościołem, należy rozumieć w ten sposób, że Kościół widziany jest jako 
wspólnota ludu, która w żadnym przypadku nie może być oderwana od działa
nia Ducha Świętego i która może być zrozumiana jedynie jako istniejąca przez udzie
loną jej obecność Jezusa Chrystusa. Pismo Święte nie stanowi ponadto źródła 
wiary różnego od Tradycji, jako innego źródła wiary; znane rozróżnienie Soboru 
Trydenckiego, któremu zawdzięczamy zajęcie stanowiska przeciwko reformator
skim twierdzeniem głoszącym zasadę „ sola Scńptura ” („samo tylko Pismo Święte”), 
nie może tu służyć za argument. Odnośnie — stosunku Pisma Święte do tradycja 
zacytować należy to, co mówi tekst 1/1 „Objawienie boże i jego przekazywanie”. 
Chodzi tu o dwa aspekty tego samego przekazywania apostolskiego, gdzie Pismo 
Święte interpretowane jest przy pomocy Tradycji, to znaczy Kościoła, z tym jed
nak, że Pismo Święte jest również kryterium prawdy Objawienia 5. Ponieważ Pismo 
Święte jest pierwszorzędnym świadectwem Objawienia Bożego, jego interpretacja 
należy do stałych i najpilniejszych zadań Kościoła, a to w tym celu, by ludzie 
mogli się spotkać z władzą Jezusa Chrystusa, to znaczy z tym, co ukazuje On 
jako drogę do Życia, do pojednania oraz do odnowy wspólnoty z Bogiem.

W ustępie I I I  omówiona jest podstawowa zasada, że Kościół, jako całkowity 
podmiot władzy, zawsze zwrócony jest na Chrystusa i na Nim się opiera. Jako 
organy władzy są tam wymienione: biskup (w charakterze kierownika Kościoła 
lokalnego w powiązaniu ze swym prezbiterium) i Synod, jako zgromadzenie 
biskupów.

Ustęp IV /l-2  wymienia także wspólną świadomość wiary Kościoła (sensus fi-  
delium), nie tyle jako podmiot władzy, ile raczej jako nie zinstytucjonalizowane 
w sensie prawnym narzędzie recepcji lub nierecepcji przez organy władzy odpo
wiedzialnego za przyjęcie i zaktualizowanie władzy Kościoła. W jaki sposób wy
raża się ta recepcja (również jako decydujące kryterium dla uznania Soboru) jako
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akt odpowiedzialności kleru i ludzi za wiarę — nie wyjaśniono tego bliżej, gdyż 
właśnie tutaj zabrakło właściwej wskazówki kompetencyjnej.

W naszych tekstach tezy dotyczące władzy omawiane są więc jako różnoro
dny, realizowany na wielu poziomach, ostatecznie nigdy nie zakończony proces 
Tradycji (z Pismem Świętym w centrum) i recepcji tego, co ujawnia się w świede 
Objawienia Boga, w doksologii, nauce oraz świadectwie dawanym przed świa
tem. Skutkiem tego właśnie procesu, a nie sprawą jakiejś najwyższej instancji, 
jest charakter obowiązywalności tych wypowiedzi i twierdzeń; z tego też powodu 
tekst nie wspomina w tym kontekście o żadnej funkcji prymacjalnej.

Dalsze wypowiedzi dotyczące elementów i aspektów władzy w Kościele 
znajdują się w 1/1 „Objawienie Boże i jego przekazywanie” #, I I I /5  „Nie
omylność (niekłamalność) Kościoła”, I I I /6  „Synody Kościoła” 7 „Konie
czność sukcesji apostolskiej” i I I I /8  „Głowa Kościoła” (również odnośnie 
problemów zwierzchnictwa honorowego, ewentualnie funkcji prymacjalnej w 
ramach jednego Episkopatu) 8.

B

Tekst I I I /6  umieszcza nas ponownie w perspektywie eklezjologicznej, kiedy 
to Kościół nie był rozumiany jako oddzielony od Bożego Syna i Ducha. Trójje- 
dyny Bóg we wspólnocie i jedności trzech Osób, jest w pewnym sensie prawzo- 
rem struktury koncyliamej Kościoła. Kościół realizuje ją we wspólnocie Kościo
łów lokalnych oraz reprezentujących je biskupów; biskupi w ich charakterze re
prezentantów Kościołów lokalnych traktowani są w zasadzie jako tej samej rangi. 
Podobnie Kościoły lokalne w ich „wertykalnej ” katolickości, pod względem teo
logicznym, w zasadzie są identyczne: są mianowicie one reprezentacjami jednego 
i całego Kościoła, a nie częściami jakiejś jednej Sumy 9.

W zasadzie koncyliama, ewentualnie synodalna struktura Kościoła ujawnia 
się podczas Zgromadzenia biskupów, którzy zbierają się dla rozważania i roz
strzygania problemów wiary i karności. Ujawnia się ona jednak również w przyj
mowaniu i związanym z tym procesie recepcji lub nierecepcji ich decyzji przez 
Kościoły lokalne 1 .

Konsekwentnie i Sobór ujawnia się jako ekumeniczny (powszechny), przez re
cepcję ze strony całego Kościoła 11. Jest to właśnie znakiem uznanej i podtrzy
mywanej recepcji, jeżeli tekst wylicza siedem Soborów, jako Sobory ekumeni
czne; wyrażenia dotyczące „bezwarunkowej władzy” jak również „zobowiązują
cego charakteru” orzeczeń dotyczących wiary uznanych Soborów ekumenicznych, 
które „nie mają być zmieniane lub znoszone”, nie mogą być rozumiane inaczej.

Poprzez wyliczenie siedmiu Soborów powszechnych, tekst wypowiada 
wyraźnie to, co Deklaracja Utrechcka zawsze uznawała implicite i co może być 
uznawane za starokatolicki konsensus 12.
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Za kryterium ekumeniczności (powszechności) Soborów— obok możliwie jak 
najbardziej reprezentatywnego uczestnictwa Kościołów lokalnych, ewentualnie 
ugrupowań Kościołów lokalnych w osobach biskupów — należy więc przyjąć re
cepcję przez cały Kościół. Recepcja ta nie jest aktem prawnym, podejmowanym 
przez Sobór lub z nim utożsamiany, ale procesem realizującym się stopniowo, 
który, wprawdzie nie z zasady, ale faktycznie, jest procesem zamkniętym raz na 
zawsze. Można zauważyć, że tekst nie mówi, iż w procesie recepcji Soborów przez 
Kościół przestrzegane być muszą oba kryteria, które według szeroko roz
powszechnionego poglądu starokatolickiego, dotyczącego istoty Soborów 
Powszechnych są nieodzownie konieczne, a mianowicie antiąuitas (starożytność), 
oraz unmersalitas (powszechność)— tak w nawiązaniu do Wincentego z Lerynu. 
Ma się tu na myśli „wertykalną” historyczną ciągłość, kontynuację w przeszłości 
i w teraźniejszości oraz „horyzontalną” zgodę (consensus omnium) w teraźniej
szości. Recepcja dokonuje się poprzez powszechne ponowne uznanie wiary, 
przekazanej Tradycją, w nowej sytuacji 13.

Komisja nie misia żadnej okazji do tego, by zagłębić się w problemie, który nie
dawno temu absorbował bardzo teologię, kanonistykę rzymskokatolicką, a miano
wicie, na ile współdziałanie Papieża z Soborem przez jego zwoływanie, kierowa
nie (przez legata) i zatwierdzanie udziela Soborowi charakteru ekumeniczności 
(powszechności) i nieomylności 14. Podobnie nie istniała konieczność do wypo
wiadania się na temat bezbłędności lub możliwości błądzenia Soborów Po
wszechnych 1S. To mogłoby być problemem gdyby jako kryterium wiążące tra
ktowano nie tyle uznającą i podtrzymywaną przez Kościół recepcję, lecz np. fakt 
zwoływania lub zatwierdzania Soborów przez Papieża.

Przypisy

1 H. Meyer, H J . Urban, L. Vischer (wyd.) Dokumente wachsender Ubereinstimmung — 
Simtliche Berichte und Konsenstexte inter konfesioneller Gesprżche auf Weltebene 
1931—1982, Paderborn, Frankfurt 1983. W naszym kontekście zasługują na uwagę zwłaszcza: 
„Informacja Pullach” z 1972 r. (§§ 17—50) dotycząca dialogu anglikarisko-luterariskiego, 
„Informacja z Deventer” z 1971 r. (§§ 99—118) dotycząca dialogu metodystyczno- 
rzymskokatolickiego, Dokument końcowy (§§ 24—42) dialogu pomiędzy Kościołem reformowa
nym i Kościołem rzymskokatolickim, „Oświadczenie Weneckie” z 1976 r. (§§ 1—26) i „Oświad
czenie Windsorskie” z 1981 r. (§§ 1—33) dotyczące dialogu anglikańsko-rzymskokatolickiego. 
Dodać tu  również należy: „Informację z Woking” z 1984 r. (§§ 73—97) dotyczącą dialogu 
anglikańsko-reformowanego. Por. God’s Reign and Our Unitry, London, Edinburgh 1984.

2 „Oświadczenie Weneckie” z 1976 r. omawia funkcje episkope w ramach Kościoła, pojmo
wanego jako komonia; ta koinonia urzeczywistnia się w ponadlokalnym związku z Synodem, 
ewentualnie z podmiotami władzy prymacjalnej, aż do Soboru Powszechnego, z uniwersalnym 
Prymasem. Na ile tylko jest to możliwe tekst usiłuje zachować równowagę pomiędzy koncyliar- 
nością i prymacjalnością, jako dwoma aspektami jedńego Episkope w Kościele powszechnym, 
uniwersalnym. „Oświadczenie Windsorskie” z 1981 r. zajmuje się specjalnie tak zwanymi tek
stami piotrowymi, istotą ius dwinum (prawa bożego), jurysdykcją i nieomylnością.

4 Rezygnacja z zewnętrznych środków władzy jest z pewnością konsekwencją ukierunkowania 
pełnienia władzy kościelnej na Jezusa, który również nie dysponował tego rodzaju środkami. Jego



władza była — używając terminologii Maxa Webera — władzą charyzmatyczną: jako władza nada
jąca sens, orientująca i otwarta na rzeczywistość, musiała ona ujawniać się i okazywać w taki sposób, 
by sama w sobie ujawniała swą wiarygodność. Co by jednak było, gdyby legalna i tradycyjna władza, 
która przecież istnieje w Kościele, ukazywała się jako władza nie posiadająca wiarygodności, ułatwia
jącej jej podporządkowanie się? Odpowiedzialność za identyczność, jedność i ciągłość Kościoła, spo
czywająca na prawnie upoważnionych do tego podmiotach władzy, mimo to może popadać w kon
flikt z sumieniem jednostki, sprawiającym, że problem poddania się tej władzy wydawać się może 
trudny. Dla starokatolików ważną rolę odgrywa tutaj decyzja sumienia poszczególnych jednostek.

5 Por. nieco dokładniejsze wyjaśnienia zawarte w „Oświadczeniu Moskiewskim” z 1976 r. (§ 
9), dotyczącym dialogu anglikańsko-prawosławnego (przedrukowane w: Anglican-OrthodoxDia- 
loąue — The Dublin Agreed Statement 1984, London 1984.

6 Por. do tego z materiałów dotyczących dialogu anglikańsko-prawosławnego: „Oświadczenie 
Moskiewskie z 1976 r.” (§§ 1—12) i „Oświadczenie Dublińskie” z 1984 r. (§§ 47—52).

7 Por. do tego „Oświadczenie Moskiewskie” z 1976 r. (§§ 13—18) „Oświadczenie Dublińskie 
z 1984 r. (§§ 104—107).

8 Por. do tego „Oświadczenie Dublińskie” z 1984 r. (§§ 21—30).
9 W jaki sposób wizja ta urzeczywistnia się coraz bardziej w Kościele starokatolickim, 

pokazuje to H. Aldenhoven, Das eklesiologische Selbstrerst&idnis der Altkatholischen Kirchen 
(Samoświadomość eklezjologiczna Kościołów starokatolickich), OAKR 31 (1980) 401—430.

10 Na tym tle rozumieć należy sformułowanie, że Sobory ekumeniczne nie stają nad Kościołem 
jako całością, ale są w nim; por. analogicznie sformułowania dotyczące Pisma Świętego w 
III/4 , ewentualnie biskupa Rzymu w III/8 . Jeżeli I I I /6  nic nie mówi o Synodach Kościoła 
lokalnego, to między innymi z tego powodu, że tutaj Synody najpierw rozumiane są jako środki 
(miejsca) realizowania i aktualizowania wiary.

