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DO CZYTELNIKÓW

Zawsze cieszymy się, gdy powiększa się szczupłe grono krajowych współpracowni
ków naszego czasopisma. Witamy więc na naszych łamach dr. Michała Wojciechowskie
go, pracownika naukowego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, autora artykułu
pt. „Trzy formuły określające pochodzenie Ducha Świętego: ex Patre, ex Patre Filioque,
ex Patre per Filium ”. Tekst ten został opublikowany najpierw po francusku w czasopiś
mie „Nova et Vetera” (r. 57,1982, nr 3). Za punkt wyjścia swoich rozważań autor nie bie
rze historii sporu o Filioque, lecz — jak w egzegezie — skupia się na. formułach. Nawet
pobieżny znawca historii Kościoła orientuje się, jak bardzo kwestia pochodzenia Ducha
Świętego obciążyła stosunki między chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim. N ad po
godzeniem rozbieżnych stanowisk w tej sprawie trudzą się dziś liczni teolodzy, uczestni
cy dialogów międzywyznaniowych. Propozycja dr. Wojciechowskiego, nie pozbawiona
oryginalności, zasługuje na szerokie rozpowszechnienie. W swoich rozważaniach docho
dzi on do następujących konkluzji: Skoro ex Patre wyraża wspólną tradycję, a pozostałe
są późniejszymi rozwinięciami, Kościół zachodni mógłby — a nawet powinien — pomijać
Filioque w formule wyznania wiary, jednakże bez wypierania się swej wiary i swojej tra
dycji. Decyzja mogłaby zostać podjęta przez sobór Kościołów Zachodu. Zgoda wydaje się
możliwa, mimo podziału, który paraliżował dialog od ponad tysiąca lat, podziału, który
pojawrił się jeszcze przed oficjalnym wprowadzeniem Filioque do Credo.
Autora drugiego zamieszczonego w tym numerze artykułu, ks. prof, dr Lukasa V ischera, nie musimy szczególnie przedstawiać naszym Czytelnikom, gdyż gościł on na na
szych łamach już dwukrotnie (1985 nr 1: „Zaangażowanie ekumeniczne z perspektywy
Kościoła Reformowanego” ; 1987 nr 3: „Przygotowania do dialogu między Kościołem
Prawosławnym a Kościołami reformowanymi”). Tym razem prof. Vischer przypomina, że
Kościoły członkowskie Światowej Rady Kościołów stale ponawiały propozycje zwołania
soboru Kościołów całego świata. Z tego też powodu Rada wielokrotnie zajmowała się w a 
runkami; które musiałyby być spełnione, aby można było mówić o „soborowej wspólno
cie” Kościołów. W prawdzie osiągnięta dziś wspólnota nie może być traktowana jako
„wspólnota soborowa”, to jednakowoż Kościoły uczestniczące w ruchu ekumenicznym
znajdują się na drodze do tego celu. Stąd też mogą być określane jako „wspólnoty przedsoborowe”. Zdaniem prof. Vischera, mające się odbyć na początku 1990 r. w Seulu (K o
rea Płd.) Światowe Zgromadzenie na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania Stwo
rzenia ma szansę stania się „zgromadzeniem przedsoborowym”, przyczyniającym się do
poszerzenia i pogłębienia wspólnoty między Kościołami.
Również autor następnego artykułu, prof. Reinhard Frieling, jest już znany naszym
Czytelnikom (por. jego tekst pt. „Luter, Maria i papież. Rok Maryjny a ekumenia” , który
ukazał się w nr 3 z 1988 r.). Jego obecne rozważania, „Dialogi ekumeniczne — i co po
tem?”, są przeredagowaną wersją referatu wygłoszonego podczas międzynarodowego se
minarium zorganizowanego przez luterański Instytut Badań Ekumenicznych w Stras
burgu (Francja) w lipcu 1988 r. Autor zwraca uwagę, że przy powierzchownym spojrze
niu wyniki dotychczasowych dążeń ekumenicznych wydają się niesłychanie pozytywne:
zawarto liczne oficjalne porozumienia między Kościołami, a różne teksty ekumeniczne

nawet bez oficjalnej recepcji zapoczątkowały pośrednio ogromny proces uczenia się i od
nowy we wspólnotach lokalnych. Z drugiej jednak strony niemal codziennie spotykamy
się z brakiem zainteresowania i bezradnością wobec rezultatów prac komisji ds. dialogu
ekumenicznego. Dokumenty opracowane przez te komisje odbierane są jako uciążliwy
rozrachunek z przeszłością, a nie jako pomoc w życiu codziennym chrześcijan czy parafii.
Większość przywódców Kościołów i teologów zaprzątają inne problemy.
Mimo tych krytycznych uwag, prof. Frieling dochodzi do pozytywnych konkluzji:
Obszerne spojrzenie na dialog ekumeniczny jako dialog zbawienia, prawdy i miłości poz
wala dostrzec, że dialog jako taki nie jest neutralny eklezjologicznie, ale stanowi już ja 
kąś formę poświadczonej przez Biblię koinonii. Jest ona niedoskonała, dopóki nie może
my wspólnie uczestniczyć w Eucharystii; jednak wspólnota w podstawowych sprawach
wiary umożliwia nam nie tylko bezpośrednie omawianie przeciwieństw wyznaniowych i
oczekiwanie konsensu w dalekiej przyszłości, lecz także już teraz wspólne, jako Kościół
Jezusa Chrystusa, dawanie przed światem świadectwa Ewangelii słowem i czynem.
Tekstem o anglikanizmie kontynuujemy cykl przybliżający naszym Czytelnikom po
szczególne rodziny chrześcijańskie. Artykuł dzieli się na pięć części. Pierwsza zawiera rys
historyczny, druga omawia obecną sytuację w Kościele Anglii, trzecia (w7raz z aneksem)
prezentuje Wspólnotę Kościołów Anglikańskich, czwarta jest próbą przedstaw ienia głó
wnych wątków’ doktryny, piąta natomiast mówi o zaangażowaniu ekumenicznym. W czę
ści ostatniej na szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie autora, że swoje doświadczenie,
nabyte w7 dialogu wewnątrzwyznaniowym, wnieśli anglikanie jako swój specyficzny
wkład do ekumenii ogólnochrześcijańskiej. Czołowi przedstawiciele Kościołów angli
kańskich należeli do pionierów ruchu ekumenicznego. Dzisiaj niemal wszystkie Kościoły
tej tradycji należą do Św iatow ej Rady Kościołów , współpracują w regionalnych struktu
rach ekumenicznych oraz uczestniczą aktyw nie w dwustronnym dialogu teologicznym.
W bieżącym numerze zamieszczamy sylwetkę biskupa anglikańskiego Charlesa
Brenta, który blisko 60 lat temu zainicjował zbliżenie doktrynalne między Kościołami,
którego wyrazicielem był Ruch ds. W iary i Ustroju Kościoła. Inicjatywa bp. Brenta mogła
zostać zrealizow ana tylko dzięki temu, iż znalazła poparcie w7łonie jego rodzimego Koś
cioła — Kościoła Episkopalnego w U SA .
Okazuje się, że ten sam Kościół, który kilka lat przed wybuchem pierwszej wojny
światowej zaczął torować drogę rodzącemu się ruchowi ekumenicznemu, potrafi w7dal
szym ciągu zdobyć się na odw7ażne decyzje. Taką właśnie decyzją było wyświęcenie przez
Kościół Episkopalny w U S A w dniu 11 lutego br. pierwszej kobiety na biskupa. W yda
rzeniu temu poświęcamy osobny materiał.
Poza sylwetką bp. Brenta zamieszczamy jeszcze dwie inne: Anny Morawskiej —
przedwcześnie zmarłej ekumenistki katolickiej, oraz ks. Jana Waltera, seniora diecezji
warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, któremu 22 stycznia br. przypadła
w udziale rola gospodarza podczas nabożeństwa w luterańskim kościele Św\ Trójcy w7
Warszawie, w nabożeństwie tym po raz pierwszy uczestniczył prymas Kościoła Rzymsko
katolickiego w’ Polsce, kardynał Józef Glemp.

Icone russa L a Trinitä
Opera d’Andrea Rublev 1411 (?)

ARTYKUŁY

MICHAŁ WOJCIECHOWSKI

POCHODZENIE DUCHA ŚWIĘTEGO
WEDŁUG TRZECH FORMUŁ:
EX PATRE, EX PATRE FILIOQUE, EX PATRE PER FILIUM

Spór o pochodzenie D ucha Świętego, o jego relację do innych Osób
Trójcy, zw any krótko sporem o Filioque, ciąży od tysiąca lat na stosun
kach między Kościołam i W schodu i Zachodu. Spór ten stał się tak po
w ikłany, że trudno oczekiwać w najbliższym czasie jego zadow alające
go dla wszystkich rozwiązania. Jednakże lakoniczność formuł, w któ
rych w y raża się różne tego problem u rozwiązania, zachęca do szukania
przede wszystkim ich podstawowego, prostego znaczenia i tym sposo
bem dotarcia do jąd ra problemu. Spróbujm y skupić się na tym, co isto
tniejsze, nie streszczając wszystkich w ątpliw ości i polemik, jakie się
w okół problem u nagrom adziły; byłoby to zresztą zadanie bardzo trud
ne i rozległe. Innymi słowy, szukać należy raczej przesłanek do ro zw ią
zania niż rekonstruować samą „historię egzegezy” form uł z różnych
tradycji teologicznych.
Trochę jak w egzegezie zacząć trzeba od samych formuł, od tego, co
w łaściw ie znaczą, umieszczając je następnie w e w łaściw ym kontekście
— w w ypadk u Filioque będą to dokumenty Kościoła w yjaśniające tę
formułę. U ch w ały Soborów , dane historyczne i teologiczne posłużą
oświetleniu form uł — i temu samemu celowi służyć ma ich uzasadnie
nie, w zględnie krytyka. N ie chodzi wreszcie o w ybran ie jednej, lecz ra 
czej o ich wyjaśnienie, a może i zharm onizowanie przez podanie w y jaś
nienia systematycznego, które każdej z form uł przyznałoby jej w łasne
miejsce. H istoria dostarcza trzech formuł, z których każda m a oparcie
w tradycji chrześcijańskiej. Ten fakt dom aga się w yjaśnienia logiczne
go, strukturalnego, systemowego, teologicznego, a nie tylko historycz
nego. Dlaczego stało się m ożliwe mówienie o pochodzeniu D ucha Ś w ię 
tego na różne sposoby?
Podejście systematyczne uzupełnia więc historyczne; korzystając z
niego, zmierza jednak w innym kierunku. Z tego też w zględu nie sta
w iam y w centrum konfliktu między Credo nicejsko-konstantynopolskim w w ersji oryginalnej, m ówiącym o pochodzeniu D ucha Świętego
„od O jc a ” (ex Patre) a w p row ad zon ą na Zachodzie w ersją o jedno sło
w o dłuższą „od O jca i S y n a” (ex Patre Filioque). T a w ersja dłuższa ze
słowem Filioque stała się kością niezgody ze Wschodem, zwłaszcza od
w ieku X I. P raw o sław n i uw ażają zmianę w w yznaniu w ia ry za grzech
przeciw jedności Kościoła, a bardzo w ielu dodaje do tego zarzut, iż teza
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0 pochodzeniu Ducha Świętego „od Ojca i Syna” to również błąd teolo
giczny.
Poniżej mowa będzie o trzech formułach, a nie o dwóch, bo obok
„od Ojca” (ex Patre) można postawić nie tylko „od Ojca i Syna” (ex Pa
tre Filioque), lecz również „od Ojca przez Syna” (ex Patre per Filium),
sformułowanie historycznie nie tak eksponowane, ale tym niemniej sa
modzielne.
I. E x Patre

Pochodzenie Ducha Świętego od Ojca potwierdzone jest przez Pis
mo Święte (zob. J 15, 26: gr. para tou Patros) i przez Credo Soboru
Konstantynopolskiego I (381: gr. ek tou Patros, lac. ex Patre). Zesta
wiając zrodzenie Syna Bożego przez Ojca i pochodzenie Ducha Święte
go od Ojca otrzymujemy tezę o „monarchii” Ojca: On jeden może być
określony jako monarchos (jedyny początek), arche (początek, zasada
pierwotna), pege (źródło); On jest zasadą pochodzenia innych osób1.
Prawdę tę wyprowadzić można z Pisma Świętego i Credo i musi ona zo
stać przyjęta jako składnik dalszych dociekań.
Credo prowadzi więc do tezy o pochodzeniu Osób Boskich od Ojca.
W ten sposób uwypukla przede wszystkim miejsce i funkcję Ojca.
Przedstawia relację w Trójcy ze strony Ojca, z jego jakby „punktu wi
dzenia” . Ta tendencja spotęgowana jest przez tezę o „monarchii” Ojca,
w ramach której zrodzenie Syna Bożego i pochodzenie Ducha Świętego
stają się jakby aspektami „monarchii” .
Takie przedstawienie kwestii nie wyczerpuje jej jednak. Nie może
my uchwycić w jednej formule całości relacji w Trójcy! Zatrzymujemy
się jakby przy jednej Osobie, zadając pytania o jej relacje z pozostały
mi. W tym wypadku relacje Ojciec-Śyn i Ojciec-Duch stały się materią
formuł dogmatycznych; relacja Syn-Duch pozostaje do wyjaśnienia.
Teza o pochodzeniu od Ojca ma też warianty: węższy i szerszy.
Formuła „od samego Ojca” (ek monou tou Patros)2 przedstawia pocho
dzenie od Ojca w sposób wąski i ekskluzywny, czemu sprzyjały polemi
ki bizantyńsko-łacińskie i terminologia grecka (zob. niżej). Z drugiej
strony przypomnieć trzeba, że Duch Święty pochodzi od Ojca — który
jest Ojcem Śyna, który jest Ojcem w relacji do Syna; w takiej interpre
tacji pochodzenia od Ojca nie wyklucza relacji z Synem.
II. E x Patre Filioque

a)
W sensie ogólnym. Warto na początku uświadomić sobie, że słó
wko „ i” (łac. -que względnie et) ma sens szeroki; pochodzenie „od Ojca
1 Syna” mogą być rozumiane rozmaicie. W szczególności wcale nie wy
nika zeń z góry, że funkcje Ojca i Syna w pochodzeniu Ducha Świętego
są identyczne. Słówko -que w Filioque sugerowałoby nawet udział
Syna konieczny lecz odmienny (co widać na przykład przy porównaniu
ze znanym zwrotem senatus populusque romanus). Skoro Filioque jest
dodatkiem, można by je nawet przełożyć „a także od Syna” . Można też
pojmować tezę o pochodzeniu Ducha „od Ojca i Syna” jako wyraz nie
1 Por. P. Evdokimov. Prawosławie, Warszawa 2 1986, s. 175.
2 Formuła bizantyńska ma odpowiednik łaciński ex Patre solo, lecz tłumaczenie to nie
uwzględnia odmienności kontekstu terminologicznego — zob. niżej.
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zgody na pochodzenie „lylko od O jca” (ex Patre solo); jak wiele formuł
dogmatycznych i ta wyklucza skrajność, pozostawiając miejsce na d al
sze dociekania i wyjaśnienia.
Termin Filioque w yraża więc przekonanie co do pewnego rodzaju
udziału Syna w pochodzeniu Ducha Świętego. Takie ogólne sform uło
wanie może odw ołać się do szeregu wzm ianek N ow ego Testamentu idą
cych w tym w łaśnie kierunku (G a l 4, 6 itp.; Ł k 10, 22; M t 11, 27; J 10,
30; 16, 14n; 15, 26). M ów ią te teksty o jedności Ojca z Synem w e wszys
tkim, o Duchu Syna i o posyłaniu Ducha przez Ojca i przez Syna. Ź ró 
dła biblijne poprzez różne sform ułowania w iążą Syna z Duchem. Poz
w alają one używać Filioque w opisanym wyżej sensie szerszym i glo b a
lnym. M ogą być również podstawą dla formuły „od Ojca przez S y n a”.
Zaznaczyć tu trzeba, że rodzaj wyrażeń używanych w N ow ym Te
stamencie nie pozw ala na oddzielenie pochodzenia Ducha Świętego
(relacji „bytow ej”) od jego posłania, misji (relacji „egzystencjalnej”
osób), na której zresztą skupia się uw aga autorów natchnionych (także
w J 15, 26). Próbuje się w p raw d zie twierdzić, że Duch byłby przez Syna
posyłany, nie pochodząc od Niego, ale takie rozróżnienie jest pochodze
nia późniejszego i trudno szukać w N ow ym Testamencie jego potw ier
dzenia. Poniżej skupimy się na relacji pochodzenia.
b)
W dokumentach soborów. W obec konfliktu ze W schodem K oś
ciół łaciński starał się sprecyzować i wyjaśnić oficjalnie, jaki bliższy
sens należy przypisać pochodzeniu „od Ojca i Syn a” . Dokumenty sobo
rów Laterańskiego IV (1215), II Lyońskiego (1274), a przede wszystkim
Florenckiego (1439) zrodziły się w kontekście schizmy i inicjatyw unij
nych. Dlatego z jednej strony starają się wyjaśnić Filioque biorąc pod
uw agę zastrzeżenia, z drugiej zaś chcą bronić pozycji rzymskich, a na
wet je narzucić. N ie mają charakteru syntezy dogmatycznej, lecz raczej
oficjalnej apologii; byłyby to zatem przede wszystkim wyjaśnienia do
tyczące sposobu rozumienia Filioque w Kościele zachodnim. N ie deter
minując ostatecznego rozw iązania dogmatycznego p ozw alają ustalić
bliższy sens form uły wynikły z tradycji Kościoła łacińskiego.
IV Sobór Laterański m ówi: Ojciec od nikogo nie pochodzi, Syn od
samego tylko Ojca, Duch Święty od obydwóch3. Form uła ta nie jest do
słownie identyczna z „od Ojca i S y n a”, ale stanowi tylko wariant, któ
rego separować nie ma p o w o d u 4. Form uła z Credo łacińskiego została
tu wyrażona w nieco innych słowach. „Od obydw óch” (ab utroque) zna
czy „nie tylko od jednego (to Syn pochodzi tylko od jednego, jako zro
dzony przez Ojca). N ie można pomijać Syna ani oddzielać Go od Ojca.
Sobór stwierdza jedność i równość (ale nie identyczność: pariter ma
sens szerszy) Ojca i Syna, względem pochodzenia Ducha Świętego, nie
precyzując jednak ich funkcji. Ab utroque ma sens dość szeroki, można
by przekładać „ze strony obydw óch ” (gr. ap’amfoin) 5.
II Sobór Lyoński deklaruje: Duch Święty wiecznie pochodzi od

Ojca i Syna; nie jako od dwóch zasad, lecz jak od jednej zasady; nie
3 „Pater a nullo, Filius a Patre solo, ac Spiritus Sanctus pariter ab utroque”. D S 800;
przekłady polskie za Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła,
Poznań2 1988.
4 Jak to czyni np. P. Henry, Contrę le Filioque, „Irenikon” 48 (1975), s. 170n.
5 Por. J.M. Garrigues, Point de vue catholique sur la situation actuelle du probleme du
Filioque, w: La theologie du Saint-Esprit dans le dialogue oecumenique, Document
„Foi et Constitution” 103, Paris 1981, s. 176.
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dwoma natchnieniami (tchnieniami), ale jednym67
. Potwierdzona zosta
8
ła jedność Ojca i Syna w zględem pochodzenia D ucha Świętego, uzasad
niona tym, że pochodzenie to jest jedno i nie da się rozbić na d w a
tchnienia, d w a elementy. Raz jeszcze pokazano łączność, nie przecho
dząc do problem u różnicy.
„Dekret dla G re k ó w ” Soboru Florenckiego zaczyna się od podjęcia
sform ułow ań dawniejszych: Duch Święty odwiecznie pochodzi (jest) od
Ojca i Syna, swoją istotę i swój byt samoistny ma równocześnie (zara
zem) od Ojca i Syna, pochodzi odwieczne od obu jako od jednej zasady i
jednego tch n ien ia W pochodzeniu D ucha Świętego udział Syna nie
jest mniejszy, Duch zawdzięcza Synowi nie samą tylko formę czy po
słannictwo.
Następnie: Co święci Doktorzy i Ojcowie mówią, iż Duch Święty

pochodzi od Ojca przez Syna, zmierza do tego, aby dać do zrozumienia i
przez to zaznaczyć, że także Syn — jako i Ojciec — według Greków jest
przyczyną, a według Łacinników zasadą samoistnego bytu Ducha
Świętego.6Pom ijam y tu historię tego zaw iłego zdania. W ynika z niego,
że „przez S y n a” (per Filium) można było uznać za argument przeciwko
ex Patre solo, oraz za świadectwo, że udział Syna w pochodzeniu jest
realny, choćby i dodatkowy („także S y n ” — Filium quoque). Per Filium
może prow adzić ku Filioque.
Jednakże m im o jedności sytuacja O ja i Syna nie jest identyczna:

A ponieważ wszystko, co należy do Ojca, Ojciec sam dał jednorodzonemu swemu Synowi rodząc Go, prócz tego, że jest Ojcem, przeto
Syn odwiecznie otrzymał od Ojca to, że Duch Święty odwiecznie po
chodzi od Niego, tak jak On jest odwiecznie z Ojca zrodzony (por. Ł k
10, 22; M t 11, 27). D alej czytamy, że w y ra z Filioque został w łączon y
do w yzn an ia w ia ry celem objaśn ien ia tej p ra w d y i w o bec naglącej
k o n ieczn o ści.9 D o p iero w tym m iejscu słow o Filioque zostało w ogóle
użyte.
W edle tego objaśnienia Syn Boży uczestniczy w akcie pochodzenia
D ucha Świętego na sposób równy, pełny i nie dający się oddzielić od
udziału Ojca. Jednakże skoro to uczestnictwo jest darem Ojca i w ynika
ze zrodzenia, nie ma ono charakteru absolutnie pierwotnego, Ojciec ma
to z siebie, Śyn z Ojca i od Ojca (a Patre). Pierwszeństwo form uły ex
Patre wyrażającej rolę Ojca w pochodzeniu Ducha zostało zachowane.
Syn nie jest arche, choć jest principium. Principium (zasada) uchodzi
w p raw d zie za łaciński odpow iednik greckiego terminu arche, ale taki
6 „Spiritus Sanctus aeternaliter ex Patre et Filio, non tanquam ex duobus principiis, sed
tanquam ex uno principio, non duabus spirationibus, sed unica spiratione procedit. D S
850. E x uno principio” : por. Augustyn, D e Trinitate, V, 14, 15.
7 „Spiritus Sanctus ex Patre et Filio aeternaliter est, et essentiam suam suumque esse
subsistens habet ex Patre simul et Filio, et ex utroque aeternaliter tamquam ab uno
principio et una spiratione procedit”. D S 1300.
8 „Quod sancti Doctores et Patres dicunt, ex Patre per Filium procedere Spiritus Sanctus
ad hanc intelligentiam tendit, ut per hoc significetur Filium quoque esse secundum
Graecos quidem causam, secundum Latinos vero principium subsistentiae Spiritus
Sancti, sicut et Patrem”. D S 1301.
9 „Et quoniam omnia, quae Patris sunt, Pater ipse unigenito Filio suo gignendo dedit,
praeter esse Patrem, hoc ipsum quod Spiritus Sanctus procedit ex Filio, ipse Filius a
Patre aeternaliter habet, a quo etiam aeternaliter genitus est. D S 1302. Idea daru” : por.
Augustyn, D e Trinitate X V 16, 47; 17, 29.
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przekład jest uprawniony tylko przy ogólnym znaczeniu tych słów,10
nie zaś w przypadku specyficznego teologicznego rozumienia osoby
Ojca jako „monarchy” , absolutnego początku. Sens principium jest
szerszy. Podobnie łacińskie causa szerszy ma zakres niż greckie aitia;
termin „przyczyna'* teologowie greccy stosowali na ogół tylko do Ojca
— dekret soborowy mówiąc, że Syn według Greków jest przyczyną
(causa) nawiązuje zapewne do tych spośród nich, którzy jednak termin
aitia stosować chcieli również do Syna.111
2
Różnica terminologiczna może być zilustrowana przez współczesny
„Dekret dla Jakobitów” (1442): Ojciec (...) jest zasadą bez zasady.
Wszystko, czym jest Syn lub co Syn posiada, ma od Oja i jest zasadą po
chodzącą od zasady. (...) Lecz Ojciec i Syn nie są dwiema zasadami Du
cha Świętego, lecz jedną zasadą; jak Ojciec i Syn, i Duch Święty nie są
trzema zasadami stworzenia lecz jedną zasadą. Arche w teologii grec
kiej to początek jedyny i absolutny, principium zaś — przynajmniej w
tych tekstach — ma sens względny i pochodny.
Podobna różnica zachodziła też od samego początku między termi
nami greckimi i łacińskimi oznaczającymi samo pochodzenie. Czasow
nik ekporeuesthai użyty w Credo odpowiada raczej procedere principa
liter, gdy procedere zbliża się do proienai.18W świetle tej różnicy rozu
mieć by należało greckie ek monou tou Patros („od samego Ojca” ), któ
rego odpowiednik łaciński ex Patre solo ma znaczenie zbyt mocne; przy
szerszym bowiem rozumieniu terminu „pochodzenie" nie można z jego
zasięgu wykluczać Syna. Terminy greckie oznaczają pochodzenie pier
wotne, punkt wyjścia; odnoszą się do Ojca, praźródła pochodzenia.
Terminy łacińskie, szersze, mogą się stosować do „Ojca i Syna". Jed
nakże, jak zobaczymy, różne formuły z Credo nie są konsekwencją sa
mej rozbieżności językowej, to raczej nieco inny punkt widzenia tajem
nicy Ducha Świętego pociągnął za sobą taki a nie inny dobór wyrażeń.
Teologowie prawosławni sądzili, że pochodzenie Ducha „od Ojca i
Syna" zakłada jakieś przekazanie Synowi przez Ojca jego własności hipostatycznych, osobowych. Wobec rozbieżności greckiego i łacińskiego
systemu terminów trudjio to pytanie postawić dokładnie. Co więcej, cy
towany tekst Soboru Florenckiego takiemu przekazaniu własności hipostatycznych zaprzecza: Wszystko, co należy do Ojca„ Ojciec sam dał
jednorodzonemu swemu Synowi rodząc go, prócz tego, że jest Ojcem.
Dla autorów istotną własnością hipostazy Ojca jest bycie Ojcem Syna.
To jest nieprzekazywalne, w odróżnieniu od udziału w pochodzeniu
Ducha Świętego, który może być darem Ojca dla Syna. Chodzi zresztą o
pochodzenie w sensie łacińskim, processio, przy którym Ojciec i Syn
okazują się jedną zasadą nie inaczej jak względem Ducha. Idea daru też
zachowuje pozycję Ojca: On, źródło, daje, zaś Syn otrzymuje od Ojca (a
Patre) to, że sam jest „Dawcą". Udział Syna zakłada relacje hipostaty10 Por. J 1, 1: „En arche en ho logos — In principio erat Verbum! ”
11 Por. M.A. Orphanos. La procession de Saint-Esprit selon certains Peres grees posterieurs au V III0siede. w: La theologie du Saint-Esprit.... dz. cyt. p. 29-53.
12 ..Pater (...) est principium sine principio (= arche!). Filius quidquid est aut habet, ha
bet a Patre, et est principium de principio. (...) Sed Pater et Filius non duo principia
Spiritus Sancti, sed unum principium, sicut Pater et Filius et Spiritus Sanctus non tria
principia creaturae, sed unum principium” . DS 1331.
2 Por. J.M. Garrigues, Procession et ekporese du Saint-Esprit. ..Istina” 17 (1972). s. 345366; Y. Congar. Je crois en l'Esprit-Saint. X. III. Paris 1980. s. 260-263.
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czne i „m onarchię” Ojca. N ie wynika z samej wspólnej z Ojcem Boskiej
natury, nie jest „automatyczny”, lecz płynie z osobowej relacji miłości z
Ojcem.
c)
Specyfika „Filioque”. Teologia grecka i łacińska nie znajdują się
zatem na tej samej płaszczyźnie. M ów iąc o udziale Syna należy uciec
się do pojęć processio i principium , podczas gdy dla oddania pierwszeń
stw a Ojca lepiej mówić o pochodzeniu ekporeusis. Brak tego ostatnie
go pojęcia sprawił, że formułę łacińską opatrzyć trzeba było zastrzeże
niami wyżej przedstawionymi. N ie są one może definitywne, ale zosta
w ia ją miejsce dla ujęć dokładniejszych czy bardziej uogólnionych.
K lauzula „prócz tego, że jest Ojcem ” i idea daru sugerują, że o ile pod
pewnym względem pochodzenie Ducha Świętego łączy Ojca i Syna, pod
innym, węższym, pozostaje dziełem Ojca jako praźródła.
N ie jest możliwe oddanie wyrażeń greckich przez łacińskie i od
wrotnie w sposób zupełnie jednoznaczny. Okazuje się, że ex Patre Fi
lioque nie jest ani rozszerzeniem ani przekształceniem ex Patre , lecz re
zultatem oryginalnego podejścia wynikłego z innego punktu widzenia i
z systemu pojęć różnych od ich p ierw ow zorów greckich. W nowym ję
zyku i w nowej kulturze teologia trynitarna przybrała w tym punkcie
now ą formę, zamiast kopiować po prostu formuły greckie.
Nie wystarczy jednak stwierdzić, że w świetle objaśnień łacińskich ex
Patre Filioque nie jest sprzeczne z ex Patre. Jaki jest bowiem wkład pozy
tywny nowej formuły, nowego punktu widzenia? N a pierwszy rzut oka
widzimy raczej zatarcie monarchii Ojca. W Credo łacińskim chodzi o zro
dzenie Śyna i — w innym układzie pojęć — o pochodzenie Ducha Święte
go, podczas gdy wyjście Obydwu od Ojca znalazło się na drugim planie.
Akcent przeniósł się z Osoby Ojca na pochodzenie Ducha Świętego.
Ta obserw acja ma znaczenie zasadnicze. Form uła „od Ojca i Syn a”
odpow iada na pytanie „od kogo pochodzi Duch Ś w ięty ” . W b re w pozo
rom nie skupia się ona na roli Syna, lecz na sytuacji osoby Ducha Ś w ię
tego względem dwóch pozostałych, na działaniu ku Niem u przez O byd 
wóch skierowanym. Form uła przedstawia „punkt dojścia” pochodze
nia, podczas gdy ex Patre, arche, ekporeuesthai (oraz ek monou tou Patros) odnoszą się do „punktu w yjścia”, Ojca. Ex Patre Filioque charak
teryzuje pochodzenie w idziane ze strony Ducha Świętego, z jego „pun
ktu w id zen ia”, co pozw ala dostrzegać D w óch razem i podkreślać ich
jedność jako jednej zasady pochodzenia. W kontekście tego sposobu pa
trzenia należałoby interpretować tradycję zachodnią.