11 Odnośnie do starokatolickiej koncepcji recepcji, por. ostatnio H. Aldenhoven, dz. cyt. (przypis 
9) s. 415 nn.

12 Deklaracja Utrechcka w § 1 stwierdza: „Z tego powodu obstajemy przy wierze starego Kościo
ła tak, jak ona została wypowiedziana w ekumenicznych Wyznaniach Wiary (Symbolach) oraz w po
wszechnie uznawanych orzeczeniach dogmatycznych Soborów Powszechnych niepodzielonego Ko
ścioła I wieku”. Według „Sprawozdania dotyczącego rozmów Komisji prawosławnej i starokatolic
kiej w Bonn, z 27—29 października 1931 r.” starokatolicy zamanifestowali swój zamiar, aby w artyku
le 1 Deklaracji Utrechckiej liczbę „siedem” uzupełnić określeniem „Soborów ekumenicznych” (por. 
U. Kury, Die altkatholische Kirche — Ihre Geschichte, ihre Lehre, ihrAnliegen, KW 3. Stuttgart 
1982,480). Jak wiadomo, nigdy to nie zostało zrealizowane. Powodem do dyskusji na temat liczby 
Soborów Powszechnych były głównie starokatolickie wypowiedzi, że ważne są przede wszystkim 
pierwsze cztery, por. na przykład wypowiedź biskupa z Deventer (H. J. Berend) przeciwko Angliisa- 
nom w Bonn, latem 1931 r. (por. U. Kury, dz. cyt. s. 475). Czy jest to świadome wyjście im naprze
ciw? Por. do tego omówienie różnic anglikarisko-prawosławnych w „Oświadczeniu Moskiewskim” 
z 1976 r. (§ 14); „Oświadczenie Dublińskie” z 1984 r, (§ 105). I Szwajcarski Synod Narodowy już 
w 1876 r. mówił jednoznacznie o 7 Soborach Powszechnych (por. U. Kury, dz. cyt., s. 455).

13 Por.dotegoH.J. Sieben,DieKonzilsideeder A\tenKirche (Koncepcja Soboru Starego Kościo
ła), Paderborn 1979,511 nn. Jeżeli nasz tekst III/6 , mając na uwadze (potencjalny) Sobór Powszech
ny, mówi o „wszystkich Kościołach lokalnych”, to przez to samo stoi on bliżej „nowszej ” starokato
lickiej teorii Soborów, a nie „starej”, która za wystarczająco reprezentatywne dla całego Kościoła 
uznawała zgodne współdziałanie pięciu starych Patriarchatów, por. H. J. Sieben, dz. cyt., 306 nu.

14 Por. do tego H.J. Sieben, dz. cyt. (przypis 13) 1 nn.
15 Por. na przykład art. 21 anglikańskich Articles of Rełigion z 1562 r.



Peter Amiet
„Posłannictwo” nr 1-4 1990 r.

W związku z tekstem  
„Działanie Ducha Świętego w Kościele 

i przyswojenie sobie zbawienia”*

Prawosławno-starokatolicka Komisja dialogowa opracowała i przyjęła w 
1983 r. tekst „Działanie Ducha Świętego w Kościele i przyswojenie sobie 
zbawienia”, który — gdy chodzi o zawarte w nim tezy — mógłby być również 
sporządzony i przyjęty przez każdego współczesnego teologa starokato
lickiego.

Jeżeli natomiast chodzi o jego formę, to jest rzeczą zrozumiałą, że tekst ten, 
pod względem stylu, odpowiada innym tekstom dialogowym, których język, 
styl — jak wiadomo — sam dla siebie jest problemem i jest on czymś niezwy
kłym tak dla teologów prawosławnych, jak i starokatolickich.

Zwracając uwagę jedynie na treść, nie dostrzegamy żadnych poważniej
szych problemów. To, że każdy „rasowy” teolog również i w tym przypadku 
może ulegać pokusie, by pokazać swą umiejętność do odkrywania jakichś 
prq|blemów, jest rzeczą samą przez się zrozumiałą i nie narusza w niczym 
słuszności wypowiedzianej wyżej uwagi.

Może myśli on, na przykład, że Urs Kury miałby trudność z określeniem 
stosunku Ducha Świętego jako duszy Kościoła — ale może się pocieszyć tym, 
że w tekście mówi się tylko, że jest On „poniekąd” duszą Kościoła, co już da się 
pogodzić z tym, co ma na myśli Kury, gdy pisze: „Jedynie tylko w ograniczo
nym sensie Duch Święty może być określony jako dusza Ciała Chrystuso
wego, Kościoła”. Przy czym Kiiry zdaje sobie sprawę z tego, że Ojcowie 
Kościoła bardzo często posługiwali się tym wyrażeniem, jak również, że jest 
ono tak śamo wieloznaczne, jak i to, którym on się posługuje. A mianowicie, że 
Duch Święty na trwałe złączony jest z Kościołem, że stwarza w nim i pod
trzymuje życie, że tworzy z Kościoła na zewnątrz określony ściśle organizm — 
a ćo wszystko zgodne jest z tekstem dialogowym. Przy czym Kiiry jednocześ
nie przestrzega przed błędnym rozumieniem określenia, że Duch Świę-

* UCZ styczeń—marzec 1989, zeszyt 1, s. 59—63.
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ty i Kościół są ze sobą połączeni w sposób nieosobowy. Temu niebezpieczeń
stwu przeciwstawia sią w sposób wyraźny także tekst dialogowy, między 
innymi za pośrednictwem zdania: „Bóg ratuje człowieka, w żadnym przy
padku nie gwałcąc jego wolnej woli”, co zostało jeszcze wzmocnione specjal
nym cytatem z Chryzostoma. Albo znów inne niebezpieczeństwo, które 
dostrzega Kiiry. Polega ono na eklezjologicznym nestorianizmie — jak to 
określa Kiiry — zgodnie z którym Duch, jako dusza Kościoła, pobudza go 
jedynie i inspiruje, ale jest czymś od niego oddzielonym, czemu znów przeciw
stawia się tekst dialogowy przez wyraźne podkreślenie, że działanie Ducha i 
Kościoła są od siebie nierozdzielne (nierozłączne).

N a ogół byłoby rzeczą łatwą znaleźć teksty starokatolickie — na przykład u 
Rinkela lub u  Staldera, albo w Katechizmach — zgodne z tekstem dialogo
wym, jak i takie,^ które mu nie odpowiadają, obojętnie, czy dotyczą one 
stosunku Ducha Świętego do Kościoła, czy też problemu usprawiedliwienia 
i uświęcenia. „Neostarokatolickie” jest podkreślenie nie indywidualistycznych, 
ale eklezjalnych wymiarów usprawiedliwienia i uświęcenia.

W związku z naszym tematem, może byłoby jeszcze interesujące zwrócenie 
uwagi na dwa następujące zagadnienia: 1) nie zawsze w sposób jasny przepro
wadzane jest rozróżnienie, zarówno u  nas, jak i gdzie indziej, pomiędzy 
usprawiedliwieniem i uświęceniem; 2) niejednokrotnie do przeakcentowania 
usprawiedliwienia jedynie z łaski, w przeciwstawieniu do uświęcenia, doszło 
pod wpływem protestanckim (konkretnie przez teologię młodego Karola 
Bartha).

Jeśli chodzi o drugie zagadnienie, to jest ono, wprawdzie nie wyłącznie, 
ale przede wszystkim — problemem szwajcarskim. Jeszcze dziś istnieją w 
Chrześcijańskokatolickim Kościele Szwajcarii księża i ludzie świeccy, któ
rzy uświęcenie widzą przesadnie w świetle doktryny o usprawiedliwieniu 
sola gratia (wyłącznie przez samą tylko łaskę). Tym problemem zaj
mował się głównie K urt Stalder, który w swych młodszych latach 
pozostawał pod przemożnym wpływem teologii Bartha, a następnie 
polemizował z nim, korygował jego poglądy i ostatecznie przezwycię
żał je, o czym świadczy jego rozprawa z 1961 r. (miał on wte
dy 49 lat). W rozprawie tej rozumie on naukę Pawła o usprawiedliwieniu 
i uświęceniu z wyraźnym akcentem synergistycznym: samo usprawiedli
wienie, jako akt inicjujący Boga, jest aktem sola gratia, ale w żadnym 
przypadku nie jest ono aktem bez dna. Jest ono podstawą naszego 
uświęcenia. Ono determinuje całą naszą istotę tak, że my rzeczy
wiście możemy i jesteśmy w stanie żyć jako święci. Już obecnie 
możemy posiadać życie eschatologiczne i prowadzić je. My sami możemy 
i jesteśmy w stanie realizować naprawdę dzieło naszego uświęcenia. Zbliżenie 
do tekstu dialogowego jest tu  widoczne bardzo wyraźnie.
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Jeżeli chodzi o pierwsze zagadnienie, mające swe źródło w niejasnym rozróż
nieniu pojęć: usprawiedliwienie i uświęcenie, oraz przyjmując, że są one 
.czymś różnym, to chodzi tu  nie tylko o problem Ojców starokatolickich, ale 
ogólnie o problem teologiczny w znaczeniu historycznym. Słowa „usprawied
liwienie” używa się często zamiast słowa „uświęcenia”, zwłaszcza w kręgach 
katolickich i prawosławnych (tam, od czasu polemiki z teologią protestancką, 
w związku z Cyrylem Lukarisem i Soborem Jerozolimskim w XVII wieku). 
Prawdopodobnie tak też rozumiał to Dóllinger i pod jego wpływem I Konfe
rencja Bońska w 1874 r.

Jeżeli tak używa Się słowa „usprawiedliwienie”, to trudno zrozumieć pogląd 
Lutra o sola gratia. W tym kontekście należy zawsze zwrócić uwagę na to, że u 
Reformatorów pojęcie „usprawiedliwienie” współoznacza niejednokrotnie to 
samo, co „uświęcenie”, i w ten sposób staje się źródłem nieporozumień.

To, co dotyczy obu tematów tego zagadnienia, posługujących się pojęciem 
„usprawiedliwienia” i „uświęcenia”, a co odnosi się do naszego tekstu, jest 
fakt, że jest on merytorycznie poprawny, a terminologicznie niejasny: Przyj
muje on, że w dziele usprawiedliwienia Bóg, Duch Święty, jest tym, który 
powołuje, oświeca, przemienia, usprawiedliwia i odradza, i do którego należy 
również inicjatywa w dziele uświęcenia. Człowiek ze swej strony przyjmuje 
udzieloną mu łaskę i współdziała w sposób wolny przez wiarę.

Stosunek Boga do uświęconego człowieka traktowany jest całościowo jako 
wzajemna, partnerska miłość, gdzie nikt nie jest przymuszany, gwałcony, ale 
gdzie obowiązuje zasada, iż nigdy nie można powiedzieć, że człowiek, w 
jakimkolwiek dowolnym akcie wiary — nawet gdyby to był akt pierwszy — 
zachowuje się w sposób czysto pasywny, bierny.

Określenie „nawet gdyby to był akt pierwszy”, mogłoby implikować u 
pewnych członków Komisji pozostałość spornych postaw teologicznych, ale 
nie może być ono w ten sposób interpretowane; nie miałoby żadnego sensu 
mówienie o jakimkolwiek akcie wiary, że jest on pasywny, bierny — a więc że 
nie jest on w ogóle aktem. Teologicznie bardziej kontrowersyjne jest podkreś
lenie wolnej woli.

Prawdopodobnie jest to zwrócenie uwagi na problem predestynacji: jest 
rzeczą zrozumiałą, że odrzucamy podwójną predestynację do zbawienia i do 
potępienia. Jednak faktycznie janseniści nauczali o predestynacji do zbawie
nia. Nauka ta, uwarunkowana wpływami kalwinistycznymi, nie była jednak 
rozumiana jako zaprzeczenie, odrzucenie synergii, współdziałania, ale w sen
sie uwielbienia miłości Boga, której nie można się przeciwstawić. Z tego, 
że powoduje to napięcie w stosunku do nauki o wolności woli, zdawali so
bie sprawę janseniści i z iście barokową radością przyjmowali paradoksy 
tego napięcia. Na problem jansenizmu wskazuje tekst przez użycie cytatu 
z I Tym. 2,4:, „który (Bóg) pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni” —

111



przy czym nie ma tu  wzmianki o jansenistycznym problemie siły tego 
pragnienia.

Ponieważ ostatnio Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolic
kich postanowiła zbadać możliwość dialogu z protestantami, więc w związku z 
naszym tekstem, w sposób szczególny, powstaje problem, jaki jest jego stosu
nek do tego rodzaju dialogu. Podzielam optymizm Dollingera odnośnie 
tematu usprawiedliwienia, wyrażony w jego wykładach dotyczących ponow
nego zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich, i to głównie nie dlatego, że 
protestanci musieliby się ugiąć przed przemożnym świadectwem starego Koś
cioła, jak chciał Dóllinger, ale dlatego, że — naszym zdaniem — reformator
skie akcenty, oczyszczone z teologicznie kontrowersyjnej sytuacji, uwarunko
wanych jednostronnościami — tak znamienne dla Biblii, jak i dla Ojców 
Kościoła, znajdują się w zasadzie i w naszym tekście. W problemie zamieszki
wania Ducha Świętego w Kościele, zamiast trudności, widzę osobiście pewną 
skłonność ewangelików do tego, co Kiiry określił jako eklezjologiczny 
nestorianizm.

Tekst nasz nie zajmuje się żadnym tematem kontrowersyjnym pomiędzy 
prawosławnymi i starokatolikami. Na ile nada się on do dialogu z ewangeli
kami, zobaczymy dopiero później i należy to obserwować w prowadzonym 
dialogu prawosławno-protestanckim.



Urs von Arx
„Posłannictwo” nr 1-4 1990 r.

Wspólnota kościelna: 
założenia i skutki. 

Wprowadzenie do końcowego tekstu 
7. Mieszanej 

Prawosławno-Starokatolickiej 
Komisji Teologicznej*

Ostatni z 26 tekstów opracowanych wspólnie przez Mieszaną Prawosławno- 
-Starokatolicką Komisję Teologiczną, już w samym tytule wskazuje na cel, dla 
którego cały ten dialog prowadzony był począwszy od 1973 r. Przywrócenie 
pełnej kościelnej wspólnoty pomiędzy Kościołem starokatolickim i Kościołem 
prawosławnym. W takim też kontekście usytuować należy podstawowe 
wywody na temat założeń i skutków wspólnoty kościelnej.

W referacie tym przyjęta będzie również określona perspektywa eklezjologicz
na, którą należy mieć ustawicznie przed oczyma przy jego ocenie: Kościół wi
dziany tu  będzie z punktu widzenia Boga, jako wspólnota, w której przez działa
nie Ducha Świętego ludzie otrzymują uczestnictwo w zbawieniu i odnownie ca
łego stworzenia, zainicjowana przez Jezusa Chrystusa. Jako Ciało Chrystusa i 
Świątynia Ducha Świętego, Kościół, przy całej swej słabości i otwarciu, nasta
wiony jest na przyszłą doskonałość, polegającą ostatecznie na uczestnictwie w try- 
nitarnej wspólnocie Boga. Oczywiście, jest to wizja wiary, a nie fenomenolo
giczny opis, dokonany z naturalnego punktu widzenia i musi być ona wolna od 
wszelkich tendencji do triumfalizmu i roszczeń władzy. Kościół i jego jedność, 
jako wspólnota, jest w zasadzie łaską Boga, która musi być następnie realizowa
na przez ludzi mocą Ducha Świętego i przy utrzymywaniu ścisłej więzi z Jezusem 
Chrystusem, a także — jak mówi o tym ustęp 1 naszego tekstu — poświadczana 
przez wiarę, przez służbę bożą oraz przez strukturę kościelną.

* Zmienione ujęcie referatu, wygłoszonego podczas 27. Międzynarodowej Konfe
rencji Teologów Starokatolickich w dniach 5—10 września 1988 r. w Innsbrucku. 
IKZ, styczeń—marzec 1989, zeszyt 1, s. 63—77.
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Niezależnie od tego, Kościół należy widzieć w perspektywie teologii Koś
ciołów lokalnych. Kościół lokalny reprezentuje jeden, święty, katolicki i apo
stolski Kościół Symbolu Wiary w określonym „miejscu”, przy czym jedność i 
wspólnota z innymi Kościołami lokalnymi stanowią nieodzowne dowody tej 
reprezentacji; Kościół lokalny żyjący i istniejący sam dla siebie, jako samowy
starczalna monada, nie może reprezentować Unam Sanctam (jednego świę
tego) Kościoła Symbolu Wiary. Eucharystia i Urząd z biskupem, jako jego 
centrum, są koniecznym warunkiem dla właściwego określenia Kościoła 
lokalnego. Centralnym punktem Kościoła lokalnego jest Eucharystia, cele
browana przez biskupa lub w powiązaniu z nim (por. ustęp 2). W tekście przez 
Kościół lokalny rozumie się diecezję (z jej gminami parafialnymi i strukturami 
synodalnymi).

Zasadniczy akcent położony jest tu  na znaczenie dla Kościoła Eucharystii, 
jako łaski Boga i czynnika utrzymującego Kościół przy życiu, jako wspólnoty 
ludzi. Uczta Eucharystyczna konstytuuje i manifestuje wspólnotę i jedność 
Kościoła. Jezus Chrystus, jako zapraszający na ucztę, jest źródłem tej wspól
noty i jedności, jako dawca i jako dar; włącza On do swego Ciała i Krwi 
członków Kościoła jako wspólnoty i jedności, która na Nim się opiera.

Wymiar Eucharystii, tworzący wspólnotę i jedność — inne, duchowo- 
-personalne aspekty uczty Eucharystycznej nie są omawiane w tekście o 
wspólnócie kościelnej, gdyż należą one do tekstu dotyczącego Eucharystii 
(V/4) — dowodzony jest dwoma cytatami ze wspólnej, łacińskiej i greckiej 
Tradycji (Augustyn i Jan Chryzostom). Komentują one wypowiedzi Pawła, 
zawarte w I Kor 10, 16 n.

Chciałbym tutaj krótko tylko przeanalizować Pawłowe teksty eucharysty
czne, zawarte w I  K or 10, 16 n i 11, 17-34, gdyż ukazują one charakter 
wspólnotowy i związany z nim charakter zobowiązaniowy Eucharystii.

a) W I Kor 10,16 n. Paweł wybija na pierwszy plan — najprawdopodobniej 
poprzez przytoczone przez niego wyrażenie interpretacyjne koinonia 2, co 
wynika ze wspólnego spożywania (jednego) chleba i picia z (jednego) kielicha— 
ukonstytuowany poprzez udział w Ciele i Krwi Chrystusa stosunek wspólno
towy ludzi. W pojęciu koinonia komponent wspólnotowy jest konsekwencją 
procesu partycypacji (a nie tylko spotykanej wśród ludzi umowy czy układu) 
partnerów, którzy przez fakt uczestniczenia w kimś trzecim wchodzą w sto
sunki wspólnotowe, a tym samym stają się czymś jednym. Tym  trzecim jest 
chleb, wspólnie spożywany, identyfikowany z Ciałem Chrystusa 3. Przy tym 
I Kor 10,16 stoi na stanowisku drugiego ciągu dowodowego, gdzie Pawłowi 
chodzi o to, by powstrzymać Koryntian od udziału w pogańskich ucztach 
bałwochwalczych *. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, Paweł zakłada 
tutaj, że Koryntianie, przez tego rodzaju uczestnictwo w ucztach bałwochwal
czych, włączani zostają w stosunki wspólnotowe, wyznaczone przez uznawa

114



nie mocy przeciwnych Bogu, niezależnie od tego, czy wykształceni teologicznie 
mieszkańcy Koryntu uznawali je za nicość czy też nie. W ten sposób wzgar
dzona by została i zdezawuowana moc błogosławieństw i panowanie Jezusa 
Chrystusa, które ujawnia się we wspólnocie i jedności wielu.

b) W I  Kor 10,17-34 mówi Paweł o tym, że wymiary wspólnotowe Uczty 
Pańskiej dezawuowane są w praktyce korynckiej przez to, że tolerują one 
różnice socjalne w gminie, nawet podczas uroczystości Wieczerzy Pańskiej — 
głód jednych i nadużywanie pokarmów (pijaństwo) drugich na to wskazują — 
również i wtedy, gdyby pozornie nie kwestionowali świętości i „charakteru 
sakramentalnego” Uczty Pańskiej. W ten sposób stawiają oni pod znakiem 
zapytania wspólnototwórczy charakter Uczty Pańskiej, a w ostatecznym 
rachunku również i zbawczej śmierci Jezusa „dla nas”, gdyż to „dla nas” 
wydania na śmierć Jezusa pochodzi właśnie również stąd, że umożliwia ona 
i powoduje poprzez Eucharystię wspólnotę i jedność uczestniczących w niej 
i przyjmujących ją ludzi 5. W ten sposób śmierć Jezusa staje się źródłem 
pojednanej i zbawionej ludzkości.

c) Następujące aspekty, doniosłe dla naszego tekstu dialogowego, można 
zaczerpnąć z Pawiowej wizji Uczty Pańskiej:

1. Pomiędzy wspólnotą i jednością eucharystyczną i kościelną (eklezjalną) 
istnieje nierozdzielny związek, gdyż obie one opierają się na ofiarowaniu się 
Jezusa Chrystusa, ewentualnie na przyjęciu tej ofiary przez Ojca i zesłaniu 
Ducha Świętego. Oczywiście, nie należy zapominać i o tym, że według Pawła, 
źródłem jedności i wspólnoty jest również Chrzest (por. 1 Kor 12,12 n; Gal 3, 
26-29).

2. Wspólnota i jedność, opierające się i manifestujące przez Eucharystię, 
posiadają również charakter zobowiązujący dla całej wspólnoty 6.

3. Związek istniejący pomiędzy wspólnotą eucharystyczną i kościelną 
wiąże się ściśle z głoszeniem Dobrej Nowiny (I Kor 10,26; por. Gal 3,26); jest 
on artykułowany i urzeczywistniany przez wspólną wiarę w to wszystko, co 
implicite jest zawarte w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa.

W Starym Kościele ten ścisły związek pomiędzy Eucharystią i Kościołem, 
ten zobowiązujący charakter eucharystyczno-kościelnej wspólnoty i jedności, 
ujawniał się w wyznawaniu wspólnej wiary. Określał on również formy, w 
jakich Kościoły lokalne, każdy dla samego siebie i wszystkie pomiędzy sobą 
nawzajem, żyły we wspólnocie i jedności, podtrzymywały je i strzegły przed 
tyn), co przynosi im ujmę i szkodzi. W związku z tymi zagadnieniami odsyłam 
do pracy W. Elerta, Abendmahl und Kirchengemeinschaft in der alten K ir  che 
haupsdchlich des Ostens (Uczta eucharystyczna i wspólnota kościelna w starym 
Kościele, głównie Wschodu), Berlin 1954. Jeżeli chodzi o aspekt wiary, to 
należy przypomnieć to, że modlitwy eucharystyczne z ich strukturą trynitarną 
były najbardziej reprezentatywnymi artykulacjami wiary 7.
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Dla dwu Kościołów, które szukają wspólnoty i dążą do niej na bazie starego 
Kościoła, te związki i aspekty są zobowiązujące. Tak zakłada nasz tekst dialo
gowy. Ustęp 3 o zobowiązującym charakterze wspólnoty eucharystycznej z 
Chrystusem: Istnieje wspólna odpowiedzialność za zadania Kościoła, które 
jednak przedstawione zostały w sposób niedostateczny (brakuje tam przecież 
tak ważnego aspektu, jak diakonia); do tego należy również troska o zacho
wanie konkretnej kościelnej jedności i wspólnoty. Ustęp 4 przystępuje do 
omawiania aspektu wiary pod kątem widzenia prawdy. Prawdy wiary nie 
można wyobrażać sobie jako czegoś neutralnego, ale musi być ona poznawana 
wspólnie w dialogu Kościołów oraz w rozmowie z Tradycją. Ustęp 5 usiłuje 
dowieść przy pomocy dwu cytatów, że jedność Kościoła, oparta i manifesto
wana w Eucharystii, powinna przejawiać się w całej działalności Kościoła. Te 
związki istniejące pomiędzy jednością i wspólnotą eucharystyczną i kościelną, 
wspólna odpowiedzialność i wspólna wiara, nie zostały przedstawione w spo
sób systematyczny (co można by uznać za godne pożałowania), ale po prostu 
zestawione obok siebie.