III. Ex Patre per Filium
W yrażenie „od Ojca przez S y n a” (per Filium albo raczej dia tou
Hyiou) oznacza, że: 1) początek (arche) pochodzenia leży poza osobą
Syna; 2) Syn w nim uczestniczy, nawet w sposób konieczny; pochodze
nie jakby przechodzi przez Niego; 3) to pochodzenie kieruje się ku D u 
chowi. Form uła w ydaje się bardziej dynamiczna niż poprzednie. U d ział
Syna przedstawiony jest w ten sposób, że „m onarchia” Ojca pozostaje
w yraźna; form uła pozostaje też w greckim systemie terminologicznym.
W yrażenie to rozpatrywane w oderwaniu od pozostałych nie było
by bez wad. U d ział Syna może się w ydać oddzielny, całkiem różny,
mniejszy, bierny, podrzędny w zestawieniu z inicjatywą Ojca. Dia mo
głoby sugerować, że osoba Śyna jest tylko motywem działania Ojca, zaś
w ed łu g innego odcienia znaczeniowego tego samego słowa pochodzenie
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„płynęłoby” jakby przez Syna. Następnie zapytać by można, czy Ojciec
działa bezpośrednio czy dopiero poprzez Syna. Jak w w ypadku Filioque trudności te w iążą się z lakonicznością formuły i w ydają się możli
w e do rozwikłania.
Form uła „od Ojca przez S y n a” rozwijana była i interpretowana na
różne sposoby. N a ogół próbow ano ją podporządkować bądź samemu
ex Patre, bądź Filioque. Potrzebuje więc sprecyzowania i oświetlenia
jej własnego sensu. Sądzić można w każdym razie, że per Filium u w y 
pukla udział Syna w pochodzeniu, a ściślej sposób tego udziału. Pocho
dzenie w idziane jest ze strony Syna, z jego „punktu w id zen ia”, ze stro
ny Tego, który otrzymuje od Ojca, by daw ać dalej.

IV. Relacje między formułami
A naliza powyższych trzech sposobów opisywania pochodzenia D u 
cha Świętego, jego relacji do pozostałych Osób Boskich, dowodzi, że
chodzi tu o trzy aspekty jednej prawdy, trzy jej częściowe sform ułow a
nia. Różnice w ynikają z odmienności punktów widzenia, z których p a
trzy się na tę samą prawdę. Kładąca nacisk na „monarchię” form uła ex
Patre określa pochodzenie Ducha Świętego ze strony Ojca; ex Patre Filioque pokazuje je ze strony samego Ducha Świętego a ex Patre per Fi
lium ze strony Syna B o ż e g o .14 Takie rozróżnienie w ydaje się najlepiej
ujaw niać źródła rozbieżności między nimi, zarazem umieszczając
wszystkie w ew nątrz jednego układu pojęć.
K ażda z tych formuł wzięta osobno jest zbyt lakoniczna i w ysta
wiona na zarzuty. Jeśli je zestawić razem, mogą się wzajem nie dopeł
niać; zwłaszcza Filioque w ym aga takiej konfrontacji, jeżeli ma być ro
zumiane właściwie. Wszystkie trzy w ydają się potrzebne dla oddania
relacji Ducha Świętego z Ojcem i Śynem.
Ich ważność nie jest jednak równa. Pierwsze miejsce należałoby
przyznać ex Patre, które w yraża w iarę wspólną i które jest punktem
wyjścia dla pozostałych dwóch, właściwych bardziej tradycji zachod,ł Trzy formuły na temat pochodzenia Ducha Świętego bywają przedstawiano graficznie
(por. B. dc Margerie, La Trinitć chretienne dans Vhistoire, Faris 19J»0, s. 227). Poniżej w
lewej kolumnie przedstawiono U* schematy, zaś w dwóch następnych ich przekształcenia
pozwalające pokazać konieczny i wyczerpujący charakter trzech różnych punktów w i
dzenia na pochodzenie Ducha Świętego. .Jedna relacja „trójbiegunowa”, której w jednej
formulo nie potrafimy opisać, przedstawiona jest przez trzy „rzuty”, trzy relacje dwubie
gunowe. Można je zinterpretować jako modele strukturalne trzech formuł, tym bardziej,
że istotnie suponują one pewne ukryte struktury myślowe. Każda z trzech struktur wyró
żnia jeden element relacji, przeciwstawiając go jakby dwom pozostałym.
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niej i wschodniej. Dopełniają one formułę wyjściową o dwa nowe pun
kty widzenia związane z dwoma Osobami.
Istnieją więc trzy uprawnione rozmaite podejścia do tajemnicy po
chodzenia Ducha Świętego. Nie należy sądzić, że między trzema trady
cyjnymi sformułowaniami zachodzi konflikt czy sprzeczność. Taki
konflikt pojawia się jedynie na poziomie języka, na poziomie środków
wyrazu. Nie udaje się bowiem zamknąć tajemnicy pochodzenia Ducha
Świętego w jednym systemie pojęć i w jednej formule, ujrzeć jej z jed
nego punktu widzenia.
W tradycji nie spotkamy też próby połączenia tych formuł w jed
nej. Pochodzą one bowiem z różnych systemów myśli teologicznej i we
wnątrz nich są w pełni zrozumiałe. Każda jest na swój sposób spójna i
logiczna, choć może nie kompletna. Ta spójność odzwierciedla jedność
pochodzenia Ducha Świętego, od jakiejkolwiek strony byłoby ono
przedstawione. Jakaś formuła łączna, złożona, zagrożona byłaby eklektycznością, choć mogłaby okazać się przydatna jako formuła zgody
między Kościołami (zob. niżej). Nie znaczy to, że nie mogą być one ujęte
w ramy jednego ogólniejszego systemu — w tym właśnie kierunku nale
ży prowadzić poszukiwania, w stronę myśli bardziej wielowymiarowej.
Tymczasem jednak oryginalność każdej formuły jest nieunikniona
a nawet pożądana, skoro każda wiąże się z inną Osobą Boską. Każda
potrzebuje pozostałych dla zarysowania całości, ale zarazem pozostaje
niezależna, nieredukowalna do innych, zakorzeniona we własnym nur
cie tradycji. Wymaga zrozumienia w swojej odrębności, a nie polemiki
czy manipulacji. W trzech formułach spotykamy trzy wymiary jednej
prawdy. Tego wymaga tajemnica pochodzenia Ducha Świętego.
V. Pochodzenie Ducha Świętego w edłu g „Trójcy” R ublow a

Ikona ta słusznie uchodzi za wyobrażenie Trójcy Świętej i artysty
cznie i teologicznie bliskiej doskonałości. Przedstawia trzech aniołów
— symbolizujących trzy Osoby Boskie — w pełnej harmonii, która wy
raża ich jedność. Zarazem mają postacie aniołów cechy indywidualne.
Jednoczący ich ruch i kierunek spojrzeń pozwala odkryć relacje między
Osobami. Można w szczególności szukać na ikonie ilustracji różnych
aspektów pochodzenia Ducha Świętego.

a)
Poszczególne Osoby. Anioł umieszczony w prawej części obrazu
przedstawia niewątpliwie Ducha Świętego. Można się natomiast zasta
nawiać, który przedstawia Ojca, a który Syna Bożego.10 Miejsce środ
kowe powinno w zasadzie przypadać Ojcu z Synem po jego prawicy,
wedle wyrażenia biblijnego przejętego przez wyznanie wiary — z tego
powodu anioł w centrum uważany jest przez niektórych teologów i hi
storyków sztuki za wyobrażenie Ojca.
Jednakże inne argumenty teologiczne i ikonograficzne wskazują
wyraźnie, że anioł ten powinien być identyfikowany z Synem, umiesz
czonym na środku ze względu na znaczenie Wcielenia i Odkupienia;
natomiast postać przedstawiająca Ojca znajduje się po lewej stronie
obrazu. „Trójcę” namalowano dla ikonostasu — a na ikonostasie miejs-1
*
3
13 V. Lossky, L. Ouspensky, J. Klinger, Daniel Ange widzą Ojca w aniele po lewej, P. Ev
dokimov w tym pośrodku. Także historycy sztuki (W. Łazariew, M.W. Ałpatow) wy
bierają tego po lewej. Argumenty cytowane streszczają więcej opracowań.
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ce na psi należy do Chrystusa. Według pewnej tradycji,ikonograficznej
miejsce z lewej strony było również zaszczytne i mogło przypaść Ojcu.
Sprzyjają takiej interpretacji liczne szczegóły ikony. Anioł w cen
trum wyciąga rękę. w geście błogosławieństwa ponad, szerokim kieli
chem,, wewnątrz którego dostrzec można zarys baranka (symbole Chry
stusa). Intensywne barwy szat wyrażają rzeczywistość Wcielenia, pod
czas gdy lekkie kolory u dwóch pozostałych sugerują czystą ducho->
wość, „Clavis” , pas na tunice środkowego anioła to atrybut ikonografi
czny Chrystusa. Wyrasta za jego ramieniem winny krze\v,-który może
być zarazem Drzewem Życia, podczas gdy zza anioła po lewej stronie
wyłania się świątynia, Dom Ojca. Purpura tuniki Syna »symbolizuje za
razem krew i chwałę. Jego twarz naznaczona jest cierpieniem, zwłasz
cza w wyrazie ust, podczas gdy twarz Ojca wydaje się spokojniejsza,
może zatroskana, ale też zdecydowana. Anioł w centrum kieruje głowę
ku temu z lewej, anioł z prawej pochyla jeszcze silniej głowę w tym sa
mym kierunku, zaś ów z lęwej, trzyma swoją prawie prosto, obejmując
spojrzeniem dwóch pozostałych.
Dorzucić do tego można, że dawnie.naśladownictwa „Trójcy” Ru
blowa niekiedy przydają nimb krzyżowy aniołowi w centrum właśnie.
Te ze słowem „Ojciec” tam umieszczonym §ą późniejsze.

b)
Ruch i spojrzenie. Ojciec spogląda w;ięc ku Synowi i ku Ducho
wi, pochylając lekko głowę a zarazem majestatycznie. Od niego wycho
dzi ruch, którego siła i kierunek zaznaczone są przez lekkie zgięcie syl
wetek, gesty rąk, pochylenie głów i lasek, fajdy szat pociągnięte przez
prąd płynący od Ojca.
Syn przyjmuje ten ruch przez pochylenie głowy i spojrzenie zwró
cone ku Ojcu. Duch Święty, następny anioł, pochyla głowę jeszcze moc
niej, ale oczy w górę uniesione spotykają spojrzenie Ojca. Pochylenie
głów wyraża hołd złożony Ojcu. Jednocześnie mimo symetrycznego
rozmieszczenia aniołów wokół stołu, ich głowy znajdują się prawie na
jednej linii, przez co anioł z prawej zwraca głowę właśnie w stronę oby
dwu pozostałych. Ruch płynący od Ojca zdaje się płynąć po łuku wyz
naczonym przez kompozycję obrazu, tak że dociera do Ducha poprzez
Syna:
Co wyraża ta dynamika? Sposób przedstawienia Ojca nasuwa myśl
o jego monarchii (ex Patre). Choć nie zasiada pośrodku, pozostaje pun
ktem wyjścia ruchu i biegunem spojrzeń.16 Syn zwraca się wprost ku
Ojcu, tak jak Ojciec ku niemu. Ruch ku Synowi płynący symbolizuje
zrodzenie. Z kolei ruch łączący Ojca z Duchem Świętym przyciągnięty
jest przez Syna i płynie przez Niego (per Filium); zarazem zawarcie w
tym ruchu i zrodzenia i pochodzenia przypomina, że Ojciec tchnący
Ducha jest Ojcem Syna. Ruch ten osiąga trzeciego anioła — a odwróci
wszy się, możemy patrząc z jego strony dostrzec ten ruch jako płynący
od obydwóch, zjednoczonych przez ten ruch właśnie i przez spojrzenia;
mogłaby to być sugestia wiodąca ku ex Patre Filioque. Chociaż ruch
ten można opisać element po elemencie, pozostaje on jednym, jako jed
ność też przedstawiając więź między trzema Osobami. Różne aspekty
tego ruchu, kojarzące się z trzema formułami jawią się jako trzy wzaje
mnie zależne strony tej samej niewy czerpalnej rzeczywistości.
16 Identyfikacja anioła w centrum z Ojcem może być konsekwencją widzenia w Trójcy
wyłącznie monarchii, na niekorzyść per Filium i Filioque.
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c)
Język ikony i język formuł. Na ile powyższa interpretacja więzi
między Osobami odpowiada intencjom malarza? Trudno tu o zdecydo
waną odpowiedź. Nie ulega wszakże wątpliwości, iż ikona ta jest sta
rannie obmyślona i bogata koncepcyjnie, tak że trudno uznać opisane
związki za przypadkowe. Monarchię, zrodzenie i per Filium widać wy
raźnie. Czy również Filioque mogło odbić się w ideach malarskich Ru
blowa? W zasadzie byłoby to możliwe. Na początku wieku XV malarz
prawosławny znający i rozumiejący teologię, o horyzontach obejmu ją
cych znajomość sztuki włoskiej, mógł włączyć i to teologiczne sformu
łowanie w swoje dzieło. Byłoby ono zresztą podporządkowane innym,
wyraźniej przedstawionym.
Nasuwa się też inne wyjaśnienie, może nawet bardziej przekonują
ce. „Trójca” Rublowa przedstawia teologię trynitarną w sposób tak
natchniony i pełny, że znaleźć można na niej wszystkie aspekty pocho
dzenia Ducha Świętego, także ten, którego malarz nic całkiem był
świadomy. Wizja Trójcy na tej ikonie jest tak doskonała, że pozwala
odkryć również „trzeci biegun” struktury pochodzenia; ex Patre Filio
que jawi się jako logiczne dopełnienie dwóch pozostałych. Do syntezy
należą bowiem trzy. Potwierdzałoby to opinię, że ikona Trójcy posiada
wartość wyjątkową i wykraczającą poza swoje czasy. Zawiera bowiem
w harmonijnej jedności prawdy, których zrozumienie i pogodzenie na
potyka ciągle na przeszkody. Lex orandi, do którego należy przecież
ikona, wyprzedza lex credendi.

VI. Uwagi o dialogu ekumenicznym
Skoro trzy formuły uzupełniają się wzajemnie jako trzy aspekty je
dnej prawdy, wszystkie trzy są potrzebne. Ex Patre zajmuje przy tym
pierwsze miejsce a dwie pozostałe je uzupełniają i wymagają uzasad
nienia. Kościół Zachodni obstający przy Filioque zobowiązany jest do
jego wyjaśnienia w relacji do ex Patre; Kościół Prawosławny w tej
wspólnej tradycji trwający może takich wyjaśnień oczekiwać i nawet
wymagać. Wyjaśnienie to jest najzupełniej możliwe, ponieważ właści
wie rozumiane Filioque sprzeczności ex Patre nie zawiera. Różnica leży
nie w treści wiary, ale w innym punkcie widzenia i języku. Per Filium i
Filioque wzbogacają nawet nasze poznanie tajemnicy pochodzenia Du
cha Świętego.
Spór o Filioque trwa już więcej niż tysiąclecie. Czy Kościół prawo
sławny może wobec tego przyjąć je w jakikolwiek sposób do wiadomoś
ci? W tej sprawie wskazać by trzeba, że do czasów Focjusza używanie
Filioque na Zachodzie oficjalnych protestów Wschodu nie wzbudziło, a
sądy indywidualne były rozmaite (św. Maksym Wyznawca rozumiał
odrębność łacińskich pojęć teologicznych i nie widział tu sprzeczności).
Gdy zaś w 1014 Filioque znalazło się w Credo rzymskim i zostało po
twierdzone przez sobory w 1215, 1274 i 1439, podział chrześcijaństwa
już się zaznaczał na tyle mocno, że obiektywna dyskusja nie była możli
wa. Już w wieku IX wzajemne niechęci silniejsze były od argumentów
— nie mówiąc już o zerwaniu w 1054 i o „IV krucjacie” . W Lyonie i Flo
rencji motywy polityczne i brak zaufania też paraliżowały dialog. Po
dział polityczny i kościelny poprzedziły — i historycznie i logicznie —
spór o Filioque. Problem pozostaje więc otwarty.
Mowa tu była o Filioque jako o tezie dogmatycznej. Zapisanie go w
Credo leży na innej płaszczyźnie. Można bowiem krytykować rozwinię
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cie Credo przez Kościół Zachodni na sposób jednostronny i bez zgody
Wschodu. Rozwinięcie to nie było bezzasadne: W ym agała go struktura
myśli i języka teologii łacińskiej i potrzeby wiernych; co więcej, tajem
nica pochodzenia Ducha Świętego między innymi przez tę formułę
może zostać wyrażona. Mimo pewnych niedogodności, Filioque wrfosi
w teologię trynitarną w k ład istotny, choć częściowy. W artości te
wszakże nic czynią konieczną obecności Filioque w Credo, a jeżeli na
wet na pewnym etapie jego dołączenie było wskazane, nie znaczy to, że
wskazane będzie zawsze. Dzisiaj obecność Filioque w Credo stanowi
pow ażną przeszkodę w dialogu ekumenicznym. Jego usunięcie w ydaje
się m ożliwe; podejm ując taką decyzję Kościół Zachodni uczyniłby
wielki krok na drodze ku jedności. '^Pom ijając Filioque w liturgii i nie
zaliczając go do oficjalnego brzmienia Credo Kościół katolicki m ógłby
zadeklarować, że nie w ypierając się swej w iary powrócić pragnie do
wspólnego w yjściowego kształtu tradycji. M ógłby też wyjaśnić znacze
nie przypisywane Filioque w swojej nauce i tradycji. M ogłoby to stw o
rzyć w arunki do dalszego dialogu, w którym żadna strona nie chciałaby
narzucać swojego stanowiska. U fa ć można, że w tych warunkach Koś
ciół W schodni nie okazałby się mniej otwarty od Zachodniego.
Kto mógłby podjąć tego rodzaju decyzję? W ym agałaby ona przedys
kutowania na soborze w tym celu zwołanym — nie można zaproponować
innego forum dla sprawy brzmienia wyznania wiary. Zresztą czyż można
by obciążać nią samego tylko papieża? Co więcej, sprawa dotyczy nie tyl
ko katolików, ale i innych Kościołów Zachodu, uznających przecież Filio
que. W tej sprawie potrzeba by głosu i uczestnictwa ich przedstawicieli.
Wyznanie wiary jest wspólnym dobrem i podjęcie wspólnej dyskusji w
sprawie go dotyczącej byłoby samo w sobie wkładem w ekumenizm. Po
trzebne jest więc wspólne zgromadzenie angażujące różne podzielone K o
ścioły i cały lud chrześcijański od hierarchii poprzez teologów po świec
kich, jak w starożytności i średniowieczu. Kościół Wschodu też powinien
w nim uczestniczyć, choć jego stanowisko w debacie jest odrębne.
Można by także rozważać rozwinięcie Credo przez jakąś inną formu
łę, na przykład „od Ojca, który jest Ojcem Syna”; chodziłoby o wersję ex
Patre bardziej otwartą na Filioque i per Filium. Można by też szukać
dłuższej formuły, łączącej różne aspekty pochodzenia Ducha Świętego;
na przykład taką: „Duch Święty wychodzący (ekporeuomenon) z (same
go) Ojca, (który jest Ojcem Syna), pochodzi (procedit) z Ojca przez Syna, a
więc od Ojca a także i Syna; jednakże istnieje tylko jedno pochodzenie
Ducha Świętego pokazane na trzy sposoby”. 8 Nie ma jednak potrzeby
dogmatyzowania i wprowadzania do symbolu takiego eklektycznego —
choć logicznego — zestawienia tradycji partykularnych. Czy możemy z
całą pewnością twierdzić, że w ten sposób wyrazimy najprawidłowiej
wiarę w Ducha Świętego? Zdania tego rodzaju mogłyby jednak dostarczyć
formuły zgody między Kościołami i wejść do nauczania teologicznego.
17 Por. Y. Congar, dz. cyt., s. 269; tenże, Diversite dogmatique dans l’unite de foi..., „Irenikon” 54 (1981), s. 34n; B. Bobrinskoy, Le Filioque hier et aujourd’hui, w: La Theolo
gie du Saint-Esprit..., dz. cyt., s. 156. Por. też A. de Halleux, Pour un accord oecumenique sur la procession de l’Esprit-Saint et l’addition du Filioque au Symbole, w: La
theologie du Saint-Esprit..., s. 86n.
'* „ L ’Esprit-Saint issu du (seul) Pere (du Fils) procede du Pere par le Fils, done ä partir
du Pere et du Fils aussi; mais il n’y a qu’une seule procession do l'Esprit, abordee de
trois manieres.”
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Pozostanie przy pierwotnym brzmieniu Credo nie byłoby więc wy
razem biernego konserwatyzmu ani skutkiem negacji innych sformuło
wań. Łączyłby się musiało z istotnym pogłębieniem teologii pochodze
nia Ducha Świętego. Można mieć nadzieję na powstanie i przyjęcie
syntezy, która by połączyła i zharmonizowała niepełne i częściowe for
muły, którymi dysponujemy, różne aspekty jednej prawdy głoszone
przez dwa podzielone Kościoły.
(zmodyfikowany przez autora przekład artykułu ..Trois formules sur l’origine du SaintEsprit: ex Patre, ex Patre Filioque. ex Patre per Filium” . Nova et Vetera 57 (1982) 3, s.
188-200 + il.)

THREE F O R M U L A S A B O U T TH E O R IG IN OF THE H O L Y SPIRIT: E X PATRE, E X P A 
TRE F ILIQ U E , E X PATR E PER F IL IU M

{Summary)

The article published here appeared in French in ..Nova et Vetera” 57/1982/3, p. 188—
200 .

As a starting point, author does not take the history of dispute about the Filioque ,
but — as in exegeses — centers on the formulas. The documents of the Church and some
polemic and historical arguments help to explain them.
The Son is born from the Father and the Holy Spirit proceeds from Him. Therefore
the ..monarchy” of the Father is confirmed by the Credo. Ex Patre defines the origin of
the Holy Spirit from the side of the Father, from his ..point of view ” ; this approach has
the priority. Ex monou tou Patros results from the Byzantine terminology, more exclusi
ve than the Latin one.
Literally, ex Patre Filioque („and the Son. too” ) can be understood as a develop
ment of ex Patre and a polemics against ex Patre solo. Commentaries of the Counciles
of Lyon and Florence (although apologetic ones) allow to precise the meaning attribu
ted to the Filioque by the Occident. The Filioque does not deny the monarchy of the
Father; though the Father and the Son are unum principium in relation to the Holy
Spirit, the Father remains principium sine principium (= arche). whereas the Son ac
quires his full participation as a gift from the Father (but there is non transmission of
hypostatic proprieties). Because of the difference between processio and ekporesis as
well as between principium (relative) and arche (absolute beginning), the Filioque
proves to be no ..supplement” to ex Patre, but a result of a new approach suggested by
necessities of Latin terminology.
Ex Patre Filioque states the unity and equality (but not identity) of the acts of the
Two in the procession of the Holy Spirit. This formula presents the procession of the Holy
Spirit only from his side, from his ..point of view ” (and not from the side of the Son). This
perspective allows to see the Father and the Son together and to describe the procession
with such words.
Ex Patre per Filiiuii presents the procession from the side of the Son and defines his
participation in this procession.
We could try to find an illustration of these theses on ..The Trinity” by Roublev. The
movement on this icone goes out from the Father (on the left) — ex Patre — and passes
through the Son (per Filium) towards the Holy Spirit. Looking from the side of the Holy
Spirit we perceive that the movement comes to him ex Patre Filioque.
For all these reasons, the three formulas are not only free of contradictions, but even
could explain and complete one another. All the three are necessary, because they conta
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in three aspects of one truth. Perhaps the two Churches possess this truth together, altho
ugh being separated they preach its different versions.
Since ex Patre expresses a common ancient tradition and others are later develop
ments. the Occidental Churches could and even should omit the Filioque in their Credo
— but without denying their faith and their tradition. The decision could be taken by a
Council of these Churches. An accord seems possible in spite of the division which has
paralysed the dialogue for more, than thousand years, the division which in advance de
termined polemic attitudes.
A possible common formulation: „L'Esprit-Saint issu du (seul) Pere (du Fils) procede
du Pere par le Fils, done ä partir du Pere et du Fils aussi".