Ustęp 6 wyprowadza pewne wnioski. Tam, gdzie celebrowana jest i obcho
dzona wspólnota eucharystyczna, bez istniejącej lub następującej po niej i 
wynikającej z niej wspólnoty kościelnej, mamy do czynienia z oczywistą 
sprzeczńością — gdyż nie jest tam respektowany nierozdzielny związek 
pomiędzy wspólnotą i jednością eucharystyczną i kościelną. To nie wspólne 
przyjmowanie Komunii jest skandalem, ale okoliczność, że wspólne przyjmo
wanie Komunii z implikowanym w niej kościelnym wymiarem wspólnościo- 
wym, że wynikające z tego wspólnego przyjmowania Komunii zobowiązania 
do bycia jednością, do bycia czymś jednym (por. J 17,21), dezawuowane jest i 
lekceważone przez dolne trwanie podziałów kościelnych 8. Drugie zdanie, 
sformułowane nieco eliptycznie 9 zakłada, że brak zgody co do tego, co 
powinno uchodzić za wspólną wiarę, jest źródłem rozbieżności pomiędzy 
wspólnotą eucharystyczną i kościelną. Przy zawieraniu porozumienia, wyra
zem jednej i takiej samej wiary jest ustalenie tego, co należy do istotnych 
elementów wiary; natomiast to, co jest tylko wyrazem różnych teologicznych 
tradycji językowych, i co nie ma związku z jednością wiary — może być 
pominięte. Mając na uwadze dialog starokatolicko-prawosławny, opracowane 
wspólne teksty stanowią podstawę do tego, że oba Kościoły mogą się uznać 
za żyjące w tej samej wierze. Jeżeli te teksty komisji, niezależnie od 
ich koniecznych uzupełnień i poprawek egzegetycznych i systematycznych 
w wielu szczegółach, zostaną przyjęte przez Kościoły (recypowane) jako świa
dectwo wspólnej wiary, wtedy z woli Chrystusa zaistnieje również nieod
parte zobowiązanie do tego, by wyrazić zgodę na wspólnotę eucharystyczną 
i kościelną, aby w ten sposób Pan okazał się źródłem tej jedności i wspólnoty 
(zob. ustęp 7).
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Ustęp 6 będzie z całą pewnością tu, na Konferencji, okazją do różnych 
wypowiedzi. Czy rzeczywiście w konsekwencji nierozerwalnego związku 
pomiędzy wspólnotą eucharystyczną i kościelną, wobec zobowiązującego cha
rakteru tej wspólnoty i koniecznej wspólnej artykulacji wiary, należałoby 
przyjąć pogląd, że istnieje sprzeczność, jeżeli Ucztę Eucharystyczną 10 cele
brują wspólnie Kościoły, które nie tworzą wspólnoty kościelnej?

Sprzecznością jest również, jeżeli reprezentuje się przyjmowaną przez nasze 
teksty jako założenie niespirytualistyczną teologię Kościołów lokalnych u , w 
której Kościół lokalny reprezentuje święty, katolicki i apostolski K ościół12, 
przy czym ta „wertykalna” katolickość Kościołów lokalnych sprowadza się 
również w sensie „horyzontalnym” do wspólnoty i jedności z innymi Kościo
łami lokalnymi, co między innymi znajduje swój wyraz w konsekracji biskupa 
jednego Kościoła lokalnego przez biskupów sąsiednich Kościołów lokalnych.

Sprzeczność ta jest mniej wyraźna, gdy zamiast tego zakłada się swego 
rodzaju teologię Kościoła powszechnego i na cały ten problem patrzy się w ten 
sposób: wszyscy żyjący chrześcijanie należący do koiikretnych (wyznaniowo) 
Kościołów są właściwie i ostatecznie członkami jednego, ogarniającego cały 
świat Kościoła Chrystusowego, który tylko egzystuje konkretnie w zróżnico
wanej postaci. Wtedy Una Sancta Symbolu wiary jest albo wielkością niewi
dzialną, jakimś ideałem, który co najwyżej stanie się rzeczywistością przy 
końcu świata (Eschaton) albo sumą wszystkich Kościołów lokalnych i podzie
lonych (a więc nie żyjących we wspólnocie) Kościołów wyznaniowych. 
Wspólna Eucharystia, celebrowana przez trwale oddzielone od siebie Koś
cioły mogłaby być wówczas „w ostatecznym przypadku” interpretowana jako 
znak przynależności do jednego Kościoła i jako zapowiedź jego przyszłej 
Realizacji. Ten pogląd, bardzo rozpowszechniony na Zachodzie, jest konsek
wencją ewolucji oderwanej całkowicie od korzeni patrystycznych i w konsek
wencji tego również I  Sobór Watykański stanął na stanowisku, w którym 
stosunek Kościół — Papież określony został według modelu Kościół lokalny
— Biskup. Kościół jako ogólnoświatowa (obojętnie, jak daleki zakres posiada • 
to określenie: „świat”) jedność i wspólnota, konstytuowany jest i manifesto
wany w pierwszym rzędzie poprzez połączenie wszystkich z powszechną, 
najwyższą głową całego Kościoła. Pogląd ten panuje również tam, gdzie nie 
utrzymuje się wspólnoty z Papieżem lub ogólnie z Papiestwem i odrzuca się 
wiele innych spraw. Konsekwencją tego jest istniejący tam specyficzny stosu- 
nekdo reprezentowanego tutaj nierozerwalnego związku pomiędzy wspólnotą 
eucharytyczną i kościelną; wymiary jedności i wspólnoty Eucharystii są nie
jasne jeśli patrzy się na konkretny Kościół; wystarczy się tylko przyjrzeć, jak o 
Eucharystii mówi się w powszechnie używanych tam dogmatach w związku z 
innymi sakramentami, jako środkami zbawienia. Z drugiej znów strony, konk
retny Kościół widziany jest tam często jedynie pod kątem widzenia instytu-
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cjonalnym, dotyczącym konkretnych form organizacyjnych ludzkiej zbioro
wości, gdzie zupełnie niejasne i niewyraźne jest jej znaczenie i doniosłość 
soteriologiczna.

Elementy wywodzące się z tego poglądu eklezjologicznego, są moim zda
niem źródłem rozpowszechnionego w wielu ekumenicznie zaangażowanych 
kręgach i gremiach postulatu i praktyki tak zwanej „eucharistie sharing”, a 
więc wspólnoty eucharystycznej niezależnie od tego, jaki przybiera ona 
kształt. Mając to przed oczyma, autorzy sformułowań ustępu 6 dokładali wielu 
wysiłków, aby taka była ich wymowa, aczkolwiek — moim zdaniem — odpo
wiadają one całkowicie postawie starokatolickiej.

Dla nas, starokatolików, wiąże się z tym jeszcze inne pytanie: jaką z dwu 
możliwych „strategii” ekumenicznych, w świetle wspólnoty eucharystycznej, 
chcemy realizować? Jedna strategia przewiduje możność przyjęcia wspólnoty 
eucharystycznej z innymi Kościołami za sensowną i słuszną dopiero wtedy, 
gdy zainteresowane Kościoły mogą się uznać za identyczne pod względem 
przyjmowania istotnych elementów wiary, a tym samym uznać się za jeden i 
ten sam Kościół. To poznanie może być zamienione później na określony 
sposób jedności i wspólnoty, przy czym można by zapytać, czy przez to 
realizuje się faktycznie coś innego, aniżeli wspomniana wyżej pełna wspólnota 
kościelna (określa się ją jako „fuli communion” lub „intercommunion”) 13. 
Strategię tę uważam za tradycyjną strategię starokatolicką, przy czym istotne 
elementy wiary rozpoznaje się przez wspólnie uznawany stosunek do wiary 
starego Kościoła. Świadkami i rzecznikami takiej strategii są dla mnie, między 
innymi, arcybiskup A. Rinkel 14, W. Kiippers 15 oraz biskup U. Kiiry, w jego 
oświadczeniu podstawowym, złożonym na Szwajcarskim Synodzie Narodo
wym w 1971 r. Jest to ważne z tego względu, że wyjaśnia teologiczne podstawy 
tej strategii nie tylko ze względu na „interkomunię” z anglikanami, ale także 
ze względu na nowszą ewolucję w ruchu ekumenicznym na Zachodzie 16. 
Świadkiem tego jest również, mimo wszelkich zastrzeżeń, układ o interkomu- 
nii z 1931 r.

Druga strategia uważa za dopuszczalną i sensowną także wspólnotę eucha
rystyczną z innym Kościołem w pewnym, ograniczonym zakresie, a więc gdzie 
między tymi Kościołami zachodzi zgodność wiary tylko częściowa, ale nie 
dotyczy ona wszystkich elementów istotnych. Można by wówczas mówić o 
„stopniowym wzrastaniu w jedność”, a więc o ograniczonej zgodności w 
wierze, w nauce (doktrynie) i praktyce, której odpowiada ograniczona wspól
nota w życiu kościelno-sakramentalnym. Jeżeli w przyszłości dojdzie do 
jeszcze większej zgodności w wierze i doktrynie, wówczas powiększy się także 
zakres „communio in sacris” (wspólnoty sakramentalnej) 17. W tym sensie 
rozumieć też należy „Układ dotyczący wzajemnego zaproszenia do uczest
nictwa w celebrowaniu Eucharystii”, zawarty pomiędzy Kościołem Starokato
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lickim i Kościołem Ewangelickim w Niemczech 18. Wymieniam go tutaj, gdyż 
widoczna jest w nim strategia ekumeniczna odnośnie działania zjednoczenio
wego dwu Kościołów, odnośnie Eucharystii 19. Jest to tutaj bardzo ważne, 
gdyż układ zawarty pomiędzy Starokatolickim Kościołem Niemiec (AKD) i 
Ewangelickim Kościołem Niemiec (EKD) oraz związane z nim założenia 
teologiczne natrafiły na poważną krytykę wewnątrz Kościoła Starokatolic
kiego, a w ten sposób stały się przyczyną powstania niejasności i nieufności 
odnośnie dialogu starokatolicko-prawosławnego.

Po rozważaniach dotyczących ustępu 6, należy obecnie krótko zreferować 
pewne spostrzeżenia dotyczące ustępu 7, omawiającego skutki uznanej zgod
ności pod względem wiary i mającej być przywracanej wspólnoty i jedności 
eucharystycznej i kościelnej 20. Tekst nie mówi nic o tym, jak to wygląda 
konkretnie tam, gdzie starokatolicy i prawosławni żyją w tym samym 
„miejscu”, a więc gdzie jedność i wspólnota pomiędzy starokatolikami i pra
wosławnymi jawi się faktycznie tak, że mimo to nie dochodzi do bezwarunko
wego lub paralelnego współistnienia Kościoła lokalnego starokatolickiego i 
Kościoła lokalnego prawosławengo 21. Nie ma tu żadnych modeli, na które 
można by się po prostu powoływać. Trzeba tu raczej, krok za krokiem, 
wszystko wyjaśniać we wspólnych rozmowach. Dlatego łatwiej jest mówić per 
negationen o tym, jak być nie powinno: przykładowo, nie chodzi tu o jakieś 
włączenie Kościoła starokatolickiego do prawosławia, o swego rodzaju inte
grację z Patriarchatem Ekumenicznym, nawet gdyby to dla partnerów staro
katolików miało być podstawowym kryterium i sprawdzianem jedności i 
wspólnoty. Gdyby starokatolicy mieli stać się zachodnimi unitami, oddawa
łoby się złą przysługę wizji wspólnoty i jedności Kościoła wschodniego i 
zachodniego na gruncie starokościelnym. Pozytywnie można powiedzieć, że 
wśród biskupów powinien istnieć zwyczaj wzajemnego udziału w zgromadze
niach synodalnych.

Jest rzeczą godną pożałowania, że nic bardziej konkretnego nie można powie
dzieć na temat skutków eucharystyczno-kościelnej wspólnoty pomiędzy obu Ko
ściołami. To mogłoby z całą pewnością zainteresować parafie i wiernych bar
dziej, aniżeli dostępne jedynie teologom teksty Komisji Wspólnej. Stoi tu przed 
nami jeszcze wielkie zadanie, aby recepcja uznanej przez Komisję zgody pod 
względem wiary przeniknęła w obu Kościołach do jak najszerszych mas. Posza
nowanie wewnętrznej autonomii zainteresowanych Kościołów i poczucie odpo
wiedzialności za kościelną wspólnotę i jedność wymagają również poszanowa
nia wielu czynników kulturowych i psychoologicznych, zarówno po jednej, jak 
i drugiej stronie; odpowiedzialność za jedność wymaga zrozumienia i wzajemne
go wczucia się w sytuację partnerów. Jest to również ważne ze względu na oba
wy, jakie muszą istnieć u skromniejszego partnera wtedy, gdy decyduje się na jed
ność i wspólnotę z partnerem znacznie większym pod względem ilościowym.