D IE H E R K U N F T D E S H E IL IG E N G EISTES N A C H DREI F O R M E LN :
E X PATRE, E X PATRE F ILIO Q U E , EX PATRE PER F IL IU M

(Zusammenfassung)

Dieser Artikel wurde zuerst in französischer Fassung in ..Nova et Vetera” 57/1982/3,
S. 188-200 veröffentlicht.
Der Autor geht nicht von der Geschichte des Streites um Filioque aus. sondern,
wie in der Exegese, konzentriert sich auf die Formeln. Kirchliche Dokumente und ma
nche historische und polemische Argumente sind bei der Erklärung dieser Formeln
behilflich.
Der Sohn ist vom Vater erzeugt und der Heilige Geist stammt auch von Ihm. Die
..Monarchie” des Vaters ist daher durch das Credo bestätigt. Ex Patre bestimmt die A b
stammung des Heiligen Geistes vom Vater, von seinem ..Standpunkt” aus. Diese Einstel
lung hat die Priorität. Ex monou tou Patros ergibt sich aus der byzantinischen Termino
logie. die enger als die lateinische ist.
Wortwörtlich genommen kann die Formel ex Patre Filioque (..und auch des Sohnes” )
als eine Entwicklung der Formel ex Patre und zugleich als eine Polemik gegen ex Patre
solo verstanden werden. Die Kommentare des Lyoner und Florentiner Konzils — obwohl
apologetisch in ihrem Ton — lassen die durch die westliche Kirche dem Filioque zuge
schriebene Bedeutung präzisieren. Filioque widerspricht nicht der Monarchie des Vaters:
obgleich der Vater und der Sohn ein unum principium im Verhältnis zum Heiligen Geist
bilden, bleibt der Vater nach wie vor ein principium sine principium (= arche). während
der Sohn als eine Gabe des Vaters die volle Mitwirkung gewinnt (Es kommt jedoch nicht
zu einer Übertragung von hipostatischen Eigenschaften). Verursacht durch den Unters
chied zwischen processio und ekporesis. als auch zwischen principium (ein relativer) und
arche (ein absoluter Anfang), wird das Filioque nicht ein ..Appendix” zum ex Patre, son
dern zum Ergebnis eines neuen Herangehens, das durch die Eigenschaften der lateini
schen Terminologie hervorgerufen ist.
Die Formel ex Patre Filioque stellt die Einheit und die Gleichheit (aber nicht die
Identität) beider Akte in der Abstammung des Heiligen Geistes. Diese Formel stellt nur
die Herkunft des Heiligen Geistes von seiner Seite aus. von seinem ..Standpunkt” aus
(und nicht von der Seite des Sohnes aus) fest. Diese Perspektive, die Perspektive ..des Er
langens" erlaubt es. den Vater mit dem Sohn zusammen anzusehen und die Herkunft mit
eben solchen Worten zu beschreiben.
Ex Patre per Filium stellt die Abstammung seitens des Sohnes dar und bestimmt
dessen Anteil an der Herkunft.
Wir können versuchen, die Erläuterung dieser Thesen auf der Dreifaltigkeit-Ikone
Rublows zu entdecken. Die Bewegung auf dieser Ikone geht von dem Vater — ex Patre —
(auf der linken Seite des Bildes) hervor durch den Sohn — per Filium — bis zum Heiligen
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Geist. Von der Seite des Heiligen Geistes aus gesehen lässt sich beobachten, dass die Be
wegung zu ihm von ex Patre Filioque fliesst.
Aus all diesen Gründen sind die Formeln nicht nur frei von Widersprüchen, sondern
auch erklären sie sich und ergänzen gegenseitig. Alle drei sind notwendig, denn sie en
thalten drei Aspekte der Wahrheit. Es ist vielleicht möglich, dass die beiden Kirchen die
gemeinsame Wahrheit besitzen, obzwar — getrennt — unterschiedliche Aspekte dieser
Wahrheit bekanntmachen.
Wenn die Formel ex Patre eine gemeinsame Tradition ausdrückt, und die anderen
spätere Entwicklungen darstellen, könnte — und sogar sollte — die westliche Kirche die
Formel Filioque im Glaubensbekenntnis übergehen. Solcher Beschluss könnte durch das
Konzil der westlichen Kirchen gefasst werden. Eine Zustimmung scheint möglich zu sein
trotz der Spaltung, die den Dialog seit über Tausend Jahren gelehmt hat, einer Spaltung,
die sich noch vor der offiziellen Einführung des Filioque ins Credo sichtbar machte.
Die Formel der Übereinstimmung könnte folgendermassen lauten: „L Esprit-Saint
issu du (seul) Pere (du Fils) procede du Fere par le Fils, done a partir du Pere et du Fils
aussi".

LUKAS VISCHER

WSPÓLNOTA SOBOROWA A SOBORY
Wśród Kościołów członkowskich Światowej Rady Kościołów stale
powracały propozycje zwołania soboru Kościołów całego świata. Stąd
też ŚRK intensywnie zajmowała się warunkami, które musiałyby być
spełnione, aby można było mówić o „soborowej wspólnocie” Kościo
łów. W Nairobii (1975) stwierdzono, że Kościoły członkowskie ŚRK są
właśnie w tego rodzaju wspólnocie zjednoczone, ponieważ wyznają tę
samą apostolską wiarę i uznają inne Kościoły za członków tego samego
Kościoła Chrystusowego. Ponadto tworzą jedną rodzinę, gdyż wszyst
kie mają ten sam sakrament chrztu i Wieczerzy Pańskiej i wzajemnie
uznają swoje urzędy.
Zgromadzenie Ogólne w Vancouver (1983) wysunęło trzy hasła:
„sprawiedliwość” , „pokój” i „zachowanie stworzenia” . Tym samym
problem zapobieżenia samounicestwieniu w wyniku wojny atomowej
zyskał nowy wymiar.
Nowością w apelu z Vancouver było to, iż uczestnicy Zgromadze
nia Ogólnego połączyli wezwanie do jedności z wezwaniem o zaangażo
wanie społeczne. Owo społeczne zaangażowanie zaś, możliwe jest tylko
wtedy, gdy podejmuje się wzajemne zobowiązania. Kościoły mają więc
za zadanie nie tylko wskazywać wartości leżące u podstaw porządku
społecznego, świadectwem Kościoła jest zaangażowanie jego wspólnoty
w służbę społeczeństwu.
Tak więc propozycja z Vancouver mogłaby się stać okazją do zlik
widowania dawnych kontrowersji istniejących między Ruchem „Wiara
i Ustrój Kościoła” a Ruchem Praktycznego Chrześcijaństwa — dwu
prekursorów dzisiejszej Światowej Rady Kościołów.
Tzw. sobór apostolski w Jerozolimie (Dz 15) jest pierwszym przy
kładem reprezentatywnego spotkania wspólnot chrześcijańskich. Pa
weł stanął w Antiochii w obliczu konfliktu grożącego niebezpieczeń
stwem tak dalszemu głoszeniu Ewangelii jak i jedności Kościoła. Udał
się do Jerozolimy, by przedstawić rzecz Piotrowi i Jakubowi. W deba
cie, w której uczestniczyli nie tylko starsi ale i cała wspólnota lokalna,
uzgodniono wspólne stanowisko, zakomunikowane następnie wszyst
kim pozostałym wspólnotom. Zgromadzenie to było reakcją na powsta
ły kryzys i przyczyniło się do utrzymania integralności Ewangelii i
ochrony przed grożącym podziałem.
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Podobne zgromadzenia miały często miejsce w historii. Wszędzie
tam, gdzie Kościół jest żywy, jest on najwyraźniej kierowany przez
ruchy wewnętrzne dążące do spotkań, wymiany doświadczeń, podej
mowania wspólnych decyzji i wspólnego zwiastowania prawdy. Hi
storycy religii zwrócili uwagę, że zwoływanie soborów jest cechą
charakterystyczną tradycji chrześcijańskiej. Żadna inna wielka tra
dycja religijna nie odczuwała w tym stopniu konieczności odbywania
reprezentatywnych spotkań, by poprzez nie przemawiać i działać.
Oczywiście w nowszych czasach odbywają się „sobory" buddyjskie
oraz islamskie spotkania na szczycie, lecz nie mają one nawet v
przybliżeniu tak głębokich tradycji jak ma to miejsce w przypadku
soborów7 chrześcijańskich.
Studium Komisji „Wiary i Ustroju Kościoła” ŚRK używa dla okre
ślenia tej wewnętrznej potrzeby Kościoła miana „soborowość". Dla do
chowania wierności tradycji i wypełnienia swego zadania Kościół musi
wciąż na nowo zbierać się na tego rodzaju zgromadzeniach. Są one na
rzędziem Ducha Świętego, który pragnie poprowadzić swroich wyznawców7 ku Praw7dzie. Sobory nie są wydarzeniami przypadkowymi, lecz
sięgają korzeniami do istoty Kościoła.
Soborowość, wspólnota soborowa, sobory

Jezus powierzył ludziom głoszenie Ewangelii: najpierw apostołom
potem Kościołowi. Kościół nie osiąga nigdy pełni poznania. Koniecz
ność zwoływania soborów jest wynikiem wciąż zmieniających się oko
liczności historycznych, wymagających usystematyzowania, zrozumie
nia i wreszcie wyciągnięcia praktycznych wniosków. Sobory to część
przebytej przez Kościół drogi, która prowadzi przez dzieje ludzkości.
Podobnie jak nabożeństwa są one okazją do zbierania się wokół Słowa,
wyjaśnień, odnowienia posłuszeństwa, podjęcia na nowo posłannictwa.
Każde nabożeństwo jest właściwie minisoborem i na odwrót: każ
dy sobór jest czynnością kultową. Z tego też względu w najwyższym
stopniu stosowne jest mówienie o „święcie” soborowym, a za oczywisty
uznać należy fakt, że najważniejszym wydarzeniem na soborze jest
wspólna uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Najgłębsza istota soboru uja
wnia się najdobitniej w spożywaniu Wieczerzy Pańskiej.
Należy dokonać istotnego rozróżnienia: reprezentatywne zgroma
dzenia mogą być zwykłymi ale też stać się mogą nadzwyczajnymi wy
darzeniami. Życie Kościoła wymaga z jednej strony zgromadzeń i syno
dów, zwoływanych w regularnych odstępach czasu w oparciu o mocno
ugruntowaną tradycję lub ustrój Kościoła. Potrzebne są one Kościołowi
jako instrumenty pozwalające utrzymać porządek i uporać się z aktual
nymi problemami. Kościół potrzebuje wszakże również zgromadzeń
nadzwyczajnych, będących odpowiedzią na występujące w Kościele
kryzysy. Jedynie „sobory” we właściwym tego słowa znaczeniu są taki
mi zgromadzeniami. Należy do nich zaliczyć wielkie sobory starożytne
go Kościoła. Były one zwoływane w nieregularnych odstępach czasu, w
obliczu grożącego Kościołowi rozłamu.
Z dużą dozą słuszności określił autentyczne sobory pewien teolog
prawosławny jako wydarzenia „spowodowane przez Ducha” (charyz
matyczne). Z pewnością żaden sobór nie dochodzi do skutku bez czyjejś
inicjatywy. Poza tym trzeba wiedzieć kiedy nadchodzi właściwy mo
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ment i wykorzystać go. Sobór narzuca się niejako Kościołowi sam w
odpowiednim momencie.
Powód zwołania soboru może być za każdym razem inny. Sobór
może być nieodzowny, gdy konieczne jest wyjaśnienie jakiegoś proble
mu z zakresu nauki Kościoła bądź też przywrócenie zagrożonej jednoś
ci. Może on być potrzebny dla ustalenia miejsca Kościoła w aktualnej
rzeczywistości, nadania biegu ruchowi reformatorskiemu, dania świa
dectwa w sytuacji kryzysu politycznego lub społecznego. Są sobory,
których uwaga koncentruje się wyłącznie lub przede wszystkim na we
wnętrznym życiu Kościoła. Są też i takie, w czasie których dyskusja
skupia się na dawaniu świadectwa wobec świata.
Na przestrzeni dziejów ukształtowały się różne typy soborów.
Wielkim krokiem naprzód było przejście od soborów regionalnych
pierwszych wieków do soborów „ekumenicznych” zwoływanych przez
cesarza, a z kolei od tych — do soborów papieskich średniowiecza.
Nowy typ reprezentują sobory reformatorskie XV wieku. Antyreformacyjny sobór w Trydencie i Pierwszy Sobór Watykański tworzą inną
swoistą kategorię. To samo dotyczy Drugiego Soboru Watykańskiego,
określanego często mianem soboru „duszpasterskiego” .
Ważnym aspektem soboru jest wreszcie jego najwyższy autorytet i
skład osobowy. Także tu można zauważyć wydatne różnice. Kto ma
prawo zwołać sobór powszechny? Kto jest odpowiedzialny za jego prze
bieg? Czy istnieje instancja, dla której zastrzeżone jest ostateczne
rozstrzygnięcie? Sobory ekumeniczne zwoływane były przez cesarza. W
myśl wykładni rzymskokatolickiej od średniowiecza prawo to zastrze
żone jest dla papieża. Sobory reformatorskie XV wieku były wyzwa
niem dla osłabionego okresem „wielkiej schizmy” autorytetu papies
kiego. Reformatorzy liczyli wówczas na możliwość zwołania soboru po
wszechnego przez cesarza.
Różna była również rola autorytetu podczas soborów. Dominacja
papieża w czasie obrad i przy podejmowaniu ustaleń zaczęła się dopie
ro powoli kształtować.
Teraz więc można postawić pytanie: czy zwołanie powszechnego
soboru podzielonych dziś jeszcze Kościołów jest możliwe? Czy jest do
pomyślenia, że wielka ilość najrozmaitszych zgromadzeń soborowych
znajdzie któregoś dnia kontynuację w „prawdziwie ekumenicznym so
borze”? Czy ruch ekumeniczny można uznać za siłę, dzięki której, dziś
jeszcze od siebie oddzielone Kościoły, przygotują wspólnie sobór, który
pozwoli im „mówić jednym głosem i wskazać drogę w przyszłość” ?
Przyjmując założenie, że sobór powszechny musi być zwołany przez pa
pieża, że uczestniczą w nim wyłącznie biskupi i że we wszystkich jego
fazach dominującą rolę odgrywa nieomylny autorytet papieża, trudno
liczyć na osiągnięcie porozumienia między Kościołami. Jeśli natomiast
stworzona zostanie możliwość opracowania z gruntu nowego modelu
soboru, wówczas można spodziewać się, że podzielone Kościoły znajdą
wspólną drogę dzięki ruchowi ekumenicznemu. Historia soborów mo
głaby się wzbogacić w ten sposób o nowy etap.
Nadzieja na sobór powszechny wyrażana jest wciąż na nowo przez
uczestników ruchu ekumenicznego. Jako pierwszy w tej sprawie zabrał
głos teolog reformowany Philipp Schaff (1809-1893). Z pochodzenia
był on Szwajcarem, przyjął jednak zaproszenie do Ameryki Północnej,
gdzie do końca swych dni wykładał w różnych szkołach teologicznych.
W roku 1893, na krótko przed śmiercią, z okazji obradującego w tym
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czasie w Chicago Parlam entu Religijnego, n aw oływ ał do zwołania so
boru powszechnego. Tego rodzaju głosy daw ały się później słyszeć co
raz częściej. Fakt zbierania się chrześcijan różnych wyznań na między
narodowych konferencjach ekumenicznych ukazał w sposób jednozna
czny, że proces kształtowania się nowego modelu zgromadzeń soboro
wych jest właśnie w toku.

Stan dzisiejszy ruchu ekumenicznego
Jest oczywiste, że przed zwołaniem soboru Kościoły muszą rozpo
cząć życie w e „wspólnocie soborow ej”. Tylko wówczas, gdy Kościoły
zbliżą się do siebie na tyle, by utworzyć wspólnotę, będą one w stanie
przeprowadzić sobór; tylko w ów czas będą mogły po zakończonym so
borze przystąpić do realizacji przyjętych na nim uzgodnień. Sobór, któ
ry w okresie jego zw oływ ania i trw ania nie ma w sparcia wspólnoty, nie
może uchodzić na sobór autentyczny.
W spólnota soborow a nie w ym aga wszakże pełnej zgodności w dok
trynie i ustroju kościelnym. Sobory zw oływ ano często z tego powodu,
że zgodność poglądów była zagrożona lub przestała istnieć, albo też,
gdy zakradł się do nauki Kościoła jakiś błąd, który w zbu rzał umysły i
przyczyniał się do rozłamu. Sobór nie stanowił więc w yrazu istniejącej
jedności, lecz raczej był środkiem do utrzymania lub odbudow y tej jed
ności. Taką rolę zwłaszcza odegrał sobór w Konstancji (1414-1418).
W każdym razie konieczne byłoby istnienie solidnej i mocnej pod
stawy, wspólnej dla wszystkich, gdyby sobór miał przyczynić się do po
łączenia różnych Kościołów. W spólnota soborow a zakłada tak wielki
stopień wzajem nego uznania, że krok ku jedności staje się zasadniczo
m ożliwy, a sobór może mieć w praktyce uzdraw iające działanie.
W tym miejscu w yłania się pytanie, jakie w arunki m usiałyby być
spełnione, żeby można było m ówić o „wspólnocie soborow ej”,. Problem
ten stanowi stały przedmiot obrad Komisji „W iara i U stró j” Św iatow ej
Rady Kościołów. Kom isja ta wym ienia z reguły następujące cztery w a 
runki:
— Gotowość wzajem nego uznania siebie za Kościoły Jezusa Chrystusa.
Oznacza to, że potępienia wypow iedziane w przeszłości, uzna się defi
nitywnie jako nie mające dziś zastosowania. Społeczność soborowa za
kłada gotowość do rzeczywistego partnerstwa.
— D e k la ra c ja unaoczniająca w yraźnie, że przy różnicach, które K o 
ścioły także w przyszłości p ragn ęły by zachow ać jako znam iona sw o 
jej odrębności, wszystkie one w y zn ają tę samą w ia rę apostolską. S o 
b ó r może o b rad o w ać i p racow ać tylko w oparciu o tego rodzaju
oświadczenie. M usiało by ono być uznane przez wszystkich za p o d 
staw ę o b rad i decyzji.
— W spólne rozumienie chrztu, eucharystii i urzędu, pozw alające na
wzajem ne uznanie chrztu, um ożliwiające wspólne uczestnictwo w eu
charystii oraz powszechne uznanie za sługi Kościoła tych wszystkich,
którzy spraw ują urzędy kościelne. Sobór musi być w stanie rozpocząć
obrady od wspólnej eucharystii.
— W yraźne porozumienie co do kwestii, co należy rozumieć, pod poję
ciem reprezentatywnego, zdolnego do podjęcia decyzji zgrbmadzenia.
Jakich reprezentantów w ytypują poszczególne Kościoły? Kto będzie
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m ów ił i decydow ał w ich imieniu? Porozumienie w tych sprawach jest
niezwykle istotne, jeśli zgromadzenie m iałoby pracować bez nieustan
nych utarczek.
Oczywiście założenia te nie są dziś jeszcze spełnione, nawet jeśli
widoczne jest zbliżenie Kościołów. Czy należałoby więc stwierdzić, że
zwołanie soboru nie jest jeszcze możliwe? M am y tu do czynienia z w y 
raźnym dylematem. Jeśli za punkt wyjścia przyjmiemy konieczność d a
nia wspólnego świadectwa, wniosek jest jasny: sobór jest możliwy. W o 
bec grożących światu niebezpieczeństw nie wolno odwlekać chwili zło
żenia wspólnego świadectwa. Kościoły muszą się teraz zjednoczyć. N ie
mogą pielęgnować różnic, które nadal, tak jak i kiedyś dzielą je. Jak roz
w iązać ten dylemat? Czy idea soboru ma być pogrzebana? Cztery po
w ody przem aw iają przeciwko temu.
P o p i e r w s z e : Jeśli nawet iluzoryczne byłoby stwierdzenie, że
osiągnięta dziś wspólnota m ogłaby być traktowana jako „wspólnota
so b oro w a”, to jednakowoż Kościoły uczestniczące w ruchu ekumenicz
nym znajdują się na drodze do tego celu. Stąd też mogą być określane
jako „wspólnoty przedsoborow e”. N ie stanowią one w p raw d zie jeszcze
„wspólnot soborow ych”, lecz podejm ują działania, które wyraźnie pro
w ad zą do tego celu.
P o d r u g i e : Jeśli „zgromadzenia przedsoborow e” są możliwe, a
nawet pożądane, Kościoły muszą się w pewien sposób „w drożyć” w
praktykę soborową. Jest więc rzeczą istotną, aby wszystkie swe „konfe
rencje”, „konw okacje” czy „światowe zgrom adzenia” w idziały przez
pryzmat przyszłej wspólnoty soborowej.
P o t r z e c i e : Tego rodzaju spotkania przedsoborowe w ypracują
stanowisko dotyczące nie wszystkich spraw wiary, a jedynie tych, które
muszą dojść do głosu, bo w ym aga tego Ewangelia, a także tych, na te
mat których Kościoły mogą wspólnie rozm awiać w oparciu o swe n aj
głębsze przekonania.
P o c z w a r t e : Tego rodzaju zgromadzenie jest więc wyzwaniem
w obec wiary. Jego autorytet zależy od tego, w jakiej mierze jego w y p o 
w iedzi będą w spółbrzm ieć z Ewangelią. Może się zdarzyć, że słusznie
popadnie ono w zapomnienie. Jest jednak równie prawdopodobne, że
przy spojrzeniu wstecz będzie można stwierdzić, iż miało ono daleko
bardziej soborow y charakter, niż skłonne mu to były przyznać Kościoły
w czasie, gdy się odbywało.

Ś w iatow e zgromadzenie przedsoborowe
Jakie wnioski w ynikają z tego, co dotychczas powiedziano, dla
przygotow yw anego Św iatow ego Zgrom adzenia na rzecz S p raw ied li
wości, Pokoju i Zachow ania Stworzenia?
— Pierwotnie zaproponowane pojęcie „sobór” nie przystawało do ist
niejącego stanu rzeczy i trzeba było z niego zrezygnować. W aru n ki dla
zw ołania zgrom adzenia „przedsoborowego” istnieją jednak nadal.
Krzycząca niesprawiedliwość, rosnące niebezpieczeństwo samounicestwiającej w ojny jak też groźba zniszczenia stworzonego przez Boga
św iata w ym agają od Kościołów dania jednoznacznego świadectwa. B y 
łoby dziwne, gdyby Kościoły nie potrafiły się zdobyć na w spólną jedno
znaczną w ypowiedź, na wspólne wyznanie Boga i w spólną ochronę d a
rowanego przez N iego życia.