Na koniec, niech mi wolno będzie wypowiedzieć swoje osobiste zdanie, 
dlaczego owocne zakończenie dialogu z Kościołem prawosławnym uważam za 
fakt o doniosłym znaczeniu dla strony starokatolickiej 22.

a) Chodzi mi tu ogłównie o umocnienie egzystencji naszego Kościoła w jego 
samoświadomości 23 i jego identyczności. Starokatolicy roszczą sobie prawo 
do tego, że kontynuują i reprezentują stary Kościół katolicki I wieku. Twier
dzenie to nie może się wydać czymś śmiesznym; musi ono być usprawiedli
wione. Jest zaś usprawiedliwiane tam, gdzie dochodzi do jedności i wspólnoty 
z innymi Kościołami, na bazie wiary i struktury starego Kościoła.

b) Od dziecka słyszałem, że starokatolicy razem z anglikanami pozostają w 
kościelnej wspólnocie i dążą do analogicznej wspólnoty z prawosławnymi. Oba 
te twierdzenia były dla mnie oznaką starokatolickiej identyczności. Później 
poznałem dowody tych twierdzeń: starokatolicy od początku swego istnienia 
starają się usilnie o to, by zjednoczyć się z innymi Kościołami, oczywiście 
zgodnie z określonym kryterium, jak to później wyłożone zostało w Deklaracji 
Utrechckiej z 1889 r. Jest to kryterium wiary starego, niepodzielnego Kościoła 
I wieku 24. Prowadzi to do swego rodzaju selekcji, jeżeli starokatolickie pos
łannictwo ekumeniczne skierowane jest przede wszystkim na ponowne przyw
rócenie kościelnej wspólnoty z Kościołem prawosławnym i anglikańskim; 
tutaj może ujawnić się w całej pełni świadectwo starokatolickiego Kościoła w 
jego wymiarach zorientowanych na stary Kościół.

c) I I I  Panprawosławna Konferencja Przedsoborowa z 1986 r., w ocenie 
dialogu starokatolicko-prawosławnego stwierdziła między innymi, że „utrzy
mywanie starej praktyki intekomunii Kościoła starokatolickiego z Kościołem 
anglikańskim, jak również nowsze tendencje do analogicznej praktyki z Koś
ciołem ewangelickim w Niemczech”, osłabiają 25 znaczenie wspólnie podpi
sanych tekstów eklezjologicznych. Jeśli miałoby to oznaczać — o czym zresztą 
ja osobiście nie jestem przeświadczony — że prawosławni w pewnym sensie, za 
cenę wspólnoty i jedności ze starokatolikami, wymagają od nich zerwania po 
prostu wspólnoty z anglikanami, to wówczas, moim zdaniem, nie moglibyśmy 
wyrazić na to zgody. Wspólnota z anglikanami należy do naszej identyczności, 
podobnie jak i dążenie do wspólnoty i jedności z prawosławnymi 26. To 
oczywiście nie wyklucza, by zbadać w jaki sposób zorientowana po starokato- 
licku podstawa tej wspólnoty powinna się rozprzestrzeniać i sama ta wspólnota 
powinna się pogłębiać. W związku z tym należałoby raz jeszcze przemyśleć, co 
to oznacza, że Komisja dialogowa anglikańsko-starokatolicka z 1931 r. zrezyg
nowała z określenia „istotnych elementów wiary chrześcijańskiej” — czyżby 
powodem tego była jedynie obawa, aby unikać tego wszystkiego, co mogłoby 
wyglądać i przypominać jakiś nowy Synod wiary 27 — podczas gdy, wpraw
dzie o wiele dłużej pracująca, Komisja dialogowa prawosławno-starokatolicka 
może się poszczycić szeroką zgodą w wierze i w praktyce starego Kościoła.



Z całą pewnością należy również mieć przed oczyma dalszą ewolucję angli
kańskiej wspólnoty kościelnej, zmierzającą do rozbicia więzów łączących ją z 
Kościołem starokatolickim, ze względu na jej stanowisko odnośnie problemu 
ordynacji kobiet. W zasadzie jednak musi obowiązywać teza, że wspólnota z 
anglikanami, jeżeli nie chcą oni porzucić wiary starego Kościoła 28, stanowi 
element identyczności Kościoła starokatolickiego.

To samo też, moim zdaniem, można powiedzieć o porozumieniu pomiędzy 
Kościołem starokatolickim i Kościołem ewangelickim w Niemczech, nawet 
jeżeli się przyjmie z góry, że nie stoi ono na tej samej płaszczyźnie, co 
wspólnota z anglikanami, a uzgodnienia dotyczące wiary, doktryny i praktyki 
obu Kościołów zasadniczo ocenić należy pozytywnie 29. Metoda i sposób, w 
jaki doszło do tego porozumienia — przy samodzielnym postępowaniu jed
nego tylko Kościoła starokatolickiego — oraz podstawa, na jakiej ono się 
opiera — jedynie tylko częściowa zgoda odnośnie istotnych elementów wiary 
starego Kościoła, jako przesłanka dla konkrentej formy wspólnoty eucharysty
cznej 30 — nie pozwalają mi twierdzić, że chodzi tu o ten sam rodzaj uspra
wiedliwienia starokatolickiej egzystencji i o tę samą identyczność starokatolic
kiego Kościoła oraz jego ekumenicznego posłannictwa. Mówi się 
niejednokrotnie, że Kościół starokatolicki zwraca się we wszystkich kierun
kach i jest Kościołem budującym mosty. Nie ulega wątpliwości, że tak fakty
cznie jest — ale pod warunkiem, że przestrzega się przy tym wymienionego 
wyżej kryterium i nie dezawuuje się dotychczasowych osiągnięć działalności 
ekumenicznej. W tym kontekście należy przypomnieć wyjaśnienia biskupa U. 
Kiiry’ego, zgodnie z którymi Kościół starokatolicki zobowiązany jest do pro
wadzenia działalności ekumenicznej w duchu starokościelnym, która zasadni
czo powinna się różnić od inicjatyw i metod tak zwanej „Ekumenii genew
skiej” 31. Ponadto, mówiąc o starokatolickiej funkcji budowania mostów, nie 
można zapominać o niebezpieczeństwie ulegania prowincjonalnej manii wiel
kości, jak również i o tym, że inne Kościoły już od dawna przerzucały mosty do 
innych jeszcze Kościołów, nie odwołując się wcale do pomocy starokatolików. 
Obojętnie zresztą, jak przedstawia się ta sprawa; patrząc z punktu widzenia 
Kościoła starokatolickiego na występowanie z inicjatywą — wspólnota z Koś
ciołem prawosławnym, do której dążymy, na pewno ma priorytet. Nie wolno 
jej kwestionować i podważać przez jakiekolwiek inne poczynania.

d) Mając przed oczyma cel wytknięty od początku istnienia Kościoła staro
katolickiego, należy uznać, że jest on obecnie bliższy od zrealizowania niż 
kiedykolwiek indziej. Decydujące pozostaje pytanie: czy możemy się identyfi
kować z tym celem? Czy chcemy wspólnoty i jedności z Kościołem prawo
sławnym? A może z zaangażowania dla tych starokatolickich wysiłków, tak 
bardzo charakterystycznego w początkach jego istnienia, należałoby zrezy
gnować i wykorzystać teksty Komisji (z ich nie zawsze zręcznymi wyrażeniami



i z nie ulegającą wątpliwości koniecznością do uzupełnienia wielu detali) jako pre
tekst do odstąpienia od tego celu — co przecież byłoby czymś zupełnie innym 
od krytycznej recepcji tych tekstów, ze względu na ich funkcję pierwszoplanową, 
a mianowicie na ich dążenie i świadczenie o wspólnej postawie, by żyć w jednoś
ci i wspólnocie w jednym Kościele? Jakkolwiek odpowiemy na postawione pyta
nia, nie wolno nam zapominać, że chodzi tu  zawsze o naszą identyczność i zwią
zaną z nią wiarygodność naszej kościelnej samoświadomości.
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1 Por. do tego W. Kiippers: Der orthodox-altkatholische Dialog nimmt Gestalt an 
(Prawosławno-Starokatolicki dialog przybiera konkretne kształty), IKZ 63/1973, 182—192. 
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postulatu zmierzającego do ograniczenia się do wspólnoty eucharystycznej w konkretnych przy
padkach, która by była wszędzie regulowana przez zainteresowane Kościoły i na ich odpowie
dzialność, Kury podkreśla, że dla wspólnoty eucharystycznej — także, gdy nie dąży się do 
interkomunii w sensie układu anglikańsko-starokatolickiego z 1931 r. — musi być osiągnięta 
uprzednio oficjalna jedność kościelna, dotycząca podstaw wiary i wyznania. W dalszym ciągu mówi 
on, że Kościół starokatolicki w swym ekumenicznym zaangażowaniu stoi na bazie wiary starego, 
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cielne, mogłaby być zawierana jedynie przez Międzynarodową Konferencję Biskupów Starokato
lickich — to, co mówił biskup Kury rok później, na Synodzie w Rheinfelden, odnosi się do tak 
zwanej „komunii gościnnej”, a więc do okazjonalnego udzielania komunii eucharystycznej



poszczególnym osobom, należącym do innych, różnych wyznań, którzy przyjmują komunię na 
ich własną odpowiedzialność, ale bez istnienia porozumienia, zawartego przez dwa odpowie
dzialne za to Kościoły. W tym sensie wypowiedź Kiiry’ego z 1972 r., nie jest korekturą jego 
podstawowej wypowiedzi z roku 1971, ale — jak słusznie jest to zaznaczone w protokole synodal
nym na str. 37 — tylko uzupełnieniem jego wypowiedzi poprzedniej przeciwko Ch. Oeyenowi 
(przypis 8) s. 248.

17 Oczywiście, ta większa wspólnota i jedność nie może dotyczyć zakresu wymiarów wspólnej 
Eucharystii — łaski Jezusa Chrystusa — ale dotyczy tylko wspólnego celebrowania przez pod
mioty kościelne pełniące urząd, uczestnictwa podmiotów władzy w ordynacjach, układów organi
zacyjnych itp. Czy nie zagraża temu klerykalizm i biurokracja?

18 Por. tekst i komentarz u Ch. Oyena, A u f dem Weg zu einer evangelisch (alt-katholischen 
Eucharistie — Vereinbarung (Na drodze do ewangelicko-starokatolickiego układu dotyczącego 
Eucharystii) w: Ókumenische Rundschau 34/1985, 362—369.

19 To jest w tym przypadku decydującym punktem widzenia; jest rzeczą samą przez się 
zrozumiałą, że Układ ten jest czymś zupełnie innym, aniżeli Układ dotyczący interkomunii z 
anglikanami. Tertium comparatioms stanowi tutaj fakt, że mamy tu do czynienia z regulacją 
zawartą przez oficjalne organy kościelne, dotyczące Eucharystii, oraz wspólną praktykę. Przyto
czone przez Oeyena (por. wyżej, przypis 16) s. 243 nn, przykłady, gdzie starokatolicy przyjmują 
komunię u anglikan, a anglikanie u starokatolików, ewentualnie otrzymują na to zezwolenie, 
znajdują się o tyle na nieco innej płaszczyźnie, jako że przypadki te dotyczą osób poszczególnych, 
ewentualnie zezwoleń, wydawanych przez jeden Kościół. Ważniejsze jest jednak to, że w tym 
czasie nie mogła wytworzyć się jeszcze dłuższa praktyka, różna od omówionej wyżej tradycyjnej 
praktyki starokatolickiej. Na tym tle układ zawarty pomiędzy Kościołem Starokatolickim Nie
miec i Ewangelickim Kościołem Niemiec (skrótowo: układ AKD—EKD) daje okazję do krytyki, 
nawet abstrahując od tego, że został on zawarty z pogwałceniem art. 10 „Układu Biskupów 
Zjednoczonych w Unii Utrechckiej” z 12 września 1974 r. (por. IKZ 64/1974) 244—250. 
Odnośny passus brzmi: „Biskupi nie zaciągają żadnych zobowiązań w stosunku do innych 
Kościołów, jeżeli nie zostanie to uprzednio wspólnie przedyskutowane i zatwierdzone przez 
Międzynarodową Konferencję Biskupów. Charakter zobowiązujący polega na tym — cały proces 
recepcji w obu Kościołach powinien mieć jednakowy sens — że na podstawie zawartego wspólnie 
układu oba Kościoły zobowiązane są do tego, że w sprawach dotyczących wiary, doktryny i pra
ktyki, a więc i wzajemnego zaproszenia do uczestnictwa w Eucharystii, obowiązuje uprzednie 
omówienie tej sprawy i uzyskanie zatwierdzenia. Jest to dla Kościołów i tych podmiotów władzy, 
które kierują uroczystościami eucharystycznymi zobowiązujące, nawet i wtedy, jeżeli dla 
poszczególnych osób przyjmujących komunię nie wynikają z tego żadne zobowiązania, by korzy
stać z tego zaproszenia, Por. do tej „strategii” również „Anglican-Orthodox Dialogue — The 
Dublin Agreed Statement 1984”, London 1985, §§ 18—20.

20 Jest to rozumiane przez określenie „pełna liturgiczno-kanoniczna wspólnota Kościołów”, 
nie chodzi zaś wcale o stwarzanie przez oba Kościoły wspólnej liturgii lub jednolitego prawa 
kościelnego.