32

LUKAS VISCHER

— Jest jasne, że inicjatywa zwołania tego rodzaju zgromadzenia nie
może wyjść od pojedynczego Kościoła. Musi ona być podjęta przez Koś
cioły wspólnie, na ile to tylko możliwe. Stąd też Światowa Rada Koś
ciołów jest instancją właściwą dla zwołania tego zgromadzenia. Rada
została powołana, by zebrać w tymczasowej wspólnocie wszystkie Koś
cioły, które wyznają, że Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem.
Zwołane przez Radę zgromadzenie przedsoborowe może ją samą zbli
żyć jeszcze bardziej do tego celu, a tym samym przyczynić się do posze
rzenia i pogłębienia wspólnoty między Kościołami.
— Czy jednak tego rodzaju światowe zgromadzenie może przemawiać
w imieniu Kościołów? Ponieważ dziś nie są jeszcze spełnione warunki
dla zaistnienia wspólnoty soborowej, przeto podejmowanie decyzji na
leży nadal do Kościołów. Dlatego byłoby ważne, by wypowiedziały one
swe przekonania już w stadium przygotowań. Światowe zgromadzenie
ma więc nie tyle samo decydować, co raczej zebrać podjęte przez posz
czególne Kościoły decyzje i przekazać je wspólnie dalej. Poszczególne
Kościoły na odrębnych mniejszych posiedzeniach winny osiągnąć wstę
pne porozumienie dotyczące tego, jak dalece chcą i mogą posunąć się w
zakresie określonych problemów. Autorytet zgromadzenia światowego
byłby w pewnym sensie sumą autorytetów poszczególnych Kościołów.
Przeświadczenie to nie wyklucza, że zgromadzenie światowe
otwiera nowe możliwości. Gdy poglądy poszczególnych Kościołów zo
staną poważnie potraktowane już w stadium przygotowawczym, wów
czas z ich wspólnej konfrontacji mogą wyniknąć nowe nieoczekiwane
wnioski. Może powstać atmosfera, w której zechce działać Duch Święty
„niezależnie od wszelkich próśb i rozumu’? Autorytet zgromadzenia
światowego opiera się ostatecznie nie na autorytecie poszczególnych
Kościołów, lecz zależy od tego, jak dalece ulegnie ono wpływowi Ducha
Świętego i stanie się Jego narzędziem. Żadna, nawet najmądrzejsza or
ganizacja nie może Nim dysponować. Zgromadzenie światowe może
wypowiedzieć słowa, których wszyscy oczekują. Może ono jednak także
pozostać wydarzeniem bez znaczenia. Przedsięwzięcie to jest więc
związane z „duchowym ryzykiem” .
— O ile pierwszy impuls winien wyjść od Światowej Rady Kościołów,
to jednak byłoby ważne, aby dla przeprowadzenia zgromadzenia zdoła
no pozyskać światowe związki wyznaniowe. Wspólnie z Kościołem
Rzymskokatolickim winny one utworzyć gremium, które zadbałoby o
to, aby głos wszystkich Kościołów stał się częścią składową uchwał
zgromadzenia światowego. Nie mniej ważny niż aspekt wyznaniowy
jest też aspekt regionalny.
— W całym tym działaniu należy jasno widzieć problemy i przeszkody
instytucjonalne i odpowiednio na nie reagować. Zgromadzenie świato
we może stać się okazją do tego, by żywotne siły działające w tym du
chu w Kościołach, miały okazję dojść do głosu i sformułować wspólne
stanowisko. Ruchy, działające na rzecz realizacji określonego celu,
mogą stworzyć nowe powiązania, wykraczające poza granice narodo
we. Żgromadzenie światowe może dostarczyć impulsów walce Kościo
łów o sprawiedliwość, ochronę praw ludzkich, zdemaskowanie ucisku i
tortur, redukcję zbrojeń. Szczególnie nagląca jest potrzeba, by zaanga
żowanie Kościołów w ochronę stworzenia przyjęło wreszcie wymierny
kształt.
Wkład ruchów kościelnych w powyższe przedsięwzięcia jest nieod
zowny. W zgromadzeniu światowym wezmą wprawdzie udział przed-
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stawiciele Kościołów, ale większość Kościołów nie uzna go za zgroma
dzenie reprezentatywne. Nie wolno mu się jednak w żadnym przypad
ku izolować od Kościołów. Nie wolno mu obradować „za zamkniętymi
d r z w i a m i z przyjętych uchwał musi się ono rozliczyć przed kościelną
opinią publiczną, a zwłaszcza przed tą jej częścią, która włączyła się
aktywnie w tok prac przygotowawczych.
„Sobór” apostolski (Dz 15) może w tym względzie służyć za przy
kład. Paweł i kilku faryzeuszy, którzy uwierzyli, reprezentują począt
kowo rozbieżne stanowiska. Wobec tego zbierają się apostołowie i star
si, by nad tym obradować (wiersz 6). Piotr i Jakub są mówcami. Obrady
toczą się najwyraźniej w obecności członków wspólnoty. Wielokrotnie
mówi się o „całym zgromadzeniu” , które przysłuchuje się i na zakoń
czenie udziela swego przyzwolenia. Od początku do końca utrzymywa
na jest łączność między przywódcami a członkami wspólnoty. Czy mo
del ten, z niezbędnymi modyfikacjami, nie powinien obowiązywać tak
że w odniesieniu do Światowego Zgromadzenia na rzecz Sprawiedli
wości, Pokoju i Zachowania Stworzenia?
(Przekład za: „Reformiertes Forum” , Zürich nr 1 z 6 stycznia 1989)
Tłum.: Ewa Kłucińska

C O N C IL IA R F E L L O W S H IP A N D C O U N C IL S

{Summary)

The author of the article, Prof. Dr Lukas Vischer, heads the Evangelical Ecumenical
Centre in Bern.
Also amidst the member-Churches of the World Council of Churches the proposition
of convoking a council of Churches of the world kept coming back. Therefore the WCC
studied intensely the conditions to be satisfied so as to be able to speak about the „conci
liar fellowship" of Churches.
Be there created a possibility of working out a basically new model of a council, then
it could be expected that the divided Churches might find a common road owing to the
ecumenical movement. History of councils could be enriched this way by a new stage. The
fact of Christians of different confessions gathering in international ecumenical confe
rences shows univocally that the process of creating a new model of conciliar assemblies
is really taking place.
Before summoning the council the Churches must start a life within the „conciliar
fellowship” . This fellowship does not require full agreement on faith and order. Four
conditions must be satisfied before one could speak of a „conciliar fellowship": 1) Readi
ness for mutually recognition of Churches as Churches of Jesus Christ. 2) A declaration
clearly demonstrating their profession of the same apostolic faith. 3) Common understan
ding of Baptism, Eucharist and ministry allowing common admission of Baptism, ena
bling joint participation in Eucharist and common recognition of those who hold Church
offices as servants of the Church. 4) Explicit agreement on the issue of understanding
what a representative, capable of taking decisions assembly is.
Even if it seems illusory to call the fellowship achieved today a „conciliar fello
wship” , nevertheless the Churches participating in the ecumenical movement are on their
wav to this goal. They can be therefore called „preconciliar fellowship” .
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W hat conclusions result from this for the W orld Assembly for Justice, Peace and In
tegrity of Creation which is in preparation? The primarily suggested notion „council”
was not adequate to the situation and had to be given up. Yet conditions to convoke a
„preconciliar” assembly do exists. The crying unjustice, the growing threat of a self-annihilative w ar and the danger of destruction of the w orld created by God demand an ex
plicit testimony of the Churches. It would be very strange if the Churches were not able
to constrain themselves for a univocal declaration, a common profession of God and joint
preservation of life given by God.
It is clear that the initiative of summoning such an assembly cannot come out from
one Church. It has to be undertaken jointly by Churches in so far as it is possible. Hence
the W orld Council of Churches is the proper stage to convoke the assembly. The W orld
Council was formed for gathering all Churches which profess Jesus Christ as God and
Savior into one temporary community. The preconciliar assembly summoned by the
W orld Council may bring it closer to the goal and thus contribute to the broadening and
deepening of fellowship between Churches.

KONZELIARE GEMEINSCHAFT U N D KONZILE
( Zusammenfassung )

Professor D r Lukas Vischer leitet die Evangelische Arbeitsstelle Oekumene Schweiz
in Bern.
Auch unter den Kirchen des Oekumenischen Rates der Kirchen gab es immer wieder
Vorschläge, zu einem weltweiten Konzil aller Kirchen einzuladen. Der OeRK hat sich
deshalb auch intensiv mit der Frage beschäftigt, welche Voraussetzungen gegeben sein
müssen, damit unter Kirchen von „konziliarer Gemeinschaft” geredet werden kann.
Wenn grundsätzlich die Möglichkeit eines neuartigen Modells von Konzil eingeräumt
wird, könnte es wolil sein, dass die getrennten Kirchen in der ökumenischen Bewegung
gemeinsam einen W eg finden. Es könnte sein, dass die Geschichte der Konzile um eine
neue Periode bereichert wird. Die Tatsache, dass Christen verschiedener Konfessionen zu
internationalen ökumenischen Konfererenzen zusammenkamen, liess fast selbstverstän
dlich die Frage wach werden, ob vielleicht ein neues Modell von konziliarer Versam
mlung im Werden sei.
Es ist offensichtlich, dass die Kirchen in „konziliarer Gemeinschaft” leben müssen,
damit ein Konzil einberufen werden kann. Solche Gemeinschaft fordert nicht volle Ü b e 
reinstimmung in Lehre und Ordnung. Vier Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit
von „konziliarer Gemeinschaft” die Rede sein kann: 1. Die Bereitschaft, sich gegenseitig
als Kirchen Jesu Christi anzuerkennen. 2. Eine Erklärung, die deutlich macht, dass die
Kirchen bei allen Unterschieden, von demselben apostolischen Glauben ausgehen. 3. Ein
gemeinsames Verständnis von Taufe, Abendmahl und Amt, das ausreicht, damit die Tau
fe gegenseitig anerkannt werden kann, damit die gemeinsame Feier das Abendmahls
möglich wird und die Amtsträger von allen als Diener der Kirche angesehen und ange
nommen werden. 4. Eine ausdrükliche Verständigung darüber, was unter einer repräsen
tativen, entscheidungsfähigen Versammlung zu Verstehen ist.
Wenn es auch eine Illusion wäre, die heute erreichte Gemeinschaft als „konziliare
Gemeinschaft” zu betrachten, so sind die Kirchen in der ökumenischen Bewegung doch
auf dem W eg zu diesem Ziel. Sie können darum als „präkonziliare Gemeinschaft” bezeichnez werden.
Welche Folgerungen ergeben sich aus dem bisher Gesagten für die vorgeschlagene
Weltversammlung für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung? Der
ursprünglich vorgeschlagene Begriff „Konzil” w ar zu hoch gegriffen und musste fallen
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gelassen werden. Die Voraussetzungen für eine „präkonziliare” Versammlung aber sind
durchaus gegeben. Die schreiende Ungerechtigkeit, die wachsende Gefahr eines
selbstmörderischen Krieges sowie die drohende Zerstörung der von Gott geschaffenen
W elt rufen nach einem klaren Zeugnis der Kirchen; es ist nicht einzusehen, warum sich
die Kirchen nicht zu einem gemeinsamen unmissverständlichen und unüberhörbaren
W ort zusammenfinden sollten, einem Bekenntnis zu Gott und dem von ihm geschenkten
Leben.
Es ist offensichtlich, dass die initiative für eine solche Versammlung nicht von einer
einzelner Kirche ausgehen kann. Sie muss so weitgehend wie möglich von den Kirchen
gemeinsam getragen werden. D er Oekumenische Rat der Kirchen ist darum die geeignete
Instanz für die Einberufung der Versammlung. Er ist gegründet worden, um alle Kirchen,
die Jesus Christus als Gott und Erlöser bekennen, zu einer vorläufigen Gemeinschaft zesammenzu fassen.

REINHARD FRIELING

DIALOGI EKUMENICZNE — I CO POTEM?
Był to temat międzynarodowego seminarium zor
ganizowanego przez Instytut Światowej Federacji
Luterańskiej ds. Badań Ekumenicznych w Stras
burgu w lipcu 1988 r. Niniejszy artykuł to przere
dagowana wersja wygłoszonego tam referatu na
temat „Autorytetu dialogu ekumenicznego” .

W czterdzieści lat od utworzenia Światowej Rady Kościołów i w
dwadzieścia lat od podjęcia licznych rozmów dwustronnych z Kościo
łem Rzymskokatolickim dokonuje się często bilansu tego, co właściwie
wynikło z ekumenizmu. Przy powierzchownym spojrzeniu wyniki te
wydają się niesłychanie pozytywne: zawarte liczne oficjalne porozu
mienia między Kościołami (np. Konkordia Leuenberska z 1973'r.; po
rozumienia Kościołów ewangelickich z Kościołem Starokatolickim w
RFN o wzajemnym dopuszczeniu do uczestnictwa w Wieczerzy Pańs
kiej z 1985 r. i z Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym o wspólnocie
kościelnej z 1987 r.; różne porozumienia z Kościołem Rzymskokatolic
kim), a liczne teksty ekumeniczne nawet bez oficjalnej recepcji zapo
czątkowały pośrednio ogromny proces uczenia się i odnowy we wspól
notach lokalnych. Tyle że w naszych cechujących się szybkim tempem
życia czasach, niejedna rzecz rewolucyjna szybko staje się rutyną i
przyzwyczajeniem, np. oczywistość wspólnych modlitw i nabożeństw, a
wśród ewangelików np. ożywienie pobożności eucharystycznej w wyni
ku ekumenicznego dojrzewania.
Z drugiej strony niemal codziennie spotykamy się z brakiem zain
teresowania i bezradnością wobec rezultatów prac komisji ds. dialogu
ekumenicznego. We wspólnotach lokalnych, w kierownictwie Kościo
łów i wśród teologów prawie nikt nie cierpi z powodu podziału Kościo
łów. Wszyscy żyją w łonie swojego wyznania własnym życiem chrześci
jańskim i życiem swego Kościoła, traktując przyjaźnie innych, ale nie
bardzo chcąc, aby inni naruszali ich tożsamość. Ekumenizm komisji z
ich dokumentami na stale powtarzające się tematy: Kościół, sakramen
ty i urząd, odbierany jest jako uciążliwy rozrachunek z przeszłością, a
nie jako pomoc w życiu codziennym chrześcijanina czy parafii. Więk
szość przywódców Kościołów i teologów zaprzątają inne problemy.
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Przy tym w ostatnich latach sam dialog ekumeniczny stał się nu
dny, ponieważ ekumeniści nie tak zażarcie spierają się o wyznaniowe
stanowiska teologiczne jak o swoje własne pojęcia celów i autorytet
swoich tzw. dokumentów konsensu. W łonie wyznań i między wyzna
niami spierają się o „ekumenizm zgodności” lub „ekumenizm w
sprzecznościach” x. Innym wydaje się, że główny problem polega na
tym, iż ekumenizm utrudniany jest tylko przez brak dobrej woli kie
rownictwa K ościołów .1
2 Te wewnętrzne konflikty doprowadziły do
tego, że ekumenizm komisji i dokumentów od dobrych dziesięciu lat
stał się perpetuum mobile, w którym ekumeniści kręcą się w kółko.
Najczęściej tylko oni sami są odbiorcami rezultatów swoich dialo
gów, przede wszystkim w sferze ekumenizmu ewangelicko-katolickiego.
Te ostre uwagi są samokrytyczne, albowiem jako działacz ekume
niczny sam wielokrotnie uczestniczyłem w produkcji dokumentów
ekumenicznych i — dzięki pracy w Instytucie Badań Konfesyjnych — w
ich recepcji w Kościołach. Zamieszczone niżej uwagi wypływają więc z
własnych przemyśleń i stanowią wypowiedź przeciwko frustracji w ru
chu ekumenicznym.
Niejednego rozczarowania w związku z dialogiem ekumenicznym i
brakiem jego odbioru można by z pewnością uniknąć dzięki lepszej or
ganizacji.
1. Zalew „dokumentów” ekumenicznych działa odstraszająco. Czy rzeczywiście
na wszystkich płaszczyznach dialogu wielostronnego i dwustronnego
trzeba bez przerwy produkować teksty, które rzadko zawierają coś no
wego? Pomocna jest asceza w produkcji tekstów oraz praca nad projek
tami bardziej długofalowymi (jak oświadczenia z Limy Komisji „Wiara
i Ustrój” ).
2. Komisje to nie sobory. Dlatego też nie powinno się stale stwarzać
wrażenia, że tekst opracowany przez komisję jest od razu podstawą do
zawarcia unii. Gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że same ko
misje wypowiadają się skromniej: przedkładają „teksty studyjne” , a
nie „teksty w sprawie konsensu” . Jeśli natomiast w dalszej dyskusji
ekumenicznej mówi się tylko o osiągniętym „konsensie” , który powi
nien teraz „przyjąć” każdy człowiek otwarty na ekumenizm, to nie od
powiada to prawdziwemu stanowi rzeczy. Wyniki prac komisji jeszcze
1 Por. Harding Meyer: Eine Gemeinschaft in Gegensätzen? Streit um Rezeption und öku
menischen Minimalismus w: Ev. Komm, nr 21/1988, s. 260-264. Meyer dyskutuje z:
Laurentius Klein, Theologische Alternative zur Konsensökumene, w: Theol. Quar
talschrift, Tübingen 1986, s. 268-278, oraz z: Erich Geldbach, Ökumene in Gegensätzen
(Bensheimer Hefte nr 66), Göttingen 1987. — Jako dalsze przykłady można wymienić
dyskusję nad tezami Rahnera/Friesa i ich krytykę ze strony Eilerta Hermsa.
2 Mniej więcej od 1970 r. toczy się spór między „ekumenizmem oddolnym a urzędowym” .
Oprócz tego chodzi o tezę, że teologowie są zgodni co do tego, iż nie ma już różnic dok
trynalnych, uzasadniających podział Kościoła; kierownictwo Kościoła powinno teraz
wyciągnąć z tego konsekwencje. Pisze tak np. Karl Rahner, Ist Kircheneinigung dog
matisch möglich ? w: Sehr. z. Th. z. XII, Zürich/Einsiedeln/Köln 1975, s. 547-567. —
Jürgen Moltmann, Welche Einheit? Dialog zwischen den Traditionen des Osten und des
Westens, w: ÖR 26, 1977, s. 287-296 (przemówienie na uroczystościach jubileuszowych
„Wiary i Ustroju” w Lozannie w 1977 r.)
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w cale nie stanowią normy teologicznej, tak że każdego ich krytyka nie
można uw ażać za niechętnego ekum enizm owi.3

3.
Delegacje ekumeniczne często nie są reprezentatywne ani z kościelnego, ani z teo
logicznego punktu widzenia. G d yby w skład delegacji nie wchodzili sami tyl

ko zaw odow cy ekumeniczni, którzy często przystępują do rozm ów
traktując w ynik dialogu jako ich w arunek wstępny, gdyby do głosu do
szedł cały w ach larz p ogląd ów teologicznych, osiągnęłoby się zapewne
większą gruntowność teologiczną, która u łatw iłaby późniejszą recep
cję. N ie można powiedzieć, by pięciu luteran w delegacji Św iatow ej Fe
deracji Luterańskiej reprezentowało w ielorakie oblicze luteranizmu, a
pięciu ekumenistów rzymskokatolickich — Kościół Rzymskokatolicki.
Ponadto: protestanci skłaniający się ku katolicyzm owi i katolicy skła
niający się ku protestantyzmowi m ogą być sympatycznymi chrześcija
nami, ale nie zapew niają autorytetu dialogu. Lepiej jest w ykazać w ię 
cej o d w agi w poszerzaniu reprezentacji teologicznej niż poryw ać się na
szybkie sukcesy ekumeniczne w niedojrzałym „dokumencie” .
Te u w agi w kwestii organizacji i autorytetu dialogu ekumeniczne
go nie obejm ują jednak jeszcze w cale istoty problemu. N ie w olno nam
zresztą chyba rozumieć „dialogu ” czysto technicznie, jak gdyby toczył
się on tylko w komisjach, ale pełniej, a przede wszystkim ściśle teologi
cznie jako formę kom unikowania się B oga z nami i jako „dialog miłoś
c i” między nam i samymi. Szlak „dialog — tekst — recepcja — w spólno
ta K ościołów ” to z pewnością nieodzowna ekumeniczna droga, p ro w a 
dząca w yznania wzajem nie ku sobie. A le już teraz, kiedy cel w postaci
„wspólnoty K ościołów ” nie znajduje się w jednomyślnej perspektywie,
a odmienne koncepcje jedności stanowią przypuszczalnie największą
przeszkodę dla niej, powinniśm y i musimy podkreślać, że wspólnota
(„koinonia”), o której zaświadcza Pismo Święte, nie będzie dopiero
wieńczyć dialogu, lecz że już taki w pełni teologicznie rozum iany „dia
lo g ” — także dialog w yznań — stanowi pew ną formę koinonii.4 K onie*

3 Niektórzy ekumeniści, tak tolerancyjni wobec swych rozmówców innego wyznania, po
trafią być nieprawdopodobnie nietolerancyjni wobec krytyków swoich własnych pozy
cji teologiczno-ekumenicznych. W łaskawym tonie np. ocenia się wypowiedź jakiegoś
krytyka jako tylko „twierdzenie”, podczas gdy własny pogląd uważa się za „dowie
dziony” za pomocą tekstów ekumenicznych. Obserwacje te można poczynić np. w
związku z oburzeniem, jakie ogarnęło niektórych ekumenistów w dyskusji o „podsta
wowej zgodności” i „podstawowej rozbieżności” .
4 Chociaż „dialog” między wyznaniami istniał zawsze, to termin ten pojawił się dopiero
w latach sześćdziesiątych. Godne uwagi są następujące dokumenty na tei\ temat: Nils
Ehrenström/Günther Gassmann (red.), Confessions in Dialogue. A Survey of Bilateral
Conversations among World Confessional Families 1959-1974 (III wyd.), Geneva 1975.
— Harding Meyer, Hans Jörg Urban i Lukas Vischer (red.), Dokumente wachsender
Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gesprä
che auf Weltebene, 1931-1982, Paderborn und Frankfurt 1983. — Paweł VI, Encyklika
„Ecclesiam suam”, w: A A S LVI, 1964, s. 609-659. — Sekretariat zur Förderung der
Einheit der Christen: Erwägungen und Hinweise zum ökumenischen Dialog. Arbeitspa
pier für die konkrete praktische Durchführung des Dekrets über den Ökumenismus, als
Handreichung für die kirchlichen Behörden, Trier 1971 (Nachkonz. Dok. 30). — Geme
insame Arbeitsgruppe zwischen dem ÖRK und der römisch-katholischen Kirche: Über
den ökumenischen Dialog, w: Meyer/Urban/Vischer (red.), op. cit., s. 607-613. — D e
utscher Ökumenischer Studienausschuss: Theologie der Ökumene — Ökumenische
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cznie tak trzeba patrzeć na ekumenizm, żeby pojąć rangę dialogu teolo
gicznego i nie ugrzęznąć w e frustracji z pow odu przeciwieństw w yzn a
niowych. W poniższych w yw odach przejm uję od papieża P a w ła V I po
jęcie „dialogu zb a w ie n ia ”, od patriarchy ekumenicznego Atenagorasa
zw rot „dialog m iłości”, podczas gdy negocjacje ekumeniczne określam
mianem „dialogu p ra w d y ” .
D ia lo g zbaw ienia
Chrześcijanie obcują ze sobą w wym iarze pionowym i poziomym,
przeto dialog, jaki ze sobą prow adzą, różni się od innego rodzaju dys
kusji, debat i dysput. W ym iar pionow y nie odnosi się jedynie do w sp ó l
nej m odlitw y czy innych aktów religijnych, lecz zasadnicze znaczenie
ma w nim dialog B o ga z nami. Papież P a w eł VI, który w encyklice „Ec
clesiam suam ” z 1963 r. po raz pierwszy w imieniu swojego Kościoła
zajął oficjalne i program ow e stanowisko w obec dialogu, m ów i o „dialo
gu zb aw ien ia” co następuje: Objawienie (...) może być uważane za dia

log, w którym Słowo Boże przemawia bądź poprzez wcielenie, bądź w
Ewangelii (...). Dzieje ludzkiego zbawienia przekazują właśnie ten dłu
gi i różnorodny dialog, który Bóg w dalszym ciągu w różny sposób pro
wadzi z ludźmi.5 W m odlitw ie człowiek odpow iada na Słow o Boże, w y 
raźnie jednak w idać, że ten dialog między Bogiem a człowiekiem nie
odbyw a się par cum pari, lecz toczy się dzięki inicjatywie Bożej miłości.
D ia lo g zbaw ienia ma zatem cechy monologu, pojaw iające się w
analogiczny sposób przy głoszeniu S ło w a Bożego i w działalności m i
syjnej Kościoła. M im o to błędem byłoby m ówić o monologu Boga. Czło
w iek jest raczej w łączany w miłość B o ga ku światu, przez jego „bycie w
Chrystusie” całe życie ja w i się jako zwracanie się słowam i do Boga.
Ten dialog zbaw ienia ma istotne znaczenie dla dialogu chrześcijan
między sobą. Jest on zarówmo w arunkiem dialogu ekumenicznego, jak i
zarazem zawsze jego celem — by daw an ą w darze przez B oga w spóln o- *
Theoriebildung. Eine fragende und anfragende Problembeschreibung, w: ÖR 37,1988, s.
205-221. Por. dalej: Kurt Goldammer: Zur Idee des Dialogs und des dialogischen D en
kens in den interkonfessionellen und interreligiösen Beziehungen und Erwägungen, w:
Joachim Lell (red.): Erneuerung der Einen Kirche. Arbeiten aus Kirchengeschichte und
Konfessionskunde. Heinrich Bomkamm zum 65. Geburtstag gewidmet, Göttingen
1966, s. 115nn. — Jean-Louis Leuba: Das Ökumenische Gaspräch als theologische P ro
blem. Einige grundsätzliche Betrachtungen, w\ Joachim Lell (red.), op. cit. s. 115nn. —
Institut für Ökumenische Forschung Strassburg (red.): Dialog als theologische Metho
de, w: Oecumenica, Jb. f. ök. Forschung, Gütersloh 1969. — Peter Lengfeld, HeinzGünther Stobbe (red.): Theologischer Konsens und Kirchenspaltung, Stuttgart/Berlin/
Köln/Mainz 1981. — Theodor Piffl-Percevic (red. na zlecenie Pro Oriente): 20 Jahre
Ökumenismus. 20 Jahre Ökumenismusdekret des II. Vatikanischen Konzils. 20 Jahre
P R O ORIENTE. 500. Geburtstag von Martin Luther, Innsbruck/Wien 1984. — Centre
Orthodoxe Chambćsy: Les dialogues oecumeniques hier et aujourd’hui, Chambesy
1985. — Una Sancta 40, 1985, s. 265-329: Dialog und Rezeption (zeszyt tematyczny). —
JES 23, 1986, s. 361-544: The quest for Christian consensus: Bilateral Theological M o 
vement (zeszyt tematyczny). — W olfgang Beinert: D er ökumenische Dialog als Einü
bung in die Klärung theologischer Differenzen, w: H.J. Urban/H. W agner (red.): H an
dbuch der Ökumenik t. III/l, Paderborn 1987, s. 60-125.
5 Cyt. za polskim przekładem w: Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat
ekumenizmu, Lublin 1982, s. 57 (par. 70).
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tę z Nim przeżywać słuchając razem Jego Słowa. Uczestnicy dialogu
ekumenicznego stale opowiadają, że ich skądinąd wysoce racjonalne
mu uprawianiu teologii towarzyszy zawsze i inspiruje ich owo irracjo
nalne zjawisko „ekumenizmu duchowego” . Innymi słowy: albo to właś
nie nadaje autorytet dialogowi ekumenicznemu, albo jest on tego auto
rytetu w ogóle pozbawiony.
Podzielając stanowisko katolickiego teologa Petera Knauera SJ
chciałbym wyciągnąć z tego następujący wniosek:6 Jeśli przez dialog
zbawienia wiara jest działaniem Boga wobec człowieka, wytwarzają
cym wspólnotę z Bogiem w dialogu, to wówczas będzie tam, gdzie w
ogóle jest wiara, istnieje wyłącznie zgodność wszystkich wierzących w
wierze, wyłącznie jedność w wierze. Jeśli tak rozumieć wiarę, to tzw.
rozłamy wiary nie są właściwie nimi, lecz oznaczają naszą niezdolność
do wspólnego „stwierdzenia” zgodności w wierze i urzeczywistnienia
jej we wspólnocie kościelnej.
Wspólnotę wiary przeżywa się przede wszystkim we wspólnych na
bożeństwach i modlitwach oraz w miłości. Często jest rzeczą zaskakującą,
że w dialogu chrześcijan, prowadzonym w kerygmatycznym języku kaza
nia oraz w konfesoryjnym i doksologicznym języku modlitwy, łatwo jest
przeżywać jedność, podczas gdy w dogmatycznym języku dialogu teologi
cznego udaje się to z trudem. Wolno zatem mówić o „podstawowej zgod
ności” , o „jedności w sprawach podstawowych” , chociaż nie istnieje
wspólnie sformułowana zgodność doktrynalna we wszystkich sprawach
wiary. Zgodność odnosi się do działania Boga w Chrystusie i we współ
czesnym głoszeniu Słowa Bożego: gdzie w innych Kościołach rozpoznaje
się Ewangelię Jezusa Chrystusa, tam można mówić o podstawowej zgod
ności. Do tego miejsca panuje chyba całkowita jednomyślność.
Problem ekumeniczny zaczyna się wraz z pytaniem, jak traktuje się
wielość i sprzeczność doktryn i wyznań. Czy cel dialogu ekumenicznego
musi polegać na uzasadnieniu jedności w wierze i jedności Kościoła
przy pomocy kompletnego, obejmującego wszystkie kwestie tekstu o
zgodności doktrynalnej? Czy też wystarczy sformułowanie zgodności
podstawowej? Innymi słowy: czy trzeba ściśle rozróżniać między dzia
łaniem Boga (Jego Słowem) a działaniem Kościoła (kazanie/nauka), w
którym przecież konkretyzuje się i odbywa działanie Boga, tak że w
kazaniach, nauce i dogmatach jak najbardziej może istnieć różnorod
ność, a nawet mogą występować sprzeczności, ponieważ ich podmiotem
są przecież ludzie z całym swoim subiektywizmem i omylnością? Czy
też Słowo Boże i nauka kościelna tak są ze sobą związane, że bez sfor
mułowanej zgodności doktrynalnej właściwie nie można mówić o jed
ności w wierze między Kościołami różnych tradycji wyznaniowych. Te
nader sporne sprawy zawsze determinowały „dialog prawdy” . Odpo
wiedzi na te pytania kształtują tradycje wyznaniowe, one są właści
wym problemem wyznaniowym.
D ialo g p raw d y

Celem jest stwierdzenie zgodności w wierze. Da się to zrobić tylko
przy pomocy języka, zdań i tekstów. Ale jakie teksty są potrzebne?
6 Peter Knauer: Der Glauber kommt von Hören. Ökumenische Fundamentaltheologie,
Bam berg (Schaedel-Verlag), 3 wyd., 1983, zwłaszcza s. 133nn, 173nn.
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Jedność w wierze

1.
D la oceny dzisiejszego dialogu ekumenicznego pouczające jest
spojrzenie-na dysputy i dyskusje na temat religii w okresie Reformacji.
Reform acja w W ittenberdze i Zurychu zaczęła się od dialogu w formie
średniowiecznych dysput naukowych. P raw d ę form ułowano w tezach i
rozw ażano ze wszystkich stron, w czym brało udział w ielu uczestni
ków. W polemice z Erazmem (z Rotterdamu) Luter twierdził wówczas,
że chrześcijanin powinien w yznaw ać p raw d ę przez „asercje”, przez
twierdzenia, słow a i zdania-: Tolle assertiones_ et Christianismus tulisti
(Skasuj asercje, a skasujesz chrześcijaństwo).7 Luter jednak nie utożsa
m iał po prostu assertio.z praw dą, było to dlań ludzkie confessio, w y z
nanie S ło w a Bożego. Czysto form alnie wyrosły z tego reformatorskie
pisma wyznaniowe, przy czym reformatorzy zakładali, że jedynie S ło 
w o Boże ma moc w yznania siły praw dziw ej w iary; świadectwem tego
powinny być w yznania w iary i toczące się w okół nich dyskusje religij
ne. „M agnus consensus” Confessio Augestana odnosił się do tego, co
głosi Ew angelia, do uspraw iedliw ienia sola gratia i sola fide jako kryte
rium wszystkich p rzejaw ó w życia Kościoła, i to zgodnie z pierwotnym
świadectwem apostolskim zawartym w Piśmie Świętym, któremu przy
znaw ano charakter normy nadrzędnej w stosünku do całej nauki K oś
cioła. W .dysputach religijnych reformatorzy nie dyskutowali nad tym,
lecz w yzn aw ali swą w iarę i badali, czy zgodnie z tymi kryteriami moż
na uznać, że inni — w głoszeniu (S ło w a Bożego) i opartym na nim spo
sobie życia — są Kościołem Jezusa Chrystusa. Reformatorzy nie do
strzegali tego kryterium w sakramencie pokuty, ofierze mszalnej i spra
w o w an iu urzędu papieskiego, doszło więc do rozłamu w Kościele. Przez
cale stulecia ortodoksja w yznaniow a umacniała antagonizmy, w dys
putach podnoszono przede wszystkim istniejące różnice, co prow adziło
do oskarżania się o herezję.
Dziś w dialogu ekumenicznym dokonuje się zmiana orientacji: na
pierwszy piań w y su w a się „dialog zbaw ien ia” i wspólnotę w spraw ach
podstawowych, co pozw ala spojrzeć na różnice w yznaniow e w nowym
świetle. Ekum eniści ewangeliccy sprzeciwiają się w p raw d zie nadal
zdecydowanie i zgqdnie ze swym wyznaniem w iary np. w ypowiedziom
nauki rzymskokatolickiej w kwestii ofiary mszy św., ale na gruncie dzi
siejszej rzymskokatolickiej interpretacji działania Chrystusa i Kościoła
podczas eucharystii uznają, że nabożeństwo rzymskokatolickie jest Ucztą
Pańską i opowiadają się za otwartą komunią — nawet bez pełnej zgodno
ści co do doktryny. Jedność w wierze nie zależy bowiem od jakiejś wspól
nej terminologii, lecz od tego, że różne wyznania uznają w innych Kościo
łach Kościół Jezusa Chrystusa i nie odmawiają mu swojej wspólnoty.7
8
7 Martin Luter, De servo arbitrio, W A t. 18, s. 603n.
8 Dostrzeganie w innym wyznaniu Ewangelii albo Kościoła Chrystusowego jest oczywiś
cie merytorycznie „zgodnością” (Konsens), nawet jeśli nie istnieje żaden tekst o zgod
ności doktrynalnej! O tyle więc nie rozumiem alternatyw, jakie dominują w najno
wszych dyskusjach wśród przeważnie ewangelickich ekumenistów: Harding Meyer za
rzuca Laurentiusowi Kleinowi OSB i Erichowi Geldbachowi, że formuła „ekumenizmu
w sprzecznościach” to niedopuszczalny minimalizm ekumeniczny, któremu trzeba
przeciwstawić „ekumenizm zgodności”. Klein i Geldbach zakładają jednak z góry
„zgodność”, ale zastanawiają się nad eklezjologicznym znaczeniem wspólnoty ekume
nicznej bez szczegółowych tekstów o zgodności, których opracowanie i recepcja są tak
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Nie likwiduje to przeciwieństw wyznaniowych, nadal są one charakte
rystyczne dla samodzielnych Kościołów wyznaniowych, ale można już
mówić o „pojednanej różnorodności” .

2.
Katolicy często się dziwią, że Kościoły ewangelickie, mimo przeci
wieństw doktrynalnych, opowiadają się za wzajemnym zapraszaniem się
do komunii św. U nich stosunek między prawdą a zgodnością (konsensem) jest regulowany przez urzędowe sformułowania dogmatyczne, wyra
żające nieomylne poczucie wiary ludzi wierzących. Jedność w wierze oz
nacza aprobatę dla tych sformułowań; kto naucza czegoś innego, zostaje
wykluczony (anathema sit). Dysputy religijne w XVI w. i dzisiejszy dialog
ekumeniczny miały i mają zatem na celu sformułowanie takiej zgodności
stanowisk (konsens), która wykazałaby zgodność z dogmatami.
Dysputy religijne zakończyły się wówczas fiaskiem, ponieważ nie
można było pogodzić różnych koncepcji prawdy i konsensu. W rozmo
wie religijnej confessio i dogma zderzały się ze sobą jako monologi.
Dialog właściwie wcale się nie toczył. Jeszcze w roku 1928 encyklika
„Mortalium animos” , odrzucając ekumenizm, podkreślała, że jako cel
jedności w grę wchodzi tylko pełna akceptacja dogmatów rzymskoka
tolickich i „powrót” odłączonych.
Przez Sobór Watykański Drugi Kościół Rzymskokatolicki otwarł
nowe perspektywy dialogu. Po pierwsze, także w dogmatach wprowa
dza rozróżnienie między niezmienną wieczną prawdą, czyli treścią dog
matów, a uwarunkowanym historycznie sposobem ich wyrażania i for
mą. Po drugie zaś mówi o „hierarchii prawd” , ponieważ nie wszystkie
dogmaty na równi odnoszą się do centrum aktu zbawczego. Od tej pory
w dialogu ekumenicznym można wspólnie wyznawać wiele prawd i
Kościół Rzymskokatolicki może dzisiaj swobodnie zająć się pytaniem,
czy błąd, potępiony w dogmatach z XVI w., dotyczy jeszcze dzisiejszego
Kościoła ewangelickiego. Co prawda, mimo zalewu tekstów ekumeni
cznych mamy tu do czynienia dopiero z zaczątkami dialogu ekumenicz
nego. Watykan sformułował bowiem dopiero dwukrotnie swoje oficjal
ne stanowisko wobec wyników dialogu — i nie jest ono szczególnie za
chęcające: oświadczenie Kongregacji Doktryny Wiary na temat wyniżmudne, iż prowadzą do stagnacji w ekumenizmie (patrz przyp. 1). — W dyskusji mię
dzy Eilertem Hermsem a Güntherem Gassmannem natykamy się także na dziwne nie
porozumienia: Herms rozróżnia między nauką Kościoła a jej przedmiotem, czyli żywym
Słowem Bożym; wspólnota kościelna musi się opierać na samym fundamencie wiary,
ale niekoniecznie na połączeniu fundamentu wiary i artykułów wiary. Gassmann u w a
ża to za „stary kapelusz ekumeniczny”: rezygnuje się tu ze wszelkiej zgodności doktry
nalnej, opierając się jedynie na osobistej pewności wiary i umacniając klasyczne eklez
jologiczne deficyty protestantyzmu. Słuszna jest uwaga Gassmanna, że nie wystarcza
po prostu kolektywna zgodność co do osobistej pewności wiary. Środkiem zaradczym
nie jest tu jednak „zgodność doktrynalna” w postaci wspólnych dogmatycznych formuł
i tekstów, lecz upewnienie się, że się we właściwy sposób głosi Słowo Boże i sprawuje
sakramenty. To nazywam dzisiaj dostrzeganiem Ewangelii i Kościoła Chrystusowego u
innych, (por. Eilert Herms: Einigkeit im Fundamentalen. Probleme einer ökumenischer
Programmformel, w: ÖR 37, 1988, s. 46-66. — Günther Gassmann: Ein alter ökumeni
scher Hut. Anmerkungen zu Eilert Herms ’ „Einigkeit im Fundamentalen”, w: tamże, s.
340-342). — Pełne przedstawienie tego problemu znajdujemy w studium Niemieckiej
Komisji Studiów Ekumenicznych pt. Theologie der Ökumene — Ökumenische Theorie
bildung (patrz przyp. 4).
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ków dialogu katolicko-anglikańskiego9 i odpowiedź Rzymu na dekla
racje ŚRK z Lim y.10 Wprawdzie wiele rzeczy w dialogu grzecznie się
chwali, ale kwintesencją jest stwierdzenie, że nie osiągnięto jeszcze
substancjalnej zgody, ponieważ nie uwzględniono w pełni dogmatów
rzymskokatolickich i w ogóle jeszcze nie omawiano podstawowych za
gadnień eklezjologicznego samopojmowania się. Fakt, że wśród katoli
ków toczą się gwałtowne spory o stanowisko Rzymu, może być pomyśl
ną oznaką dalszego ruchu w Kościele Rzymskokatolickim, ale na razie
jako autentycznie katolickie trzeba traktować oficjalne wypowiedzi
rzymskie, a nie o wiele sympatyczniejsze wywody ekumenistów kato
lickich.

3.
Prawosławne Kościoły wschodnie stale wskazują jako kryterium
prawdy i konsensu wiarę i tradycję apostolską w takiej postaci, jaka
znajduje odbicie w Piśmie Świętym i w życiu starego Kościoła11. Na
podstawie tego kryterium trzeba analizować odrębności wyznaniowe i
manowce późniejszych czasów. Pierwsza Prawosławna Konferencja
Przedsoborowa tak zdefiniowała zadanie ekumenizmu: my, prawosła
wni, składamy przez dialog, płynące z poczucia obowiązku, świadectwo
(opheiletikć martyria) wobec heterodoksyjnego świata, uświadamiając
mu odpowiedzialność, jaką wszyscy (...) ponosimy za rozbicie chrześci
jaństwa12. Celem jest tu wyjaśnienie, przede wszystkim w dialogu
dwustronnym, istniejących różnic doktrynalnych i zlikwidowanie ich
przez wspólne teksty. Odpowiedzi na deklaracje z Limy dowodzą, że
Kościoły wschodnie odrzucają przy tym „negocjacje” na temat dogma
tów oraz formuły konwergencyjne lub kompromisowe.13 Prawosławie
uważa, że reprezentuje prawowitą tradycję apostolską i tradycję stare
go Kościoła, i oczekuje od innych dowodu, że w nauce i życiu tak samo
w pełni zachowują te tradycje. Pojęcie „powrót” jest tu jak najbardziej
stosowne — ale nie jako integracja z istniejącymi dziś instytucjami Ko
ścioła wschodniego, lecz jako „powrót” do starokościelnej tradycji apo
stolskiej. Zgodnie ze stanowiskiem prawosławnym, dopiero wtedy bę
dzie możliwe uznanie innych Kościołów za „Kościoły siostrzane” i
wspólnota eucharystyczna z nimi.
Jedność Kościoła

Naszkicowane tu koncepcje „jedności w wierze” (prawda i konsens) ściśle się wiążą z poglądami na jedność Kościoła. Warunkują się
one wzajemnie. Toteż Rzym w swej odpowiedzi na deklaracje z Limy
ma słuszność, opowiadając się za dokładnym wyjaśnieniem pojęcia K o
ścioła. Zgodnie z meritum teologicznym, chodzi tu o te same problemy,
9 Przedruk w: M D 33, 1982, s. 76-79; por. też J. Ratzinger, Interpretationen: Probleme
und Hoffnungen des anglikanisch-katholischen Dialogs, w: Kirche, Ökumene und Po
litik, Einsiedeln 1987, s. 67-96, zwł. posłowie, s. 87nn.
10 M D 39, 1988, s. 62-64.
11 Por. Theodor Nikolaou, Gesamtwürdigung der Methode und der Ergebnisse der bilate
ralen Dialoge, w: Les dialogues oecumeniques..., op. cit. (patrz przyp. 4), s. 209n.
12 Cyt. za Nikolaou, op. cit. s. 209.
13 M ax Thurian (red.): Churches respond to B E M . Official responses to the „Baptism, Eu
charist and Ministry” textyt. I-V , Geneva 1986-1988, zwł. 1.1, s. 122 nn; t. II, s. 1-25; t.
IV, s. 1-6.
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co w debacie nad „podstawową, zgodnością i podstawowym i rozbież
nościam i”, ponieważ dla jednych określone decyzje eklezjólogicżhfe na
leżą do samych podstaw wiary, podczas gdy drudzy w idzą w nich
zmienną tradycję ludzką. Logicznym tego skutkiem jest odmienna stra
tegia dialogu.
O d czasu Reformacji jedność Kościoła nie zależy w ed łu g Kościołów
ewangelickich od porozumienia się co do wspólnych struktur i urzę
dów. U rzędy i ustroje kościelne traktuje się poważnie, ale ani nie m ają
one charakteru sakramentalnego, ani nie opierają się na praw ie bos
kim. O dpow iedzi na oświadczenie z Lim y ilustrują fakt, że wszystkie
Kościoły ewangelickie bez w yjątku zam ierzają utrzymać to stanowisko
i w swej różnorodności są zgodne co do tego, że odrzuca się ustalenie je
dnego koniecznego ustroju urzędów i struktury K o ścio ła.14 Z dogm atyczno-eklezjologicznego punktu widzenia do widzialnej jedności K oś
cioła wystarcza wspólnota w głoszeniu S ło w a Bożego i wspólnota eu
charystii. Po luterańsko-reform owanej „unii” w Prusach dopiero ruch
ekumeniczny w X X w. ponownie dostrzegł korzyści płynące ze w spól
nych struktur organizacyjnych. D aje to niew ątpliw ie perspektywę
„unii” między wyznaniam i ewangelickimi, ale w łaściw ie bardziej cho
dzi o „wspólnotę K ościołów ” bez jedności organizacyjnej (np. K onkor
dia leuenberska). Ceni się doświadczenia federacyjne w Światowej
Radzie Kościołów, w Konferencji Kościołów Europejskich i w krajo
wych radach Kościołów, ale nikt nie chce jakiegoś „superkościoła” ; dy
skutuje się co najwyżej nad „soborową wspólnotą K ościołów ” jako ce
lem. lS
Strona katolicka często ocenia tę ew an gelick ą rezygnację z je d 
nolitej instytucji jako eklezjalny deficyt proteśtantów. W p ra w d z ie
rów nież w K ościele Rzym skokatolickim uznaje się p lu ralizm teologi
czny i w ielość form w iary, a koncepcję celu d ialo gu e w a n g e lic k o -k a tolickiego może naw et stanow ić mająca określoną strukturę współ-,
nota Kościołów 16, ale p rzew aża zaniepokojenie, że ostatecznie w y n i
knie z tego tylko koegzystencja zam iast jedności. K om isja złożona z
p rzedstaw icieli Rzym u i Ś w iato w ej F ederacji Luterań skiej jako cel
d ialo gu w ym ienia wspólnotę wiary, sakramentu i posługi, przy czym
nie w ystarcza w zajem ne uznanie urzędów ; niezbędne jest raczej
w spó ln e sp raw o w an ie episkope, tzn. urzędu biskupiego, i szczególna
ro la stolicy rzym skiej.
W tej spraw ie przedstawiciele luteranizmu Całkowicie przystali na
życzenia katolickie, sądzą bowiem najwyraźniej, że ewangelicka sw o
boda i otwartość w stosunku do struktur kościelnych p ozw alają na'
wielkoduszne ustępstwa, skoro Kościół katolicki ze w zględ ów doktry
nalnych po prostu nie może zajm ować innego stanowiska. Jest to szla
chetny motyw, ale nie bierze się tu pod uwagę, że w powszechnej opinii
K ościołów ewangelickich ekskluzywna, hierarchiczna struktura K oś
cioła w cale nie jest gwarantem praw idłow ego głoszenia posłannictwa o
uspraw iedliw ieniu ; wobec tego zgodnie ze swym i przekonaniam i w y z
naniowym i odrzucają one zdecydowanie rzymskokatolickie dogmaty o
papieżu, ogłoszone na Soborze W atykańskim Pierwszym.
14 Por. tamże całość t. I-V .
15 Por. mój artykuł pod tym tytułem w: M D 37, 1986, s. 78-84.
16 Wstęp do studium Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko/Ewangelicko-luterańskiej pt.
„Jedność przed nami” (Einheit vor uns), Paderborn-Frankfurt 1985, s. 8.
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N ie b y ła b y to pojednana różnorodność, gd y by podzielone do
tychczas Kościoły mogły znaleźć swoje miejsce w odnowionym Koś
ciele Rzymskokatolickim bez wyrzekania się swoich, danych im
przez Ducha Świętego, tradycji. ” Takie redintegratio unitatis b y ło 
by natom iast zręczną kontrreform acją — nie z powrotem , ale „n a
p rz ó d ” do Rzymu.
W niem al w szystkich dotychczasowych tzw. dokum entach k o n sensu aspekt ten przem ilcza się albo p o k ry w a ogólnym i form ułam i,
niejasnym i z punktu w id zen ia dogm atów i p ra w a kościelnego. K o m i
sja lu terań sk o -k ato lick a w U S A ośw iadczyła w 1974 r., że prymat

papieża, odnowiony w świetle Ewąngelii, nie musi być przeszkodą w
pojednaniu. 18 K om isja nie konkretyzuje jednak, że taka o d n o w a w e 
dle1 E w a n g e lii m u siałaby oznaczać an u low an ie dogm atów S o bo ru
W atyk ań sk iego P ierw szego albo ograniczenie ich o b o w ią z y w a n ia do
K ościoła R zym skokatolickiego jako K ościoła częściowego w łonie
K ościoła Chrystusowego.
Kościoły ewangelickie, które nie akceptują prymatu papieża w edle
Soboru W atykańskiego Pierwszego, m ogą dziś mimo to, z u w agi na
podstaw ow ą zgodność w „dialogu zbaw ien ia”, dostrzec w Kościele
Rzymskokatolickim część Kościoła Chrystusowego i dlatego, mimo
sprzeczności, opow iadać się za większym zakresem wspólnoty ekume
nicznej. Kościół Rzymskokatolicki z drugiej strony chce i musi zacho
w y w ać uniwersalne obow iązyw anie swego pojm ow ania się jako K o ścioła.opartego ń a prymacie i hierarchii, ponieważ w jego rozumieniu ta
struktura kościelna nie może być dowolnie zmieniana, lecz należy do
samych podstaw wiary. D latego też z perspektywy rzymskokatolickiej
w łaściw ie należałoby akcentować „fundamentalną rozbieżność p oglą
d ó w ”. Co jest ciekawe, ekumeniści katoliccy często pozostawiają te
analizy swoim kolegom ewangelickim i pomniejszają ekumeniczne zna
czenie problem u papieża uw agą, że my protestanci traktujemy papieża
poważniej niż oni sami — co jest dziwnym odwróceniem problem u p ra 
w dy, a zarazem, mimo subiektywnej uczciwości, przeinaczeniem dialo
gu teologicznego w dyplomatyczny. 1
8
7
17 Werner Löser: D a s'Einheits-und Ökumenismusverständnis der römisch-katholischen
Kirche, w: tenże (red.); Die römisch-katholische Kirche (seria „Kościoły św iata”, t.
X X ), Frankfurt 1986, s. 343. — Por. Otto Hermann Pesch: Ökumenismus der Bekeh
rung — in der Zereissprobe der Logik, w: H. Fries i O.H. Pesch: Streiten für die eine
Kirche, München 1987, s. 149, gdzie Sobór Watykański Drugi analizuje się następują
co: Jedna trudna prawda nie zdoła zlikwidować całej sztuki interpretacji: byłoby samooszukiwaniem się wyobrażanie sobie, że Kościół Rzymskokatolicki przejąłby w
sprawie jedności Kościoła np. podstawowy model Światowej Rady Kościołów, zgodnie
z którym jedność Kościoła przepadła i obecnie Kościoły siedzą niejako kołem, z Chry
stusem pośrodku, aby na nowo poszukiwać jedności, o której mówi ich Pan. Zgodnie
ze stanowiskiem katolickim nie ma jedności utraconej, lecz tylko jedność rozbita
wskutek oderwania się od istniejącego jednego Kościoła. A tym nadal istniejącym jed 
nym Kościołem jest oczywiście Kościół katolicki, kierowany przez następcę Piotra.
Powiedzenie czego- innego było nie tylko niemożliwe ze względów taktycznych, ale i
nie można było tego oczekiwać czy wymagać. Pesch analizuje jednak również „ele
menty samorelatywizacji” Kościoła Rzymskokatolickiego, aby szukać nowych pun
któw wyjścia do dialogu ekumenicznego.
18 Urząd i Kościół uniwersalny, tekst niemiecki w: Heinrich Stimimann/Lukas Vischer,
Papstamt und Petrusdienst, Frankfurt 1974, s. 109.
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Podsumowanie

W dialogu ewangelicko-katolickim nie w id ać w odniesieniu do
koncepcji jedności i urzędu papieskiego żadnej „pojednanej różnorod
ności” . Brzm i to frustruj ąco, ale być może tylko dla tych, którzy żyw ili
w ygórow ane oczekiwania i popadli w indyferentyzm dogmatyczny. Je
śli traktować rzecz trzeźwo i realistycznie, to trzeba przyjąć do w iad o 
mości, że z punktu w idzenia ekumenizmu istnieje zasadnicza zgodność,
a z punktu w idzenia w iedzy wyznaniowej — różnica poglądów , a po
tem zadać nie tylko pytanie, w jaki sposób „likw iduje się” sprzeczności
w dokumencie o zgodności, lecz także, w jaki sposób można rozw ijać i
kształtować ekumenizm mimo przeciwieństw.
Po pierwsze, w „dialogu p ra w d y ” chodzi o to, b y postarać się w y 
razić wspólnotę w podstawow ych spraw ach wiary. Zrozumienie, że to,
co w spólne w wierze, jest istotniejsze od tego, co nas jeszcze dzieli, po
konuje frustracje ekumeniczne. W ażne są tutaj w spólne studia nad Pis
mem Świętym i projekty tego typu, jak projekt Ś R K dotyczący N icej
skiego Wyznania W iary. 9 Angażują się tutaj także Kościoły praw osław 
ne. Zadanie K ościołów ewangelickich w dialogu dwustronnym i w ielo 
stronnym polega przede wszystkim na zapoznaw aniu się z tym, jak
w ierzą inni, a następnie na udowodnieniu, że również Kościoły ew an
gelickie są w ierne tradycji apostolskiej i tradycji starego Kościoła.
W ten sposób Kościoły praw osław ne i Kościół Rzymskokatolicki będą
może kiedyś mogły uznać Kościoły ewangelickie i urzeczywistnić
wspólnotę Kościoła w słow ie i sakramencie.
Po drugie, na uw agę zasługuje projekt zbadania X V I-w iecznych
potępień nauki pod tym kątem, czy i dziś jeszcze dotyczą one partnera
ekumenicznego. 0 Oświadczenia ekumeniczne w kwestii twierdzeń za
w artych w reformacyjnych pismach wyznaniow ych i w ypow iedzi S o 
boru Trydenckiego m ogłyby usunąć w iele balastu historycznego.
Stwierdzenie, że potępienie nie dotyczy dziś drugiego Kościoła, nie oz
nacza, że się przejm uje jego naukę, lecz że staramy się uznać ją za jedną
z m ożliwych w ykładni Ewangelii.