21 Prawosławny „Kościół lokalny” z powodu wielu krzyżujących się ze sobą i nakładających się 
na siebie pod względem lokalnym różnych jurysdykcji prawosławnych w diasporze zachodniej 
jest prawie niewidoczny, co stanowi, że względów kościelnych, okoliczność niezadowalającą.

22 Zostało ono wygłoszone podczas Sesji Teologów, w ramach dyskusji nad referatem.
23 Por. pogląd biskupa E. Herzoga, cytowany przez biskupa U. Kiiryego, Zum gegenwdmgen 

stand der orthodox-altkatholischen Beziehungen (W związku z obecnym stanem stosunków 
prawosławno-starokatolickich), IKZ 59/1969, tu 89 n. który uważał, że unia, do której dążą 
starokatolicy, popierana przez wielu teologów prawosławnych, ale która nie została jeszcze 
urzeczywistniona, stała się „w oczach świata najważniejszym usprawiedliwieniem starokatoli- 
cyzmu”.
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24 Ta wiara Kościoła I wieku, zawarta i poświadczona w Symbolach Wiary, w dogma
tycznych orzeczeniach siedmiu Soborów Powszechnych i w zgodnej nauce Ojców, łącz
nie* z organizacją biskupio-synodalną (a więc z trójczłonowym urzędem) i z liturgią 
(a więc z Eucharystią i innymi sakramentami) należy, zdaniem Kiiryego, do trzech apo
stolskich, podstawowych struktur, które zostały przekazane tradycją przez stary Kościół 
i decydują o katolickości Kościoła; por. U. Kiiry (art. cyt. w przypisie 23) s. 93. 
— Dla zrozumienia starokatolickiego powoływania się na tradycję starego, niepodzie- 
lonego Kościoła I wieku, por. także: „Oświadczenie Międzynarodowej Starokatolickiej Sesji 
Teologów w 1981 r., IKZ 73/1983, 68, przypis 8.

25 Por. „Postanowienie II I  Panprawosławnej Konferencji Przedsoborowej” US 42 (1987) 
4—28, tutaj 9 n.

26 Tak należy powiedzieć, aczkolwiek istnieją wskazania świadczące o tym, że zgodnie 
ze starokatolickim kryterium ekumenicznym najpierw powinno właściwie nastąpić przywró
cenie kościelnej wspólnoty z Kościołem prawosławnym. Por. choćby program Kongresu 
Katolików w Monachium w 1871 r.: „Ponowne zjednoczenie z Kościołem prawo
sławnym; „pojednanie” z Kościołami episkopalnymi i protestanckimi” (tekst u U. Kiiry, 
Die altkatholische Kirche —  Ihre Geschichte, ihre Lehre, ikr Ardiegen, KW 3, Stuttgart 
1982, 451. W dziele tym znajdują się również inne dokumenty, jak np. Deklaracja 
Utrechcka z 1889 r.); następnie U. Kiiry (artykuł wyżej w przypisie 23) s. 92 o oba
wach przed izolacją, która była elementem decydującym o zawarciu układu i interko
munii z anglikanami z 1931 r. Można tu jeszcze wskazać na pogląd I. von Dóllingera, 
że ponowne zjednoczenie podzielonych Kościołów powinno być dokonywane w takim 
czasowym porządku, w jakim dochodziło do rozłamu, i w ten sposób prawosławni po
winni mieć dla starokatolików pierwszeństwo — tak U. Kiiry (artykuł cyt. wyżej w dopis
ku 23) s. 89.

27 Por. U. Kiiry (art. cyt. wyżej w przypisie 26) s. 110. Mówiąc o „istotnych 
elementach wiary chrześcijańskiej”, o których każdy Kościół jest przekonany, że ten 
drugi przy nich obstaje i w nie wierzy, ma się na myśli „naukę niepodzielo- 
nego Kościoła pierwszego wieku”, jak twierdzi to Kiiry (art. cyt. wyżej w przypi
sie 23) s. 92. Warto przeczytać także „Protokół Konferencji Zjednoczeniowej” z 2 lipca 
1931 r ’ w Bonn u U. Kiiry (art. cyt. wyżej w przypisie 26) s. 468—478. W dalszym 
ciągu brak jest odpowiedzi na pytanie, dlaczego Międzynarodowa Konferencja Biskupów 
na swym posiedzeniu dnia 7 września 1931 r. w Wiedniu nie uwzględniła, jak mi się 
wydaje, sporządzonego przez Komisję anglikańsko-starokatolicką brzmienia układu o 
interkomunii w jednym punkcie (Uznanie katolickości) (por. IKZ 21/1931, 161 n., 263 n) 
i w konsekwencji w dalszym ciągu cytowany jest tekst Komisji, a nie tekst Międzyna
rodowej Konferencji Biskupów, która przecież nadaje mocy prawnej układom. Por. także 
M.F.G. Parmentier, Evangelical Anglicans and Old Catholics 1931, w: C. van Kasteel, 
P.J. Maan, M.F.G. Parmentier (wyd.), Kracht in zwahheid van een kleine wereld- 
herkde Oud-Kdtholteke Unia von Utrecht, Amersfoort 1982, 125—144.

28 To, że nie może istnieć automatyczne, o charakterze jakiegoś tabu, przyjmowa
nie wspólnoty z Kościołem anglikańskim, udowadnia również biskup U. Kiiry, mając na 
uwadze problematyczną, aczkolwiek nie urzeczywistnioną, Unię pomiędzy anglikanami 
i metodystami, por. U. Kiiry (art. cyt. wyżej w przypisie 23), s. 95 n. W rozpra
wie tej chodzi Kiiryemu o Memorandum, sporządzone na podstawie rozmów z teolo
gami prawosławnymi w Sofii i w Belgradzie, a które następnie przesłane zostało głowom 
wszystkich Kościołów prawosławnych.

29 Krytykuje się tu  tylko powiązanie z formą międzykościelnej odpowiedzialności za wspólnotę 
eucharystyczną. Do tego byłoby konieczne coś znacznie więcej, aniżeli tylko cząściowe porozumie
nie dotyczące wiary starego Kościoła I wieku.
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30 Por. wyżej przypisy 18 i 19.
31 Por. U. Ktiry, dz. cyt. wyżej w przypisie 26, s. 358 nn.



Peter Amiet
„Posłannictwo” nr 1-4 1990 r.

Krótki zarys stosunku 
Kościoła Starokatolickiego 

do innych Kościołów — dla CRGK 
zgodnie z jej decyzją z 22.06.1987 r.

Wielkim pragnieniem Kościoła starokatolickiego była ustawicznie jedność 
wszystkich chrześcijan.

Wyznaje on wiarę w jeden Kościół. Wiara nie zna podzielonego Kościoła; 
istnieje bowiem tylko jedno Ciało Pana. Podziały są więc skandalem, do 
zlikwidowania którego wszyscy musimy przyczyniać się przez modlitwę i 
działanie.

Do tego dążył Kościół holenderski w XVII wieku i to było również pragnie
niem starokatolickich Ojców zaraz po 1870 roku.

Starania te są wyraźnym świadectwem ich wiary w jedność Kościoła i nas, 
obecnych starokatolików, w szczególny sposób zobowiązują do ich naślado
wania.

Dzieło naszych Ojców będziemy mogli kontynuować w sposób wiarygodny 
jedynie tylko wówczas, jeżeli zdawać sobie będziemy sprawę z tego, co dotych
czas zrobiono w tym zakresie.

Na specjalne podkreślenie zasługuje ekumeniczna działalność naszego Koś
cioła tam, gdzie doprowadziła ona do konkretnych rezultatów w zakresie 
uregulowania stosunków z innymi Kościołami.

Miało to miejsce w następujących przypadkach:
1. Po wielu praktycznych kontaktach z Kościołem anglikańskim, w 1931 

roku, starokatolicko-anglikańska Komisja obradująca w Bonn, wysunęła pro
pozycję zawarcia układu. Propozycja ta następnie została podjęta przez 
wszystkie Kościoły anglikańskie, przy czym należy zwrócić uwagę na to, że jej 
podjęcie w Ameryce Północnej zbiegło się w jakiś specjalny sposób z powsta
niem starokatolickiego Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i 
Kanadzie. Kościoły anglikańskie przyjęły wspomnianą propozycję w sposób 
niezmieniony. Brzmi ona:
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1. Każda wspólnota kościelna uznaje katolickość i samodzielność 
drugiej i zachowuje swoją własną.

2. Każda wspólnota kościelna zgadza się na dopuszczenie człon
ków drugiej do uczestnictwa w Sakramentach.

3. Interkomunia nie wymaga od żadnej wspólnoty kościelnej 
przyjmowania wszystkich zasad doktrynalnych, pobożności 
sakramentalnej lub praktyki liturgicznej, właściwych drugiej; 
natomiast zakłada, że każda wierzy, iż druga uznaje z całą 
pewnością to, co jest istotne w wierze chrześcijańskiej.

Strona starokatolicka nie przyjęła tej propozycji. Co więcej, Międzynaro
dowa Konferencja Biskupów właśnie w tym samym 1931 roku, w Wiedniu, 
sformułowała i podpisała własny tekst. Brzmi on:

1. Konferencja Biskupów Starokatolickich Zjednoczonych w 
Unii Utrechckiej, zgromadzona dnia 7 września 1931 r. w 
Wiedniu, na podstawie uznania ważności święceń anglikań
skich, wyraża zgodę na interkomunię Kościołów starokatolic
kich z Anglikańską Wspólnotą Kościelną.

2. Interkomunia polega na wzajemnym dopuszczeniu członków 
obu wspólnot kościelnych do Sakramentów.

, 3. Interkomunia nie wymaga od żadnej wspólnoty kościelnej 
przyjęcia wszystkich zasad doktrynalnych, pobożności sakra
mentalnej lub praktyk liturgicznych, właściwych drugiej stro
nie, ale zakłada, że każda strona wierzy, iż druga uznaje z całą 
pewnością to, co jest istotne w wierze chrześcijańskiej.

Tekst ten podpisali również przedstawiciele Polskiego Narodowego Koś
cioła Katolickiego USA i Kanady. Proces recepcji przebiegał jednak w tym 
Kościele w sposób krytyczny. (Pojęcie recepcji przez cały Kościół jest dla nas, 
starokatolików, pojęciem bardzo istotnym). Mianowicie najbliższy Synod 
Generalny tego Kościoła nie wyraził nań zgody. Następnie, dla zbadania 
problemu interkomunii, utworzona została północno-amerykańska Komisja 
starokatolicko-anglikańska. Jej propozycja została przyjęta przez polsko- 
-katolicki Synod Generalny w 1946 r. (Tekst znajduje się w IK Z 1947, Zeszyt
4, s. 266—268). Układ ten przewiduje stopniowy i powolny proces rozwoju 
wzajemnych stosunków, a dla kontaktów kościelno-sakramentalnych ustala on 
jedynie: „Przyjmowanie Sakramentów świętych przez wiernych Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego w Kościele Episkopalnym i odwrotnie, 
dozwolone jest jedynie w przypadkach nie cierpiących zwłoki, albo po ukła
dzie odnośnych biskupów”. Układ ten, co jest samo przez się zrozumiałe, 
oznaczałby przyjęcie tego, o czym była mowa wyżej. Podobnie zapatrywali się 
na tę sprawę również starokatolicy europejscy; nie były jednak prowadzone na 
ten temat rozmowy starokatolickie amerykańsko-europejskie, co byłoby

128



konieczne również i z tego powodu, że odpowiadałoby to synodalnemu cha
rakterowi naszego Kościoła, na co kładziemy tak wielki nacisk. (Nawiasem 
należy zaznaczyć, że Amerykanie stanowią prawie połowę wszystkich 
starokatolików).

Powstaje teraz pytanie, jaki jest stosunek tej interpretacji Układu do tej, która 
przewiduje zmianę stosunku „interkomunii” na „pełną wspólnotę kościelną”.

Na propozycję Konferencji w Lambeth w 1958 r., Międzynarodowa Konferen
cja Biskupów Starokatolickich wyraziła we wrześniu 1961 r., zgodę na zmianę na
zwy Układu. W sposób jednoznaczny chodziło tam  o zmianę nazwy Układu, a 
nie o zmiany treściowe — jak to podkreślił wówczas arcybiskup Rinkel wobec pi
szącego te słowa, i który jednocześnie zaznaczył, że zmiana nazwy podjęta zosta
ła celem dostosowania się do terminologii Światowej Konferencji Kościołów w 
Lund z 1952 r.

Ta zmiana nazwy jest nie tylko problematyczna ze względu na Ameryka
nów, ale również ze względu na samą terminologię stosowaną w Lund, zgod
nie z którą w sposób jednoznacziiy chodzi o interkomunię.