Dialogmiłości
D ialo g ekumeniczny w chrześcijaństwie podzielonym na wyznania
nie wyczerpuje się jednak w rozm owach na temat doktryny, lecz obej
muje również tzw. dialog miłości. Z teologicznego i praktycznego p u n - 1
0
2
9

19 Kommission für Glauben und Kirchenverfassung: Den einen Glauben bekennen. A u f
dem Weg zu einem gemeinsamen Ausdruck des apostolischen Glaubens auf der Grund
lage des Glaubensbekenntnisses von Nizäa-Konstantinopel (381). Ein Studiendoku
ment, Genf 1988 (Faith and Order Paper nr 140).
20 K arl Lehmann i Wolfhart Pannenberg (red.): Lehrverurteilungen — kirchentrennend?,
t. I: Rechtfertigung, Sakramente und Amt im Zeitalter der Reformation und Heute,
Freiburg und Göttingen 1986. — Reinhard Frieling i W alter Schoepsdau, Lehrverurte
ilungen damals und heute. Eine ev. Arbeitshilfe zum Ergebnis der gemeinsamen Oek.
Kommission, Bensheimer Hefte nr 67, Göttingen 1987. — Por. główne artykuły w M D
w 1987 r.
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ktu widzenia jest on czymś więcej niż tylko pokojowym życiem obok
siebie i współżyciem ze sobą.
Patriarcha ekumeniczny Atenagoras był w latach sześćdziesiątych
głównym rzecznikiem owego „dialogu miłości” . Nawiązywał przy tym
do encykliki Patriarchatu Ekumenicznego z roku 1920 pt. „Do Kościo
łów Chrystusowych na całym świecie” , wzywającej do koinonia ton ekklesion, której nie uniemożliwiają istniejące różnice dogmatyczne.21 Z
proroczą jak na owe czasy dalekowzrocznością głosi ona: Za najważ
niejsze uważamy ponowne rozpalenie i umocnienie miłości między K o
ściołami, tak by nie traktowały się już wzajemnie jako wrogowie i obcy,
lecz jako krewni i domownicy w Chrystusie. Następnie encyklika
przedstawiała jedenaście konkretnych propozycji współpracy, które z
biegiem lat były realizowane w ramach ruchów „Praktycznego Chrześ
cijaństwa” i „Wiary i Ustroju” , a od roku 1948 — w Światowej Radzie
Kościołów.
Samokrytycznie i krytycznie trzeba tu, a także w odniesieniu do
stosunków ewangelicko-katolickich, zadać pytanie, dlaczego ów? dialog
miłości, owa „sympnoia” jako bycie razem w jednym Duchu, toczy się
tak opieszale i bez zapału. Często słyszy się tylko paraliżujące skargi na
„skandal rozłamu” i patetyczne wywody o „pragnieniu jedności” —
przy czym najczęściej ma się nadzieję, że to inni się zmienią. Tymcza
sem wszyscy chrześcijanie, na wszystkich płaszczyznach życia kościel
nego, w rodzinach, parafiach, stowarzyszeniach, Kościołach krajo
wych, diecezjach itd., powinni weryfikować często cytowane formuły
ekumeniczne, czynić wspólnie wszystko, czego nie muszą czynić od
dzielnie ze względów doktrynalnych, przyczyn sumienia lub praktycz
nych. Dla żadnego Kościoła nie jest pożyteczne życie tylko dla siebie,
działanie w pojedynkę w dawaniu świadectwa i służbie na świecie, i
wchodzenie w drogę Światowej Radzie Kościołów. Dlatego też Kościo
ły członkowskie muszą udzielić Radzie nie tylko mandatu na prowa
dzenie dialogu miłości, lecz także autorytetu do działania w ich imie
niu. Dlaczego stosunki między Rzymem a Genewą, między papieżem a
sekretarzem generalnym przypominają raczej pełen napięcia dialog
między teściową a synową niż dialog miłości między braćmi i przyja
ciółmi?
Ponieważ wiele przeszkód w dialogu miłości wypływa po prostu z
egoizmu wyznaniowego, egoistycznego grupowego instynktu samoza
chowawczego i innych czynników nieteologicznych, potrzebna jest
szczera rozmowa, by nauczyć się czynić to, co wszyscy akceptują:
wspólnie się modlić i wspólnie posługiwać na świecie. „Jedność” bo
wiem wiąże się mianowicie nie tylko z prawdą, wyznaniem wiary i dog
matem, lecz elementarnie także ze sprawiedliwością i pokojem. Tu na
szczęście wiele rzeczy dzieje się wspólnie, ale we wszystkich Kościo
łach, jak również we wspólnocie ŚRK stale grożą nowe rozłamy, nowe
„wyznania etyczne” . Odmienne decyzje etyczne i polityczne niweczą
często jedność w dawaniu świadectwa i w posłudze, tak że dialog miło
ści zmienia się w dialog kłótni, jak np. w wypadku programów zwal
czania rasizmu i militaryzmu, konkretnych posunięć przeciwko wyzys
kowi i uciskowi itd. Tu niewiele pomogą apele o pokój i jedność, tu po
21 Przedrukowana m.in. w: W.A. Visser’t Hooft: Ursprung und Entstehung des Ökumeni
schen Rates der Kirchen (zeszyt dodatkowy nr 44 do Ökumenische Rundschau), Fran
kfurt 1983, s. 91-93.
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m oże tylko w spó ln e przysłuch iw anie się S ło w u Bożem u w „dialogu
z b a w ie n ia ” i w y rastająca z tego w zajem n a miłość, tak by zrozum ie
nie zb aw czego planu B oga i nieładu w K ościele na św iecie d o p ro w a 
dziło, być może, do ekumenicznej pokuty, a potem do w spóln ego
św iad ectw a.
D ialo g miłości jest rzeczą niezwykle ważną: nie można tu niczego
odfajkow ać jako spraw y załatwionej, trzeba stale szukać nowych form
koinonii na wszystkich płaszczyznach życia kościelnego. Struktury
ekumenicznego dialogu miłości z pewnością można jeszcze ulepszyć,
ale Św iato w a R ada Kościołów jest na pewno nadal in sta n c ji m iarodaj
ną dla dialogow ej struktury chrześcijaństwa. Kościół Rzymskokatolic
ki, ze sw oją strukturą opartą na prymacie, znajduje się do tej pory' ra 
czej w roli konkurencji, tylko niekiedy współpracującej. W spóln a G ru 
pa Robocza W atyk an -G en ew a bad a obecnie na nowo, w jaki sposób
Kościół Rzymskokatolicki może włączyć się do koinonii ton ekklesion
— mimo z pewnością związanych z tym problem ów organizacyjnych
wynikających z różnicy w wielkości K ościo łów .22
O d p o w ied ź na pytanie „dialogi ekum eniczne — i co potem?”
m oże być w o bec nakreślonej m nogości p ro blem ów rozczarow ująca,
p on iew aż ostatecznie przecież nic nie zmieni w rozczłonkow anym
pod w zględ em w yznaniow ym chrześcijaństwie. Sądzę jednak', że o b 
szerne spojrzenie na d ialo g ekum eniczny jak o d ialo g zbaw ien ia, p ra 
w d y i m iłości p o z w a la dostrzec, że d ialo g jak o taki nie jest neutralny
eklezjologicznie, ale stanow i już jak ąś form ę pośw iadczonej przez
B ib lię koinonii. Jest ona niedoskonała, dopóki nie możemy w spóln ie
uczestniczyć w eucharystii; jedn ak w spóln ota w p od staw o w y ch
sp raw ach w ia ry um ożliw ia nam nie tylko bezpośrednie om aw ianie
przeciw ień stw w yzn an iow ych i oczekiw anie konsensu doktrynalnego
w dalekiej przyszłości, lecz także ju ż teraz w spólnie, ja k ą Kościół-Je
zusa Chrystusa, d aw an ie przed św iatem św iad ectw a E w a n g e lii sło
w em i czynem. Jeśli ktoś w ten sposób uczestniczy w d ialogu ekum e
nicznym, może przezw yciężyć frustrację z p ow o d u b ra k u szybkich
postępów w d ialo gu teologicznym.
(Przekład za: „Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim ‘ 1988 nr 5)
Tłum.: Joanna Kruczyńska
22 Po Zgrom adzeniu Ogólnym Ś R K w U ppsali w 1968 r. zastanawiano się nad przystąpienieniem Kościoła Rzymskokatolickiego do Rady. 10 czerwca 1969 r. papież P a 
weł VI przy okazji wizyty w Genewie poinform ował o odmowie przystąpienia, którą
później uzasadniono w studium zamieszczonym w: ÖR 21, 1972, s. 521nn. Dziś Koś
ciół katolicki współdziała w realizacji niektórych program ów ŚRK,* jednak dzięki
swej strukturze Kościoła o zasięgu światowym i swym przedstawicielstwom dyplo
matycznym bez wątpienia w sferze politycznej działa często skuteczniej niż p lu rali
styczna ŚRK. N a tej podstawie słusznie można zadać pytanie, czy przystąpienie
Rzymu do ŚR K stanowiłoby dla obu stron inspirację czy też sparaliżow ałoby ich
działalność.

DIALOGI EKUMENICZNE — I CO POTEM?

49

E C U M E N IC A L D IA L O G U E S — W H A T NEXT?
(Summary)

The text published is an altered wording of a paper read at an international seminar
organised by the Institute of Ecumenical Researches of the Lutheran World Federation in
Strasbourg, July 1988. Its author, Prof. Dr Reinhard Frieling is director of the Institute of
Confessional Researches in Bensheim (FRG). In his argumentation the author adopted
Pope Paul Vlth notion „dialogue of salvation” , the ecumenical Patriarch Atenagoras ex
pression „dialogue of love” , while he defines ecumenical negotiations as „dialogue of
truth” .
Forty years after the formation of the World Council of Churches and twenty years
after the first bilateral talks with the Roman Catholic Church were undertaken, a balan
ce of what has resulted from ecumenism is often made. From rough estimation the results
might seem extremely positive: many agreements between Churches were achieved, nu
merous ecumenical texts even without official acceptance gave beginning to a huge pro
cess of learning and renewal within local communities.
On the other hand, everyday we meet with the lack of interest and with helplessness
in respect to the results of the work of the committees for ecumenical dialogue. The ecu
menism of the committees and their documents on repetitive themes: Church, Sacra
ments and Ministry, is assumed as a burdensome settlement of accounts with the past,
and not as aid in the everyday life of a Christian or parish. The majority of Church lea
ders and theologians are absorbed with other problems.
The ecumenism of committees and documents has become in the last years a perpetu
urn mobile in which ecumenists repeat themselves. Most often they themselves are the
only recipients of the results od their dialogues, especially in the sphere of the Evangeli
cal-Catholic ecumenism.
Prof. Frieling draws the following conclusions from his reasoning: The answer to the
question: „Ecumenical dialogues — what next?” may, in face of the numerous problems
presented, be disappointing, since in the end it won’t change anything within the confessionaly divided Christianity. A vast glance upon the ecumenical dialogue of salvation,
truth and love allows us to notice that dialogue as such is not neutral ecclesiologically,
but is already something of a form of koinonia testified in the Bible. It remains imperfect
as long as we are not able to participate together in Eucharist. Yet unity on basic que
stions of faith gives us a possibility for not only an open discussion about confessional
antagonisms and the expectation of a consensus in the far future, but also a possibility of
giving witness, as a Church of Jesus Christ, to the Gospel in word and dead. If one parti
cipates in ecumenical dialogue in such a way. he may overcome the frustration resulting
from the lack of a quick progress of theological dialogue.

Ö K U M E N IS C H E D IA L O G E — U N D W A S D A N N ?

(Zusammenfassung)

Der publizierte Text ist eine überarbeitete Fassung eines Referates, der im Rahmen
eines Internationalen Seminars des LWB-Instituts für ökumenische Forschung in Stras
sburg im Juli 1988 gehalten worden ist. Professor Dr. Reinhard Frieling ist Direktor im
Konfessionskundlichen Institut Bensheim (BRD). Er übernimmt in seinen Ausführungen
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von Papst Paul VI. den Begriff „Dialog des Heils” und vom ökumenischen Patriarchen
Athenagoras die Wendung „Dialog der Liebe” , während die theologischen Verhandlun
gen „Dialog de Wahrheit” genannt werden.
Vierzig Jahre nach der Gründung des Oekumenischen Rates der Kirchen und zwan
zig Jahre nach der Aufnahme zahlreicher bilateraler Dialoge mit der römisch-katholi
schen Kirche wird gegenwärtig vielfach Bilanz gezogen, was denn eigentlich bei der Oekumene herausgekommen sei. Es gab eine Reihe offizieller Vereinbarungen zwischen den
Kirchen, und zahlreiche ökumenische Texte hatten ohne offizielle Rezeption eine indi
rekte Wirkung, indem sie einen enormen Lernprozess und manche Erneuerung in den Ge
meinden einleiteten.
Andererseits kann man es fast täglich erleben, dass Desinteresse und Ratlosigkeit be
gegnen, wenn die Ergebnisse der ökumenischen Dialogkommissionen vermittelt werden
sollen. Die Kommissionsökumene mit ihren Papieren zu den immerwiederkehrenden
Themen Kirche, Sakramente und Amt wird als mühselige Vergangenheitsbewältigung
empfunden, nicht aber als Hilfe für das Leben eines normalen Christen oder einer norma
len Gemeinde. Die meisten Kirchenführer und Theologen sind mit anderen Themen und
Problemen beschäftigt.
Die Komissions- und Papier-Oekumene ist seit gut zehn Jahren zu einem Perpetuum
mobile geworden, bei dem die Oekumeniker sich im Kreise drehen. Grossenteils rezipie
ren nur die Oekumeniker selber ihre ökumenischen Dialogergebnisse, vor allem in der
evangelisch-katholischen Oekumene.
Prof. Frieling zieht folgenden Fazit: Die Antwort auf die Frage „Oekumenische Dia
loge — und was dann?” mag angesichts der angezeigten Fülle von Problemen enttäu
schend sein, weil sich letztlich an der konfessionell gegliederten Christenheit doch nichts
ändern wird. Ich meine jedoch, dass eine umfassende Sicht des ökumenischen Dialogs als
Dialog des Heils, der Wahrheit und der Liebe erkennen lässt, dass der Dialog als solcher
nicht ekklesiologisch neutral ist, sondern bereits eine Form der biblisch bezeugten koinonia darstellt. Sie ist unvolkommen, solange wir nicht gemeinsam Abendmahl feiern kön
nen; aber die Gemeinschaft im Fundamentalen des Glaubens ermöglicht es uns, nicht nur
Auge in Auge die konfessionellen Gegensätze zu besprechen und auf einen Lehrkonsens
in ferner Zukunft zu hoffen, sondern schon jetzt gemeinsam als Kirche Jesu Christi der
Welt das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Wer in dieser Weise am ökumeni
schen Dialog beteiligt ist, kann Frustationen über fehlende rasche Fortschritte im theolo
gischen Dialog überwinden.

KAROL KARSKI
A N G L IK A N IZ M

Rys historyczny
Wszystko zaczęło się w roku 596, gdy papież Grzegorz W ielk i (5 9 0 604) w ysłał mnicha rzymskiego Augustyna do Anglii, aby ędnow ił tam
w iarę katolicką. W roku następnym Augustyn w raz z 40 benedyktyna
mi w y lą d o w ał w Kent, gdzie został serdecznie powitany przez króla E thelberga. M nisi benedyktyńscy założyli w Canterbury klasztor, który
stał się ośrodkiem działalności misyjnej w śród Anglosasów.
G d y w roku 1980 d r Robert Ruńcie (ur. 1922) został zainstalowany
w katedrze w Canterbury jako 102 arcybiskup, prym as A n glii i honoro
w y zwierzchnik W spólnoty K ościołów Anglikańskich, ani on, ani jego
Kościół nie mieli w ątpliwości, że są kontynuatorami tradycji i sukceso
ram i św. Augustyna. Dzięki ekspansji kolonialnej i działalności misyj
nej prow adzonej w X V III i X I X w. anglikanizm zadom ow ił się na
wszystkich kontynentach.
Charakter anglikanizm u można wyjaśnić tylko w świetle angiels
kiej historii Kościoła. Jest on w dużej mierze syntezą katolicko-protestancką. G dy król H enryk V III (1509-1547) zerw ał w 1533 r. kontakty z
papieżem, przyczyny tego kroku m iały charakter osobisty i polityczny,
nie teologiczny. Ogłaszając się głow ą Kościoła w Anglii, król nie zez
w a la ł początkowo na istotne zmiany w sprawach wiary. Kościół Anglii,
choć w oln y od rzymskiej kontroli, musiał pozostać Kościołem katolic
kim. N ie zmieniły się jego podstaw ow e struktury. Henryk V III uw ażał
się za obrońcę odziedziczonej wiary.
Charakter reform acyjny przybrał Kościół angielski dopiero za p a
now ania E d w a rd a V I (1547-1553), małoletniego syna H enryka VIII.
A n glia stała się w tym czasie punktem zbornym dla prześladowanych
protestantów z kontynentu (M arcin Bucer, Jan Łaski i in.), którzy p arli
do radykalnych przemian. G łó w n e zasługi w reform owaniu Kościoła
miał arcybiskup Canterbury Thomas Cranm er (1489-1556), który przy
czynił się do odnowy kaznodziejstwa i liturgii. W ydany przezeń w 1549 r.
„M odlitew nik powszechny” („B ook of Common P ray er”), pełniący jed
nocześnie rolę brew iarza i mszału, sta ł‘się jedną z najbardziej znaczą
cych ksiąg w dziejach chrześcijańskiej liturgii.
P ró b a restytucji katolicyzmu za panow ania M arii (1553-58) nie po
w iod ła się. Jej następczyni Elżbiet^,! (‘1558—1603) doprow adziła dzieło
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reformy do końca. Marzył jej się Kościół obejmujący wszystkich ludzi,
Kościół państwowy będący zarazem Kościołem ludowym. Abp Mat
thew Parker (1504-1575) chciał poprzez jedną religię osiągnąć jedność
narodową. „Modlitewnik powszechny” w swoich kolejnych wersjach,
aż do wersji ostatecznej z 1662 r., był i pozostał wyrazem kompromisu
teologicznego. Zawarte w nim sformułowania można interpretować na
sposób katolicki i protestancki.
Artykuły Wiary (w liczbie 39), przyjęte ostatecznie w 1571 r., zo
stały opracowane częściowo pod wpływem myśli luterańskiej, częścio
wo zaś pod wpływem kalwinizmu. Nie uzyskały one nigdy rangi oficja
lnego anglikańskiego wyznania wiary. Są jednak świadectwem silnego
wpływu teologii protestanckiej, który zawsze był istotnym elementem
anglikanizmu. Jednocześnie anglikanizm nie zrezygnował nigdy z de
monstrowania swego katolickiego charakteru. Świadczy o tym konsek
wentne obstawanie przy ustroju episkopalnym oraz zachowanie rytu
święceń na diakona, kapłana i biskupa.
Restytucja katolicyzmu, podejmowana najpierw przez królową
Marię, a w sto lat później przez dwóch kolejnych Stuartów — Karola II
(1660-1685) i Jakuba II (1685-1688) — zakończyła się niepowodzeniem.
Ale także próba usunięcia biskupów i wszystkich innych form tradycji
katolickiej przez Oliviera Cromwella (1599-1658) ostatecznie nie po
wiodła się. Zwyciężyła via media.
Chociaż anglikanizm nie był nigdy wiarą całego narodu, stał się je
dnak istotnym elementem życia Anglików. W Szkocji zwyciężył prezbiterianizm należący do rodziny Kościołów reformowanych. Anglika
nizm był przez długi czas religią państwową w Walii i Irlandii. Dzisiaj
tylko Kościół Anglii jest oficjalnie związany z koroną brytyjską.
Gdziekolwiek w okresie brytyjskiej ekspansji imperialnej uda
wali się Anglicy, tam zabierali swój Kościół. A towarzystwa misyjne
z wielkim zapałem pozyskiwały dla anglikanizmu ludność miejsco
wą. Już w 1607 r. przystąpiono do tworzenia Kościoła Anglikańskie
go w Ameryce Północnej. Pod koniec X IX wieku był anglikanizm
wspólnotą o zasięgu światowym, ale — z małymi wyjątkami — w y
stępował tylko w krajach skolonizowanych przez Wielką Brytanię.
Toteż pod względem kulturowym zachował on charakter angielski.
Dopiero w drugiej połowie bieżącego stulecia zaczęły dochodzić do
głosu tradycje lokalne.
W wieku XVIII nastąpiło duże zeświecczenie w Kościele Anglii, do
szło do upadku życia duchowego, religijność uległa sformalizowaniu.
Ruch metodystyczny, działający najpierw w łonie Kościoła Anglii, po
tem poza oficjalnym Kościołem, był wyrazem protestu religijnego i spo
łecznego.
W wieku X IX o życiu Kościoła Anglii decydowały trzy nurty:
ewangelicki (Low Church), liberalny (Broad Church, tzw. latitudinarianie) i katolicyzujący (High Church).
Nurt ewangelicki wywierał silny wpływ na pobożność. Jego zwo
lennicy prowadzili aktywną działalność duszpasterską. Nurt ten przy
czynił się do powstania różnych towarzystw: ds. ewangelizacji wśród
Żydów, misji wśród Indian w Ameryce, popierania proletariatu prze
mysłowego itp. Dużą rolę odgrywali tutaj ludzie świeccy. Przedstawi
ciel tego nurtu William Wilberforce (1759-1833) prowadził nieustępli
wą walkę z niewolnictwem oraz angażował się na rzecz respektowania
zasad chrześcijańskich w polityce i gospodarce.
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Przedstawiciele nurtu liberalnego wywierali przemożny wpływ na
politykę kościelną. Propagowali ideę Kościoła dopuszczającego duże
różnice w doktrynie i pobożności oraz dającego ludziom świeckim sze
rokie możliwości działania. Liberałowie chcieli zreformować admini
strację kościelną, a przede wszystkim uporządkować finanse Kościoła.
Ich najwybitniejszy przedstawiciel Frederic Denision Maurice (180572) głosił pogląd, że naród jest wspólnotą chcianą przez Boga a pań
stwo jest sługą narodu. Zadaniem Kościoła jest kształtowanie narodu w
duchu chrześcijańskim i uwrażliwianie przywódców państwa na przy
kazania Boże. Maurice próbował wprowadzić w życie socjalizm chrześ
cijański, chciał przy jego pomocy usunąć problemy społeczne sprzeczne
z chrześcijaństwem.
Nurt katolicyzujący, zwany też ruchem oksfordzkim, skupiał się
przede wszystkim wokół dwóch osób: Johna Henry Newmana (18011890) i Edwarda Pusey’a (1800-1882). Zwolennikom tego nurtu chodzi
ło o trzy rzeczy: wzmocnienie autorytetu Kościoła przez wzmocnienie
autorytetu biskupa, nawiązanie do tradycji Kościoła pierwszych stuleci
i odnowę życia religijnego wiernych. Oksfordczycy stawali się stopnio
wo zwolennikami spowiedzi usznej, celibatu kapłanów, życia zakonne
go, wprowadzali też do kościoła ornaty, kadzidła, obrazy itp. Newman
wraz z dużą grupą swoich zwolenników przeszedł w 1845 r. na łono Ko
ścioła Rzymskokatolickiego. Fakt ten spowodował przejściowe osłabie
nie wpływów ruchu oksfordzkiego w Kościele Anglii.
Dowodem wielkiej dojrzałości Kościoła Anglii było to, że potrafił
pogodzić w swoim łonie wszystkie wspomniane wyżej nurty, nie dopu
szczając do rozłamu. To doświadczenie przydało się w okresie później
szym, gdy rozmachu zaczął nabierać ruch ekumeniczny.
Sytuacja obecna

W X IX stuleciu zachodziła poważna groźba wewnętrznego rozpa
du Kościoła Anglii. Dzisiaj Kościół ten jawi się bardziej niż kiedyko
lwiek przedtem jako jedność, czy to w podejmowanej działalności eku
menicznej, czy też w stosunkach z państwem.
Życia kościelnego anglikanów nie można mierzyć według uczestni
ctwa w nabożeństwie niedzielnym. Z przeszło 27 milionów zarejestro
wanych członków Kościoła tylko kilka procent przystępuje do sakra
mentu Wieczerzy Pańskiej. Żnacznie więcej osób przyjmuje chrzest,
bierze ślub kościelny i życzy sobie chrześcijańskiego pochówku. Nie
tylkę regularni uczestnicy nabożeństw wykazują się znajomością Pis
ma Św. Wielu anglikanów należy do stowarzyszeń kościelnych, pracy
społecznej itp. Kandydaci na duchownych, których liczba jest niedo
stateczna, cechują się na ogół wysokim poziomem umysłowym i moral
nym.
Ruch oksfordzki przyczynił się w X IX w. do reaktywowania zako
nów religijnych (męskich i żeńskich). Przywrócono stare zakony (bene
dyktyni, franciszkanie), utworzono też nowe wspólnoty. Mimo iż w ży
ciu całego Kościoła nie odgrywają one znaczącej roli, wnoszą jednak
ważny wkład do ożywienia religijności.
Praca duszpasterska w Kościele Anglii prowadzona jest jeszcze
głównie w tradycyjnym systemie parafialnym. Podejmowane są jednak
także próby wychodzenia naprzeciw nowoczesnemu społeczeństwu.
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Ludzie nie przychodzą już masowo do kościoła, przeto kościół musi iść
do ludzi. W ramach duszpasterstwa przemysłowego szuka się dróg do
tarcia do robotników, warstwy społecznej, która najbardziej stroni od
Kościoła Anglii jako Kościoła państwowego. Organizuje się nabożeńst
wa eucharystyczne z uproszczoną liturgią we wspólnotach domowych.
Dobrze rozwinięte jest duszpasterstwo wojskowe i więzienne. Do sze
rokich warstw młodzieży dociera się przede wszystkim przez nauczanie
religii w szkole.
Kościół Anglii jest Kościołem państwowym. Państwo ma prawo do
mianowania arcybiskupów, biskupów, dziekanów i niektórych innych
dostojników kościelnych. Ma też prawo nadzoru nad formami kultu
oraz najwyższą jurysdykcję w sprawach ściśle kościelnych. Mianowa
nie dostojników kościelnych leży w gestii korony. W praktyce król lub
królowa akceptuje propozycje przedstawione przez premiera. Ten osta
tni zasięga najpierw rady arcybiskupów Canterbury i Yorku.
Prawo państwa do nadzorowania form kultu spotyka się dzisiaj z
szeroką krytyką jako ingerencja w prawa właściwe Kościołowi. Odrzu
cenie zrewidowanego „Modlitewnika powszechnego” przez parlament
w latach 1927/28 dowodzi, że jeszcze stosunkowo niedawno państwo
korzystało ze swoich praw.
Kościół Anglii nie otrzymuje pomocy finansowej od państwa. Jego
członkowie nie płacą też podatku kościelnego. Połowa biskupów zasia
da w Izbie Lordów. Arcybiskup Canterbury nadal koronuje króla, któ
remu w dalszym ciągu nie wolno zawrzeć związku małżeńskiego z czło
nkiem Kościoła Rzymskokatolickiego. Kościół Anglii, jako jedyny spo
śród Kościołów anglikańskich, czerpie ok. 30% swoich dochodów z
własności uzyskanej w średniowieczu (dawniej była to własność ziems
ka, dzisiaj są to przede wszystkim lokaty kapitałowe).
Kościół Anglii dzieli się na dwie prowincje: Canterbury i York.
Arcybiskup Canterbury nosi tytuł „prymasa całej A n glii” , arcybis
kup Yorku — „prymasa A n glii” . Prowincja Canterbury ma 30 diecez
ji, Yorku — 14. Obie prowincje posiadają rodzaj synodu zwany konwokacją. W skład konwokacji wchodzą biskupi danej prowincji, któ
rzy tworzą Izbę Biskupów, i wybrani duchowni, którzy tworzą Izbę
Kleru.
W 1919 r. utworzono Zgromadzenie Krajowe Kościoła Anglii, które
w 1970 r. przekształciło się w Synod Generalny. Należą doń: biskupi
ordynariusze w liczbie 44, duchowni reprezentowani w obu konwokacjach w liczbie 350 i mniej więcej tyle samo przedstawicieli świeckich.
Synod Generalny zbiera się na ogół trzy razy w roku. Ma on następują
ce kompetencje:
— jest centralnym organem prawodawczym i administracyjnym Koś
cioła Anglii. Ustawy, które potrzebują zgody parlamentu, muszą mu
być przedłożone i przezeń aprobowane. Synod reprezentuje Kościół
wobec korony i parlamentu;
— jest centralnym organem finansowym;
— jest ciałem doradczym dla wszystkich spraw życia kościelnego-, nie
może jednak uchwalać ustaw lub podejmować decyzji, które sprawia
łyby wrażenie „definicji” w sprawach wiary.
Styl pracy Synodu Generalnego jest demokratyczny i choć nieco
skomplikowany, gwarantuje jednak możliwość osiągnięcia daleko idą
cej zgodności poglądów. We wszystkich trzech izbach projekty doku
mentów omawiane są osobno i przegłosowywane. Następnie Izba Bis
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kupów opracowuje ostateczną wersję, którą wszystkie izby albo przyj
mują, albo odrzucają.
Kościół Anglii posiada pewne instytucje, które mają szczególne
znaczenie dla życia wewnątrzkościelnego. Należą do nich: Izba ds. Wy
chowania, Izba ds. Społecznych, Komisja Liturgiczna, Komitet Spraw
Międzynarodowych.
Około 30 seminariów i wydziałów teologicznych zajmuje się kształ
ceniem i wychowaniem kandydatów do urzędu duchownego.
Diecezją kieruje biskup przy pomocy synodu diecezjalnego złożo
nego z duchownych i świeckich. Istnieją też synody dekanalne. Parafią
kieruje rada parafialna.
W spólnota K ościołów Anglikańskich

Eksploratorom brytyjskim w Ameryce, Azji, Afryce i Australii to
warzyszyli na ogół przedstawiciele Kościoła Anglii. Z biegiem lat po
wstawały w koloniach diecezje kierowane przez biskupów. Po upływie
kolejnego okresu czasu kilka diecezji na jakimś obszarze łączyło się z
sobą, wybierało arcybiskupa i uzyskiwało w ten sposób większą lub pe
łną samodzielność.
W roku 1607 powstała pierwsza parafia w Ameryce Północnej (Ja
mestown, Wirginia). W tym samym czasie misjonarze anglikańscy roz
poczęli działalność na Wyspach Karaibskich (Indie Zachodnie) i w In
diach. Szeroko zakrojona działalność misyjna miała jednak miejsce do
piero pod koniec X V III wieku, po utworzeniu Kościelnego Towarzyst
wa Misyjnego (Church Missionary Society). Misjonarze podjęli wów
czas pracę w Birmie, na Cejlonie, w Chinach, Japonii i Afryce. Najważ
niejszym organizatorem pracy misyjnej był biskup Londynu Charles J.
Blomfield (1786-1857), który utworzył prowincje kościelne Indii, Au
stralii i Afryki Płd.
Z upływem czasu dokonywała się reorganizacja Imperium Brytyjs
kiego. Niektóre kolonie otrzymywały większą samodzielność, niekiedy
nawet pełną autonomię. Imperium przekształcało się powoli we Wspól
notę (Commonwealth). Nie pozostało to bez wpływu na sytuację Koś
cioła w poszczególnych prowincjach. Jako pierwszy ogłosił swą samo
dzielność Kościół Episkopalny w USA (1787). Inne prowincje znajdują
się dzisiaj w Walii, Irlandii, Szkocji, Kanadzie, Indiach Zachodnich,
Brazylii, w południowej części Ameryki Południowej, Jerozolimie i na
Bliskim Wschodzie, Japonii, Birmie, Afryce płd., Afryce centralnej, A f
ryce zachodniej, Nigerii, Kenii, Tanzanii; Ugandzie, Rwandzie, Burun
di i Zairze, Sudanie, na Oceanie Indyjskim, w Australii, Nowej Zelan
dii, Melanezji i Papua-Nowej Gwinei. Poza tym istnieją regionalne
r,ady anglikańskie w Azji wschodniej i w południowej części Pacyfiku.
N a tych obszarach istnieje za mało anglikanów, aby można było utwo
rzyć z nich samodzielną prowincję kościelną. Dawna prowincja chińs
ka (Święty Kościół Katolicki w Chinach) istnieje dzisiaj w stanie szczą
tkowym w Hongkongu. Dawne diecezje w dzisiejszej Chińskiej Repu
blice Ludowej tworzą dziś wraz z innymi wyznaniami protestanckimi
Radę Protestancką Chin, na której czele stoi K.H. Ding, były biskup an
glikański. Diecezje anglikańskie na Półwyspie Indyjskim weszły w
skład dwóch Kościołów unijnych: Kościoła Indii Południowych (1947f i
Kościoła Indii Północnych (1970).
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W skład Wspólnoty Kościołów Anglikańskich wchodzi dzisiaj 26
prowincji, ponad 400 diecezji i ok. 50 min wiernych.
Wspólnota nie jest związkiem konfesyjnym, utworzonym do wypeł
niania określonych celów. Zrewidowany katechizm Kościoła Anglii z
1967 r. zawiera taką definicję: Wspólnota Kościołów Anglikańskich
jest rodziną Kościołów w łonie uniwersalnego Kościoła Chrystusowe
go; trzyma się ona mocno nauki i struktury apostolskiej, jej członkowie
znajdują się w pełnej wspólnocie sakramentalnej ze sobą oraz ze stoli
cami biskupimi w Canterbury i Yorku.
Czynnikami utrzymującymi wspólnotę są m.in.: „Modlitewnik po
wszechny” , jednolity urząd kościelny, dobrowolne uznawanie arcybis
kupa Canterbury honorowym prymasem i ośrodkiem jedności, wspólne'
dziedzictwo itd. Warto tu przytoczyć opinię biskupa anglikańskiego :
wybitnego działacza ekumenicznego Stephena Charlesa Neilla (1900
1984), który powiada, że węzłem jedności Wspólnoty Kościołów Anglr
kańskich jest całkiem po prostu wierność, wierność wobec wielkiej tra
dycji uporządkowanej wolności, wierność wobec wiary Kościoła wyra
żonej w „Modlitewniku powszechnym” i wyznaniach wiary, wierność
samodzielnych Kościołów wobec siebie i wierność wszystkich wobec
Chrystusa jako jednej głowy Kościoła.
W miarę coraz większego usamodzielniania się poszczególnych
prowincji anglikańskich wzrastała potrzeba powołania organu, któr\
sprzyjałby utrzymaniu więzi wzajemnej i pozwalałby występować
Wspólnocie Kościołów Anglikańskich na zewnątrz jako jedna rodzina.
Decydujący krok w realizacji tego celu uczyniono w 1867 r., zwołując
Pierwszą Konferencję Biskupów w Lambeth (nazwa wywodzi się oć
londyńskiej rezydencji arcybiskupa Canterbury). Odtąd odbywają się
one na ogół co 10 lat. Zwołuje je arcybiskup Canterbury, który także im
przewodniczy. Zaprasza się na nie wszystkich arcybiskupów i bisku
pów.
Konferencje w Lambeth służą komunikacji i wzajemnej konsulta
cji w kwestiach o żywotnym znaczeniu dla całej Wspólnoty. Nie posia
dają one ani autorytetu synodalnego, ani pełnomocnictw prawodaw
czych. Działają bez formalnego statutu. Ich uchwały mają charakter
zaleceń, których przyjęcie i wprowadzenie w życie jest sprawą poszcze
gólnych Kościołów członkowskich.
Przyczyną zwołania Pierwszej Konferencji w Lambeth były spory
wewnątrzanglikańskie w Afryce Południowej. Inicjatywa wyszła od
Kościoła kanadyjskiego. Zaproszenia wysłane przez arcybiskupa Can
terbury zostały różnie przyjęte w poszczególnych prowincjach kościel
nych. Wielu biskupów zbojkotowało to spotkanie (m.in. arcybiskup
Yorku). Mimo nie podjęcia formalnej uchwały o dalszych spotkaniach,
Konferencje w Lambeth stały się ważnym elementem w życiu Wspólno
ty Kościołów Anglikańskich. Mają one także duże znaczenie dla ruchu
ekumenicznego. W 1968 r. w obradach uczestniczyli po raz pierwszy
obserwatorzy z Kościołów nieanglikańskich.
Z upływem lat rozszerzał się stale krąg podejmowanych tematów.
Od 1968 r. stałym punktem obrad jest problem ordynacji kobiet, który
ma znaczenie nie tylko dla rodziny anglikańskiej, lecz również dla całe
go ruchu ekumenicznego.
W 1897 r. Konferencja w Lambeth powołała Stały Komitet (Con
sultative Continuation Committee), któremu nie przyznano jednak żad
nych uprawnień wykonawczych. W 1948 r. utworzono Radę S ra^
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Misyjnej (Advisory Council of Missionary Strategy), której sekretarz
był (od 1958 r.) jednocześnie sekretarzem wykonawczym Wspólnoty
Kościołów Anglikańskich. W 1968 r. wydano zalecenie w sprawie
utworzenia Anglikańskiej Rady Konsultacyjnej (Anglican Consultative
Council).
W skład Anglikańskiej Rady Konsultacyjnej wchodzi 57 członków
różnej narodowości i przynależności rasowej. Poza arcybiskupem Can
terbury i sekretarzem generalnym, który zastąpił dawnego sekretarza
wykonawczego, należą do niej przedstawiciele wszystkich 26 Kościo
łów członkowskich; wśród 6 członków dokooptowanych znajdują się 2
kobiety i 2 przedstawicieli młodzieży.
Anglikańska Rada Konsultacyjna spotyka się co 2-3 lata. Dotych
czas odbyła ona siedem posiedzeń: w Limuru (Kenia) w 1971 r., w Du
blinie (Irlandia) w 1973 r., w Trynidadzie w 1976 r., w Londonie (Kana
da) w 1979 r., w Newcastle (Anglia) w 1981 r., w Lagosie (Nigeria) w
1984 r. i w Singapurze w 1987 r. W okresie między posiedzeniami obra
duje Stały Komitet.
Rada pełni funkcję pośrednika między Kościołami. Jest ona ciałem
doradczym, nie posiada pełnomocnictw legislacyjnych. Pragnie przy
czyniać się do lepszego przepływu informacji i większej koordynacji
działań w łonie Wspólnoty. W szczególnych sytuacjach Rada reprezen
tuje Wspólnotę na zewnątrz, np. w dziedzinie współpracy z Światową
Radą Kościołów i światowymi wspólnotami chrześcijańskimi oraz w
kontaktach i rozmowach dwustronnych z Kościołami nieanglikańskimi.
Konferencja w Lambeth w 1978 r. podjęła uchwałę w sprawie
utworzenia Międzyanglikańskiej Komisji Doktrynalnej oraz organizo
wania co dwa lata spotkań zwierzchników kościelnych.
Poniżej podajemy daty, liczbę uczestników i tematykę dotychcza
sowych Konferencji w Lambeth:
I. 1867 r., 76 uczestników, tematyka: sprawy wewnątrzanglikańskie.
II. 1878 r., 100 uczestników, tematyka: jedność w łonie Wspólnoty Koś
ciołów Anglikańskich.
III. 1888 r., 145 uczestników, tematyka: zagadnienia wiary i kultu,
kwestie społeczne, problem ponownego zjednoczenia Kościołów, stosu
nek do Kościołów innych tradycji (luteranie skandynawscy, Kościoły
wschodnie, starokatolicy), przyjęcie pierwszej wersji tzw. „czworoboku
z Lambeth” (Lambeth-Quadrilateral).
IV. 1897 r., 194 uczestników, tematyka: problem wspólnot zakonnych,
krytyczne studium Pisma Św., pokój w świecie.
V. 1908 r., 242 uczestników, tematyka: wiara a współczesne myślenie,
praca misyjna, „Modlitewnik powszechny” , małżeństwo, ponowne zje
dnoczenie Kościołów chrześcijańskich, interkomunia.
VI. 1920 r., 252 uczestników, tematyka: wspólnota, sprawy życia du
chowego, zagadnienia społeczne, opracowanie apelu do wszystkich
chrześcijan o ponowne zjednoczenie z dołączeniem doń drugiej wersji
„czworoboku z Lambeth” .
VII. 1930 r., 308 uczestników, tematyka: nauka o Bogu i zagadnienie
świadectwa chrześcijańskiego w świecie (małżeństwo, seksualizm, ra
sizm, wojna i pokój), pertraktacje unijne w Indiach południowych.
VIII. 1948 r., 326 uczestników, tematyka: chrześcijańska nauka o czło
wieku (m.in. prawa człowieka, wojna i pokój, struktury społeczne).
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IX. 1958 r., 310 uczestników, tematyka: pojednanie (między narodami i
w łonie narodów, w rodzinie i innych grupach społecznych), projekty
unijne w Indiach płn., Pakistanie i na Cejlonie (Sri Lanka).
X. 1968 r., 500 uczestników (rozszerzone gremium), tematyka: odnowa
Kościoła w wierze (m.in. stosunek do wyznawców innych religii i nie
wierzących, zagadnienie pokoju, głodu na świecie, odpowiedzialne ro
dzicielstwo), w urzędzie (m.in. rola świeckich w Kościele, ordynacja
kobiet) i w jedności (jedność Kościoła — jedność ludzkości, dialogi mię
dzywyznaniowe); utworzenie Anglikańskiej Rady Konsultacyjnej.
XI. 1978 r., 407 uczestników, tematyka: zadanie Kościoła w dzisiejszym
świecie, Kościół i jego urzędy (m.in. ordynacja kobiet), Wspólnota Koś
ciołów Anglikańskich w ramach Kościoła uniwersalnego.
XII. 1988 r., 525 uczestników, tematyka: zagadnienia ekumeniczne, po
lityczne i społeczne (trwałość rodziny, AIDS), ordynacja kobiet, dialog
z wyznawcami innych religii, charakter i cel Wspólnoty Anglikańskiej.
Konferencje w Lambeth, gromadząc wyłącznie biskupów, stano
wią jednostronną reprezentację Wspólnoty Kościołów Anglikańskich.
Chcąc temu zaradzić, zwołano w 1908 r. w Londynie Światową Konfe
rencję Anglikańską, w której uczestniczyli biskupi, duchowni i świec
cy. Podobne spotkania zwołano jeszcze dwukrotnie: w 1954 r. w Min
neapolis (USA) i w 1963 r. w Toronto (Kanada). Od tego czasu, z nie
znanych powodów, nie organizuje się więcej tych konferencji.
W Canterbury utworzono St. Augustine’s College, w którym odby
wają się kursy, spotkania i konferencje dla duchownych i świeckich z
wszystkich prowincji Wspólnoty Kościołów Anglikańskich. Wszystkie
te imprezy służą wzmocnieniu świadomości przynależności do jednej
rodziny kościelnej.
Elementy doktryny
Wspólnota Kościołów Anglikańskich nie zna centralnej admini
stracji, centralnego prawa kościelnego, ani też centralnego urzędu nau
czającego, gwarantującego w jakiś sposób jedność nauki. Również A r
tykuły Wiary z 1571 r. nie mają dla anglikanów tego autorytetu, jaki
przypisują wyznaniom wiary pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Mimo to istnieje silne poczucie jedności w łonie Wspólnoty Anglikańs
kiej.
Anglikanie wierzą mocno, że są członkami jednego, świętego, kato
lickiego i apostolskiego Kościoła. Nie dopuszczają myśli, że Kościół ich
istnieje dopiero od 450 lat. Anglikanizm bardziej niż inne nurty Refor
macji przywiązuje wagę do tradycji. Wydarzenia z XVI wieku nie są
przezeń traktowane jako zerwanie z tradycją. Anglikanie czują się
związani z Kościołem pierwszych wieków w taki sam sposób, jak kato
licy rzymscy i prawosławni.
Już w okresie Reformacji czołowi przywódcy kościelni, zwłaszcza
arcbp Cranmer, unikali dokładnych ustaleń i definicji. Kierowano się
zasadą nie definiowania niczego, czego sam Bóg nie zdefiniował w Piś
mie Św., ale też nie zmieniania w Kościele niczego, co nie jest sprzeczne
z Biblią. Odrzucano skrajność, wybierając drogę pośrednią. Postawa ta
jest dla anglikanizmu typowa do dnia dzisiejszego.
Anglikanizm godzi w sobie poglądy, które nie tylko są rozbieżne,
ale często wręcz z sobą sprzeczne. Uważa, że rozbieżność lub nawet
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sprzeczność poglądów nie jest jeszcze wystarczającym powodem do roz
łam u kościelnego. Zachodzi pytanie, jak przy tak szerokiej skali od
miennych p oglądów daje się utrzymać jedność nauki i w którym miejs
cu trzeba istniejącym różnicom wyznaczyć granice? Anglikanie odpo
w ia d ają na to, że granice dane są w sposób obiektywny. Pismo Św. uka
zuje wyraźnie, co ma znaczenie fundamentalne, a co nie. Pełna zgod
ność p ogląd ów musi zatem istnieć w sprawach fundamentalnych.
W anglikanizm ie istnieje ścisły związek między m odlitwą a doktry
ną. W ęzłem jedności w życiu kościelnym jest liturgia. Jak długo m ożli
w a jest w spólna m odlitwa i liturgia, tak długo jedność pozostaje nieza
grożona. N ie chodzi tu jednak o nieokreśloną formę liturgii, lecz o li
turgię bardzo konkretną, liturgię zaw artą w „M odlitewniku powszech
nym ”. Poszczególni członkowie W spólnoty Kościołów Anglikańskich
posługują się w p raw d zie dzisiaj różnymi wersjam i „M odlitew nika”, ale
zasadnicza struktura liturgii pozostaje w każdej wersji taka sama.
A nglikanie wespół z innymi nurtami protestantyzmu głoszą zasa
dę, że „wszystkie konieczne do zbawienia praw d y w iary są zaw arte w
Piśmie Ś w .” Z drugiej jednak strony twierdzą, że do w łaściw ego zrozu
mienia Pism a Św . przyczyniają się cztery czynniki: wewnętrzne światło
Pisma Św., działanie Ducha Świętego w wierzącym, tradycja kościelna
i rozum. M am y więc tu do czynienia z swego rodzaju syntezą zasad ka
tolickich i protestanckich. Element typowo anglikański polega na tym,
iż żadnemu z czterech wymienionych czynników nie przypisuje się w y 
łącznej i wystarczającej funkcji. Dopiero przez ich łączne w spółdziała
nie uzyskuje się pewność w sprawach wiary.
D la uzyskania w iary w boski charakter Pism a Św. konieczny jest
ludzki autorytet i tradycja Kościoła. Kościół doprow adza wiernego do
bezpośredniej w ia ry w Pismo Św., w iary opartej wyłącznie na autory
tecie objaw iającego się w B iblii Boga. W ia ra ta w kontakcie z Pismem
Św . staje się tak niezależna od Kościoła, że w yznaw cę stać na krytycz
ną ocenę p raw o wierności Kościoła. ,
W apostołach, autorach Pism a Św., Kościół uzyskuje autorytet bo 
ski. Poza Pismem Św . nie da się dowieść istnienia tradycji apostolskiej.
Kto wierzy Biblii, ten wierzy też Kościołowi — Kościołowi pierwotne
mu i apostołom, ich tradycji i autorytetowi boskiemu. Tylko w ramach
podw ójnego św iadectw a — Pisma Św. i apostołów — wchodzim y w
kontakt ze Słow em Bożym. Anglikanizm czyni zasadnicze rozróżnienie
między Kościołem pierwotnym a Kościołem współczesnym. Tylko tra
dycja apostolska ma boski charakter i cieszy się pełnym wsparciem ze
strony Boga. Natom iast tradycja poapostolska nie w yw odzi się bezpo
średnio z objaw ienia Bożego. Bezpośrednie sam oobjawienie się Boga
zostało zakończone w okresie Kościoła pierwotnego.
M im o powyższego zastrzeżenia, w anglikanizmie występuje żyw a
świadom ość łączności Kościoła dzisiejszego z Kościołem pierwotnym,
apostolskości Kościoła i jego boskiego charakteru.
W dziedzinie definiowania p raw d w iary i w ykładu Pism a Św., bis
kupi, a naw et sobory, m ają — w rozumieniu anglikańskim — jedynie
autorytet ludzki. Sobór powszechny, jako legalna najwyższa reprezen
tacja całego Kościoła, zasługuje na jak najgłębszy szacunek, nie można
mu jednak przyznać nieomylności. W łaściw ie zw ołany sobór powsze
chny ma w dziedzinie rozstrzygnięć dogmatycznych autorytet tylko o
tyle, o ile rozstrzygnięcia te są zgodne z Pismem Św . i rozumem. Od
w ierzącego zależy, czy w rozstrzygnięciach tych dopatrzy się zgodności
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z objawieniem Bożym. Powszechna aprobata soboru dokonuje się więc
tylko drogą faktycznej recepcji jego uchwał przez cały Kościół.
Jeśli gwarancje, które Chrystus dał Kościołowi, obiecując mu Du
cha Świętego, odnoszą się nie tylko do apostołów i Kościoła pierwotne
go, to w pierwszym rzędzie obejmują one cały Kościół, a nie jego repre
zentantów. Tylko do całego Kościoła odnosi się stwierdzenie, że nigdy
nie wypaczy podstawowych prawd wiary, gdyż ponad wszelką wątpli
wość zawsze będzie istniał jeden prawdziwy, tj. prawowierny Kościół.
Żaden Kościół cząstkowy nie może odnosić do siebie gwarancji, które
zostały dane całemu Kościołowi. Trwała prawowierność Kościoła nie
jest związana z żadną lokalną sukcesją. Poznanie prawd wiary i Pisma
Św. oraz jego interpretacja nie jest domeną któregokolwiek Kościoła
cząstkowego, ale wyłącznie całego Kościoła.
W odniesieniu do wiary jednostki występuje w nauce anglikańskiej
pewien specyficzny dla niej element, dający wyrazić się w słowach:
„prawdy podstawowe” (fundamentals). Z prawd tych wynikają wszyst
kie inne prawdy teologiczne. Chodzi tu o prawdy chrześcijańskie, które
są niezbędne do zbawienia, prawdy, w które musi wierzyć Kościół, aby
w ogóle być Kościołem, „prawdziwym Kościołem” . Ponieważ Kościół
rozumiany jako całość jest zawsze prawowierny, przeto „prawdy pod
stawowe” są tym, w czym między wszystkimi istnieje zgodność poglą
dów.
Teologowie anglikańscy bardzo niechętnie podają katalog „prawd
podstawowych” . W apostolskim Wyznaniu Wiary widzi się na ogół
streszczenie wszystkiego, co jest niezbędne, do wierzenia. Powiada się
również, że kto bez uprzedzeń czyta Pismo Św., ten dzięki swemu rozu
mowi zorientuje się szybko, czym są istotne prawdy wiary. Bóg wypo
wiedział bowiem w Biblii wielokrotnie i zrozumiale dla każdego wszy
stko to, co konieczne do zbawienia. To co w Piśmie Św. jest niejasne lub
wieloznaczne, nie wchodzi w zakres prawd wiary niezbędnych do zba
wienia. Człowiek dobrej woli znajdzie z całą pewnością w Piśmie Św.
prawdziwą wiarę. Jedność Kościoła wyraża się we wspólnym wyzna
waniu prawd podstawowych.
Reformacja w Anglii, w przeciwieństwie do Reformacji na konty
nencie, zachowała hierarchiczną strukturę Kościoła. Liczbę urzędów
kościelnych ograniczono jednak do trzech: urzędu biskupa, kapłana i
diakona. Decyzję tę uważano za reformę, nie za zerwanie z tradycją. W
okresie Reformacji i później było wiele prób zmierzających do zniesie
nia struktury hierarchicznej. Na krótki czas udało się to tylko w poło
wie XVII w. za rządów Oliviera Cromwella, kiedy wprowadzono struk
turę prezbiteriańską. Ale krótko po jego śmierci struktura episkopalna
została odbudowana przez biskupów powracających z emigracji lub
wychodzących z ukrycia.
Ogłoszenie przez papieża Leona X III nieważności święceń angli
kańskich (1896) nie wywarło żadnego wpływu na praktykę święcenia
biskupów, kapłanów i diakonów. Nowym wyzwaniem w tym względzie
stał się współczesny ruch ekumeniczny. Jeden z głównych punktów
podczas wszelkich rokowań unijnych dotyczy stale struktury i urzędu
duchownego przyszłego zjednoczonego Kościoła. Nieznany jest przypa
dek, aby anglikanie podczas tych rokowań odeszli od zasady hierarchi
cznej struktury Kościoła. Zgodnie z ich przekonaniem, sukcesja apo
stolska zapewnia łączność z Kościołem pierwotnym i apostołami. Prze
to ze szczególnym upodobaniem używają określenia „historyczny epis-
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kopat” . Urząd biskupi i jego nieprzerwane przekazywanie następcom
są gwarancją łączności z Kościołem wszystkich stuleci. Żywa świado
mość tradycji wśród anglikanów dochodzi tutaj w pełni do głosu.
Artykuły Anglikańskie ujmują naukę o sakramentach w następują
cy sposób:
Sakramenty ustanowione przez Chrystusa są nie tylko symbolami,
czy oznakami chrześcijańskiego wyznania, ale raczej są to pewne, nie
zawodne świadectwa i skuteczne znaki laski i dobroci woli Bożej wobec
nas, przez które Bóg nie tylko niewidzialnie działa w nas i nie tylko
ożywia, ale także umacnia i utwierdza naszą wiarę w Niego.
Są dwa Sakramenty ustanowione przez Chrystusa, naszego Pana w
Ewangelii, są to: Chrzest i Wieczerza Pańska.
Pięć innych powszechnie zwanych sakramentami, to jest: Bierzmo
wanie, Pokuta, Kapłaństwo, Małżeństwo i Ostatnie Namaszczenie nie
może być uważanych za Sakramenty Ewangeliczne. Jest tak dlatego, że
wyrosły one ze zniekształconego naśladowania Apostołów, częściowo
zaś są stanami życia dopuszczanymi przez Pismo. Nie mają one jednak
natury podobnej do sakramentów Chrztu i Wieczerzy Pańskiej, ponie
waż nie mają widzialnego znaku, czy ceremonii ustanowionych przez
Boga.
Sakramenty nie były ustanowione przez Chrystusa do patrzenia,
czy mówienia o tym, ale byśmy mogli je należycie użytkować. I dlatego
tylko, kto godnie je przyjmuje, mają one uzdrawiający skutek i działa
nie, natomiast ci, którzy przyjmują je niegodnie, potępienie sobie naby
wają, jak to powiedział św. Paweł (art. 25).
Przytoczony artykuł dzieli się na cztery części, z których pierwsza
określa istotę i funkcję sakramentów, druga zaś liczbę ustanowionych
przez Chrystusa sakramentów ustala na dwa. Część trzecia dotyczy
pięciu dalszych sakramentów, którym odmawia się rangi sakramentów
ewangelicznych, czwarta poucza o właściwym używaniu sakramentów.
Anglikańska nauka o chrzcie nie różni się zasadniczo ani od odpo
wiedniej nauki Kościoła Rzymskokatolickiego, ani od poglądów gło
szonych przez Kościoły wyrosłe z Reformacji. Chrzest niemowląt nie
był nigdy problemem dla żadnego nurtu w Kościele Anglikańskim. Już
Artykuły Wiary mówią o chrzcie małych dzieci jako najbardziej zgod
nym z zaleceniem Chrystusa (art. 27). Liturgia chrztu przewiduje zanu
rzenie lub polanie wodą oraz wypowiedzenie formuły trynitarnej.
Anglikanizm naucza, iż zewnętrznym widzialnym znakiem Eucha
rystii są chleb i wino, które przyjmuje się zgodnie z nakazem Chrystu
sa. Natomiast darem duchowym są Ciało i Krew Chrystusa, przez Nie
go rzeczywiście dane i przez wiernych przyjmowane. Skutkiem Komu
nii św. jest umocnienie jedności z Chrystusem i Jego Kościołem, odpu
szczenie grzechów i torowanie drogi ku życiu wiecznemu. Administra
torami i dystrybutorami Eucharystii są biskupi i kapłani znajdujący się
w sukcesji apostolskiej. Przyjmujący Komunię św. muszą wykazywać
się żywą wiarą, ufać w Boże miłosierdzie i łaskę otrzymaną w Jezusie
Chrystusie, szczerze wyznać swe grzechy i mieć mocne pragnienie roz
poczęcia nowego życia. Tak przedstawia się w skrócie nauka o Eucha
rystii zawarta w nowym Katechizmie anglikańskim.
Wspomniany katechizm tak mówi- o bierzmowaniu (konfirmacji):
Bierzmowanie jest posługą (ministry), przez którą, dzięki modlitwie i
nałożeniu rąk biskupa, zostaje przyjęty Duch Święty, aby dokończyć to,
co rozpoczął w chrzcie, i aby udzielić siły dla życia chrześcijańskiego.
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U dzielającym bierzm ow ania jest z reguły biskup, ryt jest zbliżony do
rytu katolickiego. Po przem ówieniu biskupa następuje odnowa przy
rzeczenia chrzcielnego, potem m odlitwa na przemian biskupa i bie
rzm owanych, prośba biskupa o dary Ducha Świętego i wreszcie nastę
puje w łaściw e bierzm owanie przez nałożenie rąk i zmówienie stosow
nej m odlitwy. Przystępujący do bierzm owania nie mają z reguły mniej
niż 15 lat, gdyż Od bierzmowanego wymaga się, aby był ochrzczony,