Dalsze pytanie polega na tym, czy wspólnota Kościołów pozostaje w zgodzie 
z naszą starokatolicką wiarą, skoro nie jest ona ani pełną wspólnotą, ani też nie 
jest zawarta na podstawie jednej i tej samej wiary. Konferencja w Bonn w 1931 r. 
nie mogła stwierdzić wyraźnie żadnej jedności w wierze. Nie wyjaśniono rów
nież dlaczego przyjęto pogląd, że oba Kościoły przyjmują „wszystko, co istotne 
w wierze chrześcijańskiej”. Rozbieżności, jakie ujawniły się podczas Konferen
cji w Bonn, nie zostały następnie ani usunięte, ani też nie dyskutowano nad ich 
znaczeniem. Jest sprawą oczywistą, że taka postawa mogła być szkodliwa dla na
szej wiarygodności i dla dalszej działalności ekumenicznej (por. IK Z 1967 r., ze
szyt 2, s. 97—99, przypis 2: Krytyka prawosławnego przewodniczącego Konfe
rencji prawosławno-starokatolickiej z 1931 r ., która wbrew protokółowi, z całą oczy
wistością została zerwana, z powodu naszego stanowiska zajętego w tym samym 
roku wobec anglikanów. Przez następnych 30 lat nie było żadnego dialogu!)

W praktyce często wychodzono poza układ; często też ubolewano nad tym, 
że on nie funkcjonuje.

W kościelnych decyzjach dotyczących wiary niejednokrotnie zasięgano 
wzajemnej rady, a czasem nie. To ostatnie odnosi się do listu dotyczącego 
spraw wiary, który Międzynarodowa Konferencja Biskupów wysłała w 1971 
roku do Patriarchy Ekumenicznego i w którym zawarta została decyzja doty
cząca wiary odnośnie „Filioąue”, której anglikanie najprawdopodobniej nie 
mogliby uznać (IKZ 1971, zeszyt 2, s. 66).

Problem stosunków z anglikanami narzuca pytanie dotyczące wyświęcania 
kobiet na urząd kapłański. Już w 1972 r. Międzynarodowa Konferencja 
Biskupów Starokatolckich (MKBS) wydała zakaz dotyczący ewentualnego peł
nienia w naszym Kościele posług kapłańskich przez kobiety. Jedynie ustnie do-

9 — Posłannictwo 129



wiedziałem się, że później postanowiła ona nie uczestniczyć w święceniach bisku
pów w Kościołach anglikańskich, które udzielają święceń kapłańskich kobietom. 
(Czy miało to miejsce w 1976 r.?). W północnej Ameryce interkomunia, która 
zresztą później nigdy nie była wyjaśniana w sensie wewnątrzkościelnym, w 
1976 r., z powodu udzielania święceń kapłańskich przez tamtejszych anglikanów, 
postawiona została poza prawem — i to również bez uprzednich rozmów 
ogólno-starokatolickich, co przewiduje dla takich przypadków układ utrechcki.

Tak więc praca podjęta przez naszych Ojców nad poszukiwaniem dróg 
prowadzących do wspólnoty z Kościołem anglikańskim, nie została jeszcze 
zakończona. Wiele jest tu  niejasności. Przede wszystkim należy zbadać, czy 
posiadamy tę samą wiarę.

Badanie to winno sprzyjać zarówno wspólnocie jak i naszej wiarygodności.
2. W 1965 r. zostały zawarte układy o interkomunii z autonomicznymi kato

lickimi Kościołami Filipin, Hiszpanii i Portugalii. Tekst tych trzech układów jest 
identyczny z tekstem zaproponowanym w 1931 r. przez Konferencję bońską i 
przyjętym przez większość Kościołów anglikańskich (oba Kościoły iberyjskie, w 
międzyczasie, stały się praktycznie Kościołami anglikańskimi). Układy te nasuwa
ją wiele pytań. Przede wszystkim w stosunku do Kościła filipińskiego (chociaż 
nie jest to jasne także w stosunku do Kościołów iberyjskich) — nie zostało zbada
ne, czy zachodzi tu  jedność wiary (por. IKZ z 1964 r., zeszyt 2, s. 57: „Źródła 
są... niedostateczne” . Pisał to E.W. Heese, który na zlecenie Międzynarodowej 
Konferencji Biskupów Starokatolickich, na podstawie dokumentów otrzyma
nych od MKBS, miał zbadać pod tym względem Kościół filipiński. Przed 
1965 r. nie jeździł tam żaden starokatolicki biskup ani teolog). A następnie, Mię
dzynarodowa Konferencja Biskupów przygotowała i zawarła ten układ w taje
mnicy przed własnymi Kościołami (zob. protest L. Gauthier’a w IKZ z 1967 r., 
zeszyt 2, s. 99 uw. 2). Nie ma to oczywiście nic wspólnego z naszym starokato
lickim pojmowaniem Kościoła.

Także i tu wiele jest zagadnień niejasnych i powinny być wszczęte rozmowy 
wyjaśniające. -

Specjalny problem stanowi niemiecki układ pomiędzy Kościołem starokato
lickim i ewangelickim, o czym CRGK jest poinformowana. Należy tylko uzupeł
nić, że podczas tegorocznego (1987 r.) starokatolickiego Synodu niemieckiego, 
Układ ten ponownie został potwierdzony, mimo, że w międzyczasie przeprowa
dzane zostały badania przez Komisję ustanowioną przez Międzynarodową Kon
ferencję Biskupów (Czy konieczny jest tu komentarz?). Należy się tylko modlić, 
aby Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich nie dopuściła się 
zdrady!

Odnośnie ustaleń Porozumienia Utrechckiego prowadzone są w Holandii, 
Niemczech i w Szwajcarii rozmowy z Kościołem rzymskokatolickim, a cała 
Unia Utrechcka prowadzi rozmowy z całym Prawosławiem. Nie zawarto 
jeszcze żadnego porozumienia.



„Posłannictwo” nr 1-4 1P90 r.

W związku z zagadnieniem  
ekumenicznego wymiaru Eucharystii
Konsens Starokatolickiej Międzynarodowej Konferencji 

Teologów, Lowanium, Belgia, 6 — 11,9.1987 r.

1. W Najświętszej Eucharystii otrzymujemy udział w Ciele i Krwi Chry
stusa, w pojednaniu z Bogiem oraz w nowym życiu, jakiego udzielił nam 
Chrystus przez swą Śmierć i Zmartwychwstanie. Ponieważ udział w Chry- 
stuusie otrzymujemy wspólnie, więc w Nim nawiązujemy wspólnotę wzaje
mną między sobą. W Eucharystii Chrystus ustawicznie przekształca nas w 
swoje Ciało, w swój Kościół. Wspólnota eucharystyczna jest więc w zasadzie 
wspólnotą kościelną i stwarza ją ona ustawicznie na nowo. Eucharystia posiada 
swój aspekt osobowy i wspólnotowy, które wprawdzie w poszczególnym 
przypadku występują w różnym nasileniu, ale które nie mogą być od siebie 
oddzielone.

2. Kościół zaprasza do Eucharystii w imieniu swego Pana, Jezusa Chry
stusa. On jest właściwym gospodarzem, który powołał Kościół do wiernego 
zarządzania swoją Ucztą. Należy szukać dróg umożliwiających przeciwsta
wianie się wszelkiemu zaciemnianiu tego jednomyślnego przeświadczenia 
Kościoła.

3. Podziały wyznaniowe naruszają wspólnotowy charakter Eucharystii. 
Obecnie jednak, w większości przypadków, są one podziałami innego rodzaju; 
aniżeli w Kościele I wieku:
— istniejące różnice nie rozbijają chrystologiczno-trynitarnego centrum 

wiary,
— punkty różnicujące nie zostały jeszcze rozstrzygnięte przez żaden Sobór 

Powszechny,
— Kościoły przenika nowa wola jedności i zapoczątkowała one pewien proces 

zbieżności, który przejawia się między innymi w oświadczeniach z Limy 
oraz we wspólnym dążeniu do sprawiedliwości, pokoju i obrony 
stworzenia.

Ze strony starokatolickiej nie istnieje żadna ekskomunika, w rozumieniu 
starego Kościoła, odnosząca się do historycznie powstałych Kościołów chrześ
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cijańskich. Problemy, co do których istnieją różnice, zwłaszcza odnośnie do 
rozumienia Kościoła i urzędu, pozostają jednak w ścisłym związku z wiarą 
chrystologiczno-trynitarną i muszą znaleźć wspólną odpowiedź w ramach 
dialogu.

4. Wszystkie Kościoły katolickie przez to uznają zmienioną w porównaniu 
do starego Kościoła sytuację, że ich przedstawiciele modlą się z przedstawicie
lami innych wyznań, podczas wspólnych nabożeństw i wspólnie z nimi 
przejmują na siebie odpowiedzialność za świat.

5. W wielu Kościołach starokatolickich istnieje praktyka, uzasadniona 
poczuciem duszpasterskiej i ekumenicznej odpowiedzialności, umożliwiająca 
chrześcijanom z innych Kościołów, uznających wiarę starego Kościoła — 
jeżeli tego sobie życzą — uczestniczenie w uroczystościach eucharystycznych, 
łącznie z przyjmowaniem Sakramentu. Dokonuje się to na odpowiedzialność 
poszczególnych osób, które w swym sumieniu muszą podjąć osobistą decyzję, 
zgodnie z poczuciem posłuszeństwa wobec Słowa Bożego i zaufaniem w 
kierownictwo Ducha Świętego.

6. Należy uznawać nadzwyczajny charakter każdorazowego uczestnictwa 
w Eucharystii bez pełnej jedności kościelnej. Jeżeli podjęte zostaną ogólne 
uregulowania, to należy jasno podkreślać, że nie chodzi tu  o jakąkolwiek 
instytucjonalizację podziału, ale o posunięcie, które ma służyć wyłącznie 
potrzebom duszpasterskim i pożytkowi duchowemu.

7. Każda uroczystość eucharystyczna i każde działanie podejmowane w 
rozumieniu tego, o czym jest mowa w punkcie 4, a zwłaszcza w punkcie 5, 
zobowiązuje do dalszej pracy nad urzeczywistnianiem pełnej jedności.



Bp Hans Gerny
„Posłannictwo” nr 1-4 1990 r.

Czy istnieje napięcie 
w łonie Konferencji Biskupów?*

W czasopiśmie kościelnym „Kirchenblatt” (Nr 1 z 7 stycznia 1989 r.) 
redakcja, w artykule „Co właściwie nowego w Nowym Roku?” omówiła 
komunikat Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich 
(MKBS) oraz jubileusz Unii Utrechckiej w 1989 r. Jest to bardzo pociesza
jące, gdyż nie ulega wątpliwości, że zbyt mało wiemy, jak doniosłym faktem 
jest Unia Utrechcka także i dla naszego Kościoła Szwajcarskiego. Zbliżający 
się rok jubileuszowy — jak się spodziewamy — zaowocuje w naszej świado
mości umocnieniem naszej przynależności do Unii Utrechckiej, jak również 
docenieniem jej doniosłości.

Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że porozumienie, jakie zawarli niemieccy 
starokatolicy z Radą Kościołów Ewangelickich w Niemczech (EKD) oraz 
związane z tym zaproszenie do uczestnictwa w Eucharystii, które wystosował 
niemiecki starokatolicki Synod do Kościołów członkowskich, wchodzących w 
skład EKD (a nie po prostu do poszczególnych Kościołów członkowskich), 
wprowadziło MKBS (a tym samym pozostałe Kościoły starokatolickie) w 
bardzo trudne położenie. Nie jest jednak słuszne spostrzeżenie, że MKBS — 
ze względu na zewnętrzne napięcia czy nieporozumienia, jak to można 
przeczytać w „Kirchenblatt” — „nie była w stanie opublikować natychmiast 
wspólnego komunikatu” . Biskupi zgromadzeni jesienią 1988 r. w Wiedniu 
byli zgodni całkowicie w tym (oczywiście, z wyjątkiem zainteresowanego 
biskupa niemieckiego), że porozumienie zawarte pomiędzy niemieckimi sta
rokatolikami i EK D  pozbawione jest dostatecznych podstaw teologicznych. Z 
tego powodu zaproszenie do uczestnictwa w Eucharystii skierowane przez 
Synod starokatolicki do Kościołów ewangelickich, zdaniem MKBS, nie 
ma dostatecznych podstaw. MKBS zrobiła użytek z przysługującego jej prawa 
i odmówiła aprobaty temu porozumieniu.

Niezależnie od teologicznej niedostateczności tego dokumentu, Biskupi 
musieli naturalnie przyjąć do wiadomości fakt, że dążenie ekumeniczne staro
katolików (sięgające lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia) zostały narażo-

* Christkatholisches Kirchenblatt, 21 styczeń 1989 r.. s. 24.
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ne na poważne niebezpieczeństwo przez wydarzenia w Niemczech: prawosła
wie dało wyraźnie do zrozumienia, że w takich warunkach jedność z Kościo
łem starokatolickim jest po prostu niemożliwa. Do tego dochodzi fakt, że 
starokatolicy niemieccy zawarli porozumienie z EKD w wyizolowaniu od 
innych Kościołów starokatolickich i krocząc własną drogą, skierowali wymie
nione wyżej zaproszenie do wchodzących w skład EKD Kościołów luterań- 
skich i reformowanych. Z tego też powodu Biskupi z naciskiem zwrócili uwagę 
na to, że MKBS w sprawach dotyczących stosunków z innymi Kościołami, w 
żadnym przypadku nie może być pomijana. Każde bowiem porozumienie z 
jakimkolwiek innym Kościołem, jak również każde zaproszenie innego Koś
cioła do uczestniczenia w Eucharystii, dotyczy i odnosi się do w szystkich 
Kościołów członkowskich Unii Utrechckiej. Tylko na prośbę biskupa nie
mieckiego komunikat opublikowany został tak późno, gdyż (co jest zupełnie 
zrozumiałe) chciał on zorientować w sytuacji organy swego Kościoła, zanim 
decyzja MKBS stanie się znana publicznie. MKBS postąpiła tak nie na skutek 
braku jedności, ale ze względu na starokatolików niemieckich. Niemiecki 
Kościół Starokatolicki musi uporać się sam z trudną dla niego decyzją 
MKBS.

Zagadnienie ordynacji kobiet nie ma absolutnie nic wspólnego z proble
mem, o którym była mowa wyżej. Dlatego nie można z faktu późniejszego 
opublikowania komunikatu wnioskować o przebiegu dyskusji nad proble
mem ordynacji kobiet w ramach MKBS. Ponadto, Biskupi przedyskutowali w 
W iedniu tylko sposób dalszego postępowania w tej sprawie, a nie samo to 
zagadnienie. Zresztą, w ramach normalnej sesji Konferencji Biskupów, przy 
dającym się we znaki braku czasu i przy przeładowanej liście tematów przewi
dzianych w porządku dziennym, było to po prostu niemożliwe. Ponieważ 
jednak zagadnienie pozycji kobiety w Kościele ma dla nas wszystkich 
centralne znaczenie, jak również z tego powodu, że wiąże się ono z istotnymi 
zagadnieniami Kościoła (nie tylko u nas, ale we wszystkich Kościołach), 
postanowiono zwołać specjalną sesję MKBS, która zajmie się wyłącznie tym 
problemem. Jedynie w ten sposób istnieje szansa, że tak ważny i najeżony 
cierniami problem może być omówiony dokładnie i z całym poczuciem odpo
wiedzialności. Odpowiednia (oczywiście złożona z mężczyzn i kobiet) komisja 
teologiczna, powinna przygotować pracę Biskupów. Ta specjalna konferencja 
odbędzie się prawdopodobnie w 1991 r.

Naturalnie nie można przemilczeć faktu, że na temat pozycji kobiet w 
Kościele istnieją w ramach Unii Utrechckiej duże różnice zdań, które łatwo 
doprowadzić mogą do napięć w MKBS, jak również między (i wewnątrz) 
różnymi Kościołami starokatolickimi. Z tego powodu musimy się z nim 
uporać w naszej wspólnocie religijnej, w modlitwie i w rozmyślaniach, w 
ramach głębokich przemyśleń i w pracy teologicznej (ale nie bez hierarchii). W

134



tym wszystkim nie możemy nigdy zapominać o tym, by modlić się o otrzyma
nie sił koniecznych do tej trudnej pracy.

Nie jest to tylko zdawkowe i nic nie znaczące powiedzenie, jeżeli stwierdzę, 
że ostatnie posiedzenie MKBS nacechowane było duchem braterstwa i jed
ności. Biskupi omawiali istotne, decydujące o naszym istnieniu zagadnienia i 
bolesne problemy naszych Kościołów. Czynili to ż wielką powagą i odczuwał^ 
nym poczuciem wspólnoty. Nie może być tu  mowy o jakichkolwiek rozbież
nościach, ale jedynie o pełnej napięć, trudnej pracy. Ilekroć byłem przy tym 
obecny, także po trudnych dyskusjach i omawianiu skomplikowanych zagad
nień, praktycznie każde głosowanie przebiegało jednogłośnie. Przeciwstawia
jąc się pogłoskom o napięciach w M KBS, nie chcę nikogo łudzić zapewnie
niami, że panowała tam mdła harmonia: przeciwnie, w ramach MKBS 
faktycznie prowadzono trudne zmagania. Ale przecież zawsze, gdy trzeba 
wspólnie podejmować decyzje z poczuciem odpowiedzialności, to właśnie 
poczucie odpowiedzialności staje się niejednokrotnie bolesne i pozornie zadaje 
komuś cierpienie. Ten tylko, kto nie traktuje sprzeczności poważnie, może z 
nich rezygnować bez napięć. A poważne traktowanie sprzeczności i wycofy
wanie się z nich nikomu nie przychodzi łatwo, nawet biskupom...



„Posłannictwo” nr 1-4 1990 r.

Komunikat 
Międzynarodowej Konferencji 

Biskupów Starokatolickich 1988 r.*

Biskupi starokatoliccy, zjednoczeni w Unii Utrechckiej, zebrali się w Wied
niu na swej dorocznej Konferencji. Przedmiotem obrad były ważne problemy 
starokatolicyzmu: stosunek do Kościołów prawosławnych i do Kościoła 
Rzymskokatolickiego, problem umowy pomiędzy Kościołem starokatolickim
i ewangelickim w Niemczech, problem ordynacji kobiet i inne.

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich postanowiła 
wnieść rewizję do „Układu Biskupów zjednoczonych w Unii Utrechckiej” z 
1974 r. Winna być w nim lepiej uwzględniona eklezjologia starokatolicka. 
Propozycja z odnośnym komentarzem teologicznym została przedłożona i 
powinna być opracowana na następnej Konferencji. Rewizja ta powinna stać 
się ważną częścią składową obchodów uroczystości stulecia istnienia Unii 
Utrechckiej. Uroczystości oficjalne na większą skalę, z gośćmi z zaprzyjaźnio
nych Kościołów, rozpoczną się 23/24 września 1989 r. w Utrechcie (Holan
dia).

Problemem, który również coraz bardziej interesuje Międzynarodową 
Konferencję Biskupów Starokatolickich, jest zagadnienie ordynacji kobiet. 
Ponieważ problem ten dotyczy istotnych zagadnień Kościoła, Konferencja 
Biskupów zamierza zwołać specjalną sesję, by sprawę tę dokładnie przeanali
zować.

Teologiczny dialog pomiędzy Kościołem prawosławnym i starokatolickim 
został zakończony pozytywnie jesienią 1987 r. Teksty opracowane wspólnie 
przez Komisję mieszaną obu Kościołów zostały opublikowane w różnych 
językach i przekazane Kościołom członkowskim do recepcji. Dyskutowany 
był również stosunek do Kościoła Rzymskokatolickiego. Międzynarodowa 
Konferencja Biskupów Starokatolickich pragnie również pogłębić i zintensy
fikować ten dialog oraz zbadać, jakie konkretnie możliwości mogłyby z tego 
wynikać.

* Christkatholisches Kirchenblatt, Bern, 7 stycznia 1989 r., s. 5.



Na podstawie reguł Unii Utrechckiej, Międzynarodowa Konferencja 
Biskupów Starokatolickich zbadała również „Porozumienie dotyczące wzaje
mnego zaproszenia do uczestnictwa w uroczystościach Eucharystycznych”, 
zawarte pomiędzy Radą Kościołów Ewangelickich w Niemczech i Diecezją 
Katolicką Starokatolików w Niemczech. W tym celu powołana została spe
cjalna Komisja, która przedłożyła swoją informację. Biskupi nie mogli wyrazić 
zgody na wymienione porozumienie i oświadczyli, że ustalone uzgodnienia, 
dotyczące problemów wiary, nie są wystarczające do wzajemnego zaproszenia 
do uroczystości Eucharystycznych.

Unia Utrechcka była reprezentowana przez trzech biskupów na Konferen
cji Lambeth 1988 r. w Canterbury, gdyż jest bardzo blisko związana ze 
Wspólnotą Anglikańską (Anglican Communion) przez układ o interkomunii z 
1931 r. Odpowiednie informacje przyjęte zostały do wiadomości.

Dalsze rozważania dotyczyły zagadnień związanych z małżeństwem i roz
wodem oraz przeszkód do święceń i święceń kapłańskich w okręgach bez 
własnego biskupa. Następnie mówiono o Konferencji „Sprawiedliwość, Pokój
i Ochrona Stworzenia” w Bazylei i w Seulu. Na liście porządku dziennego 
znalazło się również omówienie sesji Rady Ekumenicznej Kościoła w Canbe- 
rze.

Następne posiedzenie Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokato
lickich odbędzie się we wrześniu 1989 r. w Amersfoort (Holandia).

Utrecht, Bern, 19 grudnia 1988 r.
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Oświadczenie*

27. Międzynarodowa Konferencja Teologów Starokatolickich wita zakoń
czenie prac mieszanej prawosławno-starokatolickiej Komisji dialogowej i 
opracowane przez nią teksty jako wyraz istnienia pełnej zgodności wiary 
pomiędzy Kościołem prawosławnym Wschodu i starokatolickim Kościołem 
Unii Utrechckiej.

Teksty te świadczą również o wysokim stopniu zgodności w teologicznym 
wyrazie tej wspólnej wiary; wyrazie, który zawsze dawał o sobie znać w 
różnych, prawnie istniejących tradycjach Wschodu i Zachodu.

Jednocześnie wyrażamy pogląd, że celem uniknięcia nieporozumień, głów
nie ze względu na niektóre odrębności obu tradycji, pewne zagadnienia w 
dalszym ciągu powinny być wyjaśniane i precyzowane. Proponujemy Mię
dzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, by 
zbadała stanowisko poszczególnych Kościołów za pośrednictwem specjalnej 
Komisji i poleciła opracować odpowiednie propozycje.

Traktujemy także wspólnotę z Kościołami prawosławnymi Wschodu, do 
której dążymy i której z upragnieniem oczekujemy, za służbę na rzecz jedności 
wszystkich Kościołów chrześcijańskich, na bazie wiary starego, niepodzielo
nego Kościoła. Wspólnota ta zachęca nas z tego powodu do intensywnej 
kontynuacji naszego zaangażowania w dialogu ekumenicznym. W tym kon
tekście przypominamy dotychczasową działalność Międzynarodowej Konfe
rencji Teologów Starokatolickich, dotyczącą ważnych tematów ekumeni
cznych.

Wyrażamy nasze przeświadczenie, że osiągnięta dotychczas wspólnota z an
glikańską wspólnotą kościelną powinna być utrzymana. Sądzimy, że w żadnym 
przypadku nie stanowi ona przeszkody do osiągnięcia wspólnoty z Kościołem 
prawosławnym. Pogłębianie wspólnoty z Kościołami anglikańskimi na bazie sta
rego, niepodzielonego Kościoła, jest dla nas stałym zadaniem. Obecni na Konfe
rencji teologowie Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kana
dzie, zwracają uwagę na swoje specjalne trudności.

Na zakończenie, z zadowoleniem powitalibyśmy fakt, gdyby strona 
prawosławna w sposób wiążący sprecyzowała i wyjaśniła, na czym polega

* IKZ, styczeń—m arzec 1989, zeszyt 1, s. 78—79.



przypuszczenie, wyrażone przez I I I  Przedsoborową Panprawosławną Konfe
rencję, jakoby Kościół starokatolicki miał trudności w zakresie pełnego wpro
wadzania w życie i do praktyki teologii tych tekstów.

Prosimy Międzynarodową Konferencję Biskupów Starokatolickich o skie
rowanie do Sekretariatu, zajmującego się przygotowaniem Soboru Prawo
sławnego, odpowiedniego zapytania.

Spodziewamy się, że przez to wyjaśnienie przyczynimy się do szybkiego 
przywrócenia kościelnej wspólnoty pomiędzy naszymi Kościołami, przy wza
jemnym poszanowaniu i w miłości.



C ena z ł 15.000.-

„T rzym am y się tego, co zawsze, 
co wszędzie, co p rzez  w szystkich 
było w yznaw ane, to  jest bow iem  
praw dziw ie i rzeczyw iście kato lick ie”

(św. W incenty z L erynu)