miał ukończoną naukę wiary chrześcijańskiej, pokutował za swoje
grzechy, był gotowy do wyznawania Jezusa Chrystusa jako swego Zba
wiciela i okazywał Mu posłuszeństwo jako Panu. D la podkreślenia łą 
czności między chrztem a bierzm owaniem , coraz powszechniej przyj
muje się zwyczaj, iż dopuszczenie do pierwszej Kom unii św. następuje
dopiero po bierzm owaniu.
A rtykuły W iary m ów ią tylko mimochodem o pokucie. Uchodzi ona
za sakrament nieewangeliczriy. Reformatorzy angielscy znieśli przymus
spowiedzi usznej, ale praktyka spowiedzi prywatnej została zachow a
na. Zachęca się do niej szczególnie tych, których sumienie nie uspokaja
się po otrzymaniu absolucji w spowiedzi powszechnej.
Chociaż A rtykuły W iary nie uw ażają święceń biskupich, kapłańs
kich i diakonackich za w łaściw y sakrament, to mimo to święcenia te
zajm ują w ażne miejsce w teologii anglikańskiej. W każdej epoce p oja
w ia li się teologowie, którzy z praktyki apostolskiej przekazywania
święceń za pomocą m odlitwy i nakładania rąk w yciągali wniosek, że
zostały ustanowione przez Chrystusa i dlatego są sakramentem w e w ła 
ściwym tego słow a znaczeniu.
W ostatnich latach przedmiotem ostrej kontrowersji w łonie W sp ó 
lnoty Anglikańskiej stał się fakt udzielania święceń kapłańskich kobie
tom przez niektóre Kościoły członkowskie (w U S A , Kanadzie, N ow ej
Żelandii, Brazylii i Hongkongu). Kościół Episkopalny w U S A w yśw ię
cił na początku 1989 r. nawet pierwszą kobietę na biskupa. W Kościele
A n glii pierw sza kobieta-kapłan pojaw i się praw dopodobnie w 1992 r.
M im o ostrych polemik i dyskusji nie należy spodziewać się, aby pro
blem ordynacji kobiet stał się przyczyną rozłam u w łonie anglikanizmu. Wszystko wskazuje na to, że i tym razem zwycięstwo odniesie tak
charakterystyczna dla tej tradycji chrześcijańskiej tolerancja w obec in
nych p oglądów i praktyk.
Podczas gdy Artykuły W iary m ówią o małżeństwie jako sakramen
cie nieewangelicznym, w ielu anglikanów uw aża je dzisiaj za sakrament
w ścisłym znaczeniu. „M odlitewnik powszechny” podaje trzy funkcje
m ałżeństwa: prokreacja i w ychowanie dzieci, uświęcenie naturalnych
predyspozycji otrzymanych od Boga, wspólnota małżeńska. M ałżeńst
w o uchodzi za związek nierozerwalny. Znana jest praktyka uniew aż
niania m ałżeństw przez Kościół. M im o nieuznawania cywilnych roz
w o d ó w w ielu duchownych nie przestrzega dyscypliny kościelnej,
udzielając ślubu parom mającym taki rozwód.
Również namaszczenie chorych (ostatnie namaszczenie) uchodzi
w ed łu g A rtyk ułów W iary za sakrament nieewangeliczny. Pierwszy
„M odlitew nik powszechny” z 1549 r. zaw ierał następującą instrukcję:

Jeśli chory chce być namaszczony, kapłan ma go namaścić na czole lub
piersi znakiem krzyża, modląc się następującymi słowami... Tu nastę
p o w a ła dłuższa m odlitw a o wewnętrzne namaszczenie Duchem Ś w ię
tym, do której dołączona była prośba o zdrow ie dla ciała i ducha. D rugi
„M odlitew nik powszechny” z 1552 r., który pow stał pod poważnym
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w pływ em doktryny kalwińskiej, nie wspom inał już o namaszczeniu
chorych. Taki stan rzeczy trw ał do czasów najnowszych, kiedy to p oja
w iła się ponownie świadom ość odpowiedzialności Kościoła za zb aw ie
nie całego człowieka, jego ciała i jego duszy. Konferencja B iskupów
Anglikańskich w Lam beth w 1930 r. zajęła się problem em uzdraw iania
duchowego. A now y katechizm na pytanie: Czym jest sakramentalna
posługa uzdrawiania? — odpow iada: Sakramentalna posługa uzdra

wiania jest posługą, przez którą łaska Boża zostaje darowana do uzdro
wienia ducha, rozumu i ciała (spirit, mind and body), zgodnie z wiarą i
modlitwą, przez nałożenie rąk i namaszczenie olejem.

Zaangażowanie ekumeniczne
Istnienie różnych nurtów w łonie anglikanizm u zmusiło jego w y z
n aw ców do okazyw ania sobie wzajemnej tólerancji i do stałej pracy
ekumenicznej w e własnym domu. Doświadczenie nabyte w dialogu w e 
w nątrz w yznaniowym wnieśli anglikanie jako swój specyficzny w k ład
do ekumenii ogólnochrześcijańskiej. Świadom ość odpowiedzialności za
ponowne zjednoczenie Kościołów pojaw iła się w anglikanizmie bardzo
wcześnie. Już III Konferencja B iskupów w Lam beth (1888) zajęła się tą
spraw ą, uchw alając tzw. C zw orobok z Lam beth (Lam beth-Q uadrilate
ral), ow e cztery zasady, które z perspektywy anglikańskiej tw orzą pod
stawę dla ponownego zjednoczenia Kościołów.
1. Pismo Święte Starego i N o w ego Testamentu zaw iera wszystko,
co niezbędne dla zbawienia. Jest ono drogowskazem i ostateczną normą
wiary.
2. Apostolskie W yznanie W iary jako symbol chrztu oraz Nicejskie
W yznanie W iary są wystarczającą deklaracją w iary chrześcijańskiej.
3. D w a przez Chrystusa ustanowione sakramenty — Chrzest i
W ieczerza Pańska — m ają istotne znaczenie dla życia Kościoła Chry
stusowego.
4. Historyczny episkopat, w metodzie sprawowania swej funkcji do
stosowany do w arunków lokalnych, jest niezbędnym znakiem jedności
dla wszystkich narodów i ludów, powołanych do Kościoła Chrystusa.
Szósta K onferencja B iskupów w Lam beth (1920) ogłosiła „A p el do
wszystkich chrześcijan” , w którym w zy w ała ich do ściślejszej w spólno
ty i jedności. A p el ten stał się podstawą do podjęcia dialogu z innymi
Kościołami.
W 1948 r. rozważano możliwość rozwiązania W spólnoty Kościołów
Anglikańskich z myślą o ponownym zjednoczeniu Kościołów.
Czołow i przedstawiciele Kościołów anglikańskich, bp Charles
Brent (1862-1929), abp W illiam Tempie (1881-1944), bp George Bell
(1883-1958) i w ielu innych, należeli do pionierów współczesnego ruchu
ekumenicznego. Inicjatorem Ruchu W iara i Ustrój Kościoła był Kościół
Episkopalny w U S A . N iem al wszystkie Kościoły anglikańskie należą
do Św iatow ej Rady Kościołów. W spółpracują też one w regionalnych
konferencjach ekumenicznych (Konferencja Kościołów Europejskich,
Ogólnoafrykańska Konferencja K ościołów i in.). W spólnota Kościołów
Anglikańskich reprezentowana jest za pośrednictwem Anglikańskiej
Rady Konsultacyjnej w dorocznych spotkaniach Św iatow ych W spólnot
Chrześcijańskich.
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Szczególnie bliskie stosunki łączą Wspólnotę Kościołów Angli
kańskich z Unią Utrechcką Kościołów Starokatolickich. W 1931 r.
wprowadzona została pełna wspólnota sakramentalna między anglikanami i starokatolikami. Zawarta umowa stwierdzała: Każda ze społe
czności uznaje katolickość i niezależność drugiej, utrzymując w mocy
swoją; każda ze społeczności zgadza się na udział swoich wyznawców
w sakramentach drugiej strony; interkomunia nie polega na przyjęciu
przez jedną społeczność kościelną nauki i pobożności sakramentalnej
albo obrządku liturgicznego specyficznego dla strony drugiej, lecz na
tym, że każda strona mocno obstaje przy tym, co jest w wierze chrześci
jańskiej istotne.
Obydwa Kościoły nie poprzestają jednak na wspólnym życiu sa
kramentalnym. Wychodząc z przekonania, że przez wspólnotę sakra
mentalną nie zostały usunięte wszystkie rozbieżności teologiczne i koś
cielne, czują się zobowiązane do przeprowadzenia dalszego dialogu. Na
początku lat siedemdziesiątych anglikanie i starokatolicy przystąpili
do organizowania wspólnych spotkań poświęconych koordynacji roz
mów dwustronnych z prawosławnymi, katolikami rzymskimi i lutera
nami. Coraz częstsze przypadki dopuszczania kobiet do urzędu ducho
wnego przez niektóre Kościoły Wspólnoty Anglikańskiej wywołały nie
zadowolenie strony starokatolickiej, która dała temu wyraz w oficjal
nych oświadczeniach.
Podobna wspólnota jak ze starokatolikami łączy Wspólnotę Koś
ciołów Anglikańskich z Niezależnym Kościołem Filipin.
Dwa niewielkie Kościoły na Półwyspie Pirenejskim, Hiszpański
Reformowany Kościół Episkopalny i Luzytańsko-Katolicki Kościół
Apostolsko-Ewangeliczny w Portugalii, zostały w 1980 r. w pełni zinte
growane ze Wspólnotą Kościołów Anglikańskich i podlegają bezpośre
dniej jurysdykcji arcybiskupa Canterbury.
Poza tym niektóre Kościoły anglikańskie posiadają pełną wspólno
tę sakramentalną z Kościołem Syryjskim Mar Thoma w Indiach.
Kościoły anglikańskie uczestniczą w licznych rozmowach na temat
zawarcia unii kościelnej między przedstawicielami kilku tradycji pro
testanckich. Podczas tych pertraktacji przywiązują szczególną wagę do
historycznego urzędu biskupiego. Niektóre prowincje anglikańskie
przestały istnieć, gdyż weszły w unię z innymi Kościołami. Tak stało się
np. w Indiach Południowych i Północnych, Pakistanie i Bangladeszu.
Wszystkie te Kościoły znajdują się w pełnej wspólnocie sakramentalnej
z Kościołami Wspólnoty Anglikańskiej.
Najczęstszym partnerem anglikanów w rozmowach unijnych są
metodyści. W swoim czasie największy rozgłos uzyskały rokowania
unijne w Anglii. Podjęto je w 1955 r., a w 1963 r. obie strony przedsta
wiły pierwsze sprawozdanie z przeprowadzonych rozmów. Ostateczny
dokument, który był gotów w 1968 r., przewidywał zawarcie unii koś
cielnej w dwóch etapach. Podczas nabożeństwa pojednawczego ducho
wni anglikańscy i metodystyczni mieli zostać związani ze sobą przez
nałożenie rąk przez zwierzchników obu Kościołów. Metodyści zobo
wiązali się, że przejmą z tradycji anglikanizmu system episkopalny, a
ich duchowni będą ordynowani w przyszłości przez biskupów. Plan
unii nie został zrealizowany. Znalazł on wprawdzie poparcie meto
dystów, lecz w Synodzie Generalnym Kościoła Anglikańskiego An
glii nie zdołano uzyskać wymaganych trzech czwartych głosów. Było
to w roku 1972. Od tego czasu nie podejmowano w Anglii dalszych
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kroków zmierzających do zawarcia unii anglikańsko-metodystycznej.
Kontakty prawosławno-anglikańskie sięgają początków XVII wie
ku. Jak dotąd wydarzeniem najbardziej spektakularnym we wzajem
nych stosunkach było uznanie w latach 1922-1936 ważności święceń
anglikańskich przez niektóre Kościoły prawosławne (Konstantynopol,
Aleksandria, Jerozolima, Cypr, Rumunia). W 1973 r. powstała Anglikańsko-Prawosławna Komisja Doktrynalna, która po trzyletniej pracy
przyjęła tzw. Uzgodnioną Deklarację Moskiewską, dotyczącą podsta
wowych zagadnień wiary chrześcijańskiej. Zawiera ona wspólne wypo
wiedzi na temat poznania Boga, Pisma i Tradycji, autorytetu soborów,
Kościoła jako wspólnoty eucharystycznej, wzywania Ducha Świętego
w Eucharystii i wprowadzenia tzw. Filioque do Nicejskiego Wyznania
Wiary. Zarówno teologowie anglikańscy uczestniczący w dialogu jak i
obradująca w 1978 r. Konferencja Biskupów w Lambeth wypowiedzieli
się za skreśleniem Filioque z Niceanum.
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych dialog został jednak za
kłócony wskutek dopuszczenia przez niektóre Kościoły anglikańskie
kobiet do urzędu duchownego. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia
Anglikańsko-Prawosławnej Komisji Doktrynalnej (1978) przedstawi
ciele prawosławia oświadczyli: Jeżeli anglikanie nadal będą wyświęcać
kobiety, będzie to miało zdecydowanie negatywny wpływ na uznanie
święceń anglikańskich. Nieporozumienia te spowodowały roczną
przerwę w spotkaniach komisji. Potem jednak przystąpiono znowu do
pracy, której rezultatem była ogłoszona w 1984 r. Uzgodniona Deklara
cja Dublińska. Dokument ten jest wyrazem porozumienia dotyczącego
misterium Kościoła, wiary w Trójcę Świętą, modlitwy i świętości, a
także kultu i tradycji.
Nurt katolicyzujący w Kościele Anglii, tzw. ruch oksfordzki, pobu
dził w X IX w. zainteresowanie anglikanów Kościołem Rzymskokatoli
ckim. Papież Leon X III ogłaszając w bulli „Apostolicae curae” z 1896 r.
nieważność święceń anglikańskich, sprawił, że zainteresowanie to po
ważnie osłabło. Decyzja Rzymu nie zraziła jednak pewnych anglikańs
kich środowisk wysokokościelnych skupionych wokół lorda Charlesa
Lindley’a Halifaxa (1839-1934), które w dalszym ciągu szukały możli
wości dialogu z katolikami rzymskimi. Nie znalazłszy ich w Anglii,
podjęto kontakty z katolikami we Francji i Belgii. Z inicjatywy lorda
Halifaxa i belgijskiego arcybiskupa kardynała Desire Josepha Merciera
(1851-1926) doszło w latach 1921-1926 do spotkań teologów katolic
kich i anglikańskich poświęconych sprawom jedności. Rozmowy miały
charakter prywatny, ale dzięki wyraźnej aprobacie Rzymu i Canterbu
ry oraz pozycji obu liderów uzyskały one rangę dialogu półoficjalnego.
Mówiono o jedności korporacyjnej, która znalazłaby wyraz w utworze
niu anglikańskiego patriarchatu. Śmierć kard. Merciera (1926) i ency
klika „Mortalium animos” (1928) papieża Piusa XI, poddająca miaż
dżącej krytyce ruch ekumeniczny, położyły kres tym rozmowom.
Nowe możliwości stworzył II Śobór Watykański. Przełomowe zna
czenie dla wzajemnych stosunków miała wizyta, jaką arcybiskup Cantei'bury Geoffrey Fisher (1887-1973) złożył w 1960 r. papieżowi Janowi
XXIII. Następca Fishera, abp Arthur Michael Ramsey (1904-1988), wy
słał do Rzymu osobistego delegata, który śledził przygotowania i prze
bieg Soboru. W samych obradach soborowych wzięło udział kilku ob
serwatorów anglikańskich, którzy reprezentowali różne Kościoły i kie
runki teologiczne.
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Punktem kulminacyjnym rozwijających się stosunków była wizyta,
jaką abp Ramsey złożył w 1966 r. papieżowi Pawłowi VI. Miała ona
charakter oficjalny. Abp Ramsey, po uprzednim porozumieniu się z
członkami Wspólnoty Kościołów Anglikańskich, występował w Rzymie
nie tylko jako „prymas całej Anglii” , lecz również jako reprezentant
całej Wspólnoty. Przy tej okazji obaj przywódcy kościelni wyrazili pra
gnienie podjęcia dialogu teologicznego. Jeszcze w tym samym roku
utworzono w Rzymie Anglikańskie Centrum Studyjne.
Ustaleniem tematyki dialogu zajmowała się, działająca w latach
1967-68, Wspólna Komisja Przygotowawcza. W 1970 r. utworzono
Międzynarodową Komisję Anglikańsko-Rzymskokatolicką, która swój
cel widziała w osiągnięciu unii organicznej obu Kościołów. Komisja
ogłosiła na przestrzeni kilku lat uzgodnione dokumenty dotyczące na
stępujących kwestii: „Eucharystia” (1971), „Urząd duchowny i ordyna
cja” (1973) i „Autorytet w Kościele” (1976). Poza tym w 1975 r. ukazała
się deklaracja osobnej podkomisji dotycząca teologii małżeństwa i jej
zastosowania wobec małżeństw mieszanych. W 1982 r. ogłoszono ra
port końcowy, który zawierał dodatkowo drugi tekst na temat autory
tetu w Kościele dotyczący prymatu papieskiego. Komisja wyrażała
przekonanie, iż w kwestiach, które były dotychczas przyczyną podzia
łu, możliwa jest dzisiaj substancjonalna zgodność poglądów. Watykań
ska Kongregacja Doktryny Wiary zakwestionowała jednak to stwier
dzenie i wezwała do kontynuacji rozmów.
Jeszcze w tym samym 1982 roku udał się z wizytą do Wielkiej Bry
tanii papież Jan Paweł II. Przy tej okazji, podczas nabożeństwa ekume
nicznego, została odczytana „Wspólna Deklaracja” Jana Pawła II i ar
cybiskupa Canterbury Roberta Runciego zapowiadająca utworzenie
nowej Międzynarodowej Komisj i Anglikańsko-Rzymskokatolickiej,
zmierzającej do „przywrócenia pełnej jedności” . Ta druga Komisja
opublikowała w 1986 r. wspólną deklarację pt. „Zbawienie i Kościół” .
Dokument ten zajmuje się m.in. nauką o usprawiedliwieniu, która w
sposób szczególny stała się przedmiotem polemik w okresie Reformacji.
Watykańska Kongregacja Doktryny Wiary ustosunkowała się do tego
dokumentu na początku grudnia 1988 r. Podziela ona pogląd Komisji,
że istnieje zgodne stanowisko katolików i anglikanów co do najważ
niejszych stwierdzeń nauki o zbawieniu i o roli Kościoła w nim. Nie
mniej jednak Kongregacja doskonale dostrzega różnice w niektórych
aspektach eklezjologii i sakramentologii. Pewne sformułowania nie są
wystarczająco jasne i precyzyjne, aby móc stwierdzić, że osiągnięto
zgodność poglądów. Mimo pewnych dwuznacznych sformułowań tek
stu dokument można jednak zinterpretować w sposób zgodny z wiarą
katolicką. Zdaniem Kongregacji, wspólna deklaracja zawiera pewne
pozytywne stwierdzenia, szczególnie w odniesieniu do tych punktów,
które w przeszłości były przyczyną kontrowersji.
Poza rozmowami na płaszczyźnie światowej, dialog katolicko-anglikański toczy się w USA (od 1965 r.), Szkocji (1968), Afryce płd.
(1969), Anglii (1970), Kanadzie (1971), Ameryce Łacińskiej (1971) i Ja
ponii (1972).
Pierwsze kontakty anglikańsko-luterańskie sięgają końca X IX
wieku. Ograniczały się one do Kościoła Anglikańskiego Anglii i Kościo
ła Luterańskiego Szwecji, przy czym przez długi czas miały charakter
prywatny lub półoficjalny. Komisja Studyjna Kościoła Anglii wypo
wiedziała się w 1911 r. pozytywnie o sukcesji apostolskiej luteranów
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szwedzkich. W wyniku przeprowadzonych badań doszła ona do wnios
ku, że urząd biskupa i urząd duchownego były świadomie i właściwie
przekazywane w całej historii Kościoła szwedzkiego. Konferencja Bis
kupów w Lambeth w 1920 r. zaleciła interkomunię między obu Kościo
łami oraz przyjmowanie zaproszeń do udziału w święceniach biskupich
w Kościele Szwecji. Chociaż uchwały Konferencji w Lambeth nie mają
wiążącego charakteru dla Kościołów Wspólnoty Anglikańskiej, to jed
nak w tym przypadku zalecenie to zostało zrealizowane. W 1935 r. Koś
ciół Anglii zawarł interkomunię z Kościołem Luterańskim Finlandii, w
1954 r. z Kościołami luterańskimi Danii, Islandii i Norwegii, później
także z Kościołami tej samej tradycji Estonii i Łotwy. We wszystkich
tych przypadkach chodzi o Kościoły luterańskie, które zachowały
ustrój episkopalny i przywiązują znaczenie do nieprzerwanego przeka
zywania dalej urzędu biskupiego.
Bodźcem do dialogu anglikańsko-luterańskiego na płaszczyźnie
światowej stały się pertraktacje na temat unii kościelnej w Indiach Po
łudniowych i w Afryce Wschodniej. Ujawnione wówczas różnice w po
glądach anglikanów i luteranów na urząd kościelny spowodowały, że
trzeba było na pewien czas przerwać rozmowy, gdyż ważnych proble
mów teologicznych i eklezjologicznych nie można było rozwiązać jedy
nie na płaszczyźnie regionalnej lub krajowej.
Na życzenie Kościołów członkowskich, aby doszło do wyjaśnienia
powyższych problemów, Wspólnota Kościołów Anglikańskich i Świa
towa Federacja Luterańska zdecydowały się podjąć oficjalne kontakty.
Rozmowy, które odbywały się w latach 1970-72, dotyczyły Pisma Świę
tego, tradycji, wyznań wiary, pism wyznaniowych, roli teologii i Koś
cioła, autorytetu Słowa Bożego, sakramentów i urzędu nauczającego.
Stwierdzono zgodność w podstawowych kwestiach teologicznych oraz
możliwość zacieśnienia wspólnoty.
W 1983 r., po 10-letniej przerwie, wznowiony został oficjalny dia
log anglikańsko-luterański. Wyszczególniono pięć kwestii, co do któ
rych obie strony muszą się jeszcze porozumieć, zanim osiągną pełną
wspólnotę. Są to: autorytet w Kościele, Ewangelia i jej zasięg, uspra
wiedliwienie i zbawienie, sakramenty, urząd kościelny.
Anglikańsko-Luterański Komitet Kontynuacji Pracy doszedł w
1986 r. do przekonania, że największe różnice teologiczne między anglikanami a luteranami istnieją w nauce o urzędzie kościelnym, zwłasz
cza zaś w rozumieniu urzędu biskupiego. Kwestii tej postanowiono po
święcić następne spotkanie. Odbyło się ono w 1987 r. w Niagara Falls
(Ontario, Kanada). Rolę biskupa w Kościele rozważano z perspektywy
działalności misyjnej Kościoła i jego relacji do urzędu całego ludu Bo
żego. Przystąpiono do opracowywania wspólnej deklaracji. Dokument
ten, opublikowany w połowie 1988 r. stwierdza, że nadszedł czas do na
tychmiastowego ustanowienia pełnej wspólnoty. Proponuje się prakty
czne kroki wiodące do tego celu. Sugeruje się, aby władze zwierzchnie
Kościołów obu tradycji uznały się wzajemnie za prawdziwy Kościół
kierujący się zasadami Ewangelii. Następnie mają być utworzone pro
wizoryczne struktury do wyrażenia stopnia osiągniętej jedności i po
pierania jej rozwoju. Kolejnym etapem ma być uroczystość liturgiczna,
podczas której reprezentanci każdej tradycji zademonstrują publicznie
ustanowienie pełnej wspólnoty.
Z rozmów na płaszczyźnie krajowej najbardziej zaawansowany
jest dialog anglikańsko-luterański w USA. Trzy Kościoły luterańskie i
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Kościół Episkopalny w tym kraju podjęły w 1982 r. uchwałę, w myśl
której wzajemnie uznają swe Kościoły za Kościoły zwiastujące i nau
czające Ewangelię, wzajemnie sobie służą sakramentem Wieczerzy Pa
ńskiej, a okazjonalnie zezwalają na organizowanie wspólnych uroczy-'
stości komunijnych. W 1983 r. odbyło się po raz pierwszy wspólne na
bożeństwo komunijne odprawione przez biskupów obu tradycji koście
lnych. Godny uwagi jest tutaj fakt, że zdecydowano się na ten krok
mimo nieosiągnięcia jeszcze pełnego porozumienia w kwestii pojmowa
nia urzędu duchownego i sukcesji apostolskiej.
Europejska Komisja Anglikańsko-Luterańska ogłosiła w 1983 r.
raport, który w konkluzji stwierdzał: Na drodze do ustanowienia pełnej
wspólnoty między obu naszymi Kościołami nie istnieją już poiuażniejsze przeszkody. Wydział ds. Misji i Jedności Kościoła Anglikańskiego
Anglii, nawiązując do tej konkluzji, wystąpił w 1985 r. z propozycją za
warcia przez anglikanów i luteranów Europy tymczasowej wspólnoty
komunijnej na wzór tej, jaka od 1982 r. istnieje w USA.
Konkretne osiągnięcia w dialogu prowadzonym w USA zachęciły
anglikanów i luteranów w sąsiedniej Kanadzie do podjęcia rozmów w
sprawie zawarcia tymczasowej wspólnoty eucharystycznej.
W latach 1979-1984 prowadzony był oficjalny dialog anglikańskoreformowany na płaszczyźnie światowej. Celem tego dialogu było dopomożenie — teologiczne i pastoralne — poszczególnym negocjacjom
zjednoczeniowym, toczącym się między Kościołami anglikańskimi i re
formowanymi w różnych częściach świata. W szczególności chodziło o
wyjaśnienie spornego problemu ustroju kościelnego.
Na zakończenie wspomnieć warto jeszcze o wspólnej deklaracji,
którą w 1987 r. podpisali arcybiskup Canterbury Robert Ruńcie oraz
zwierzchnik Kościoła Koptyjskiego w Egipcie patriarcha Szenuda III.
Deklaracja ta stwierdza, że między anglikanami i koptami istnieje za
sadnicza zgodność w sprawach wiary. Mówi też o tym, że oba Kościoły
pragną osiągnąć pełną wspólnotę.

A neks
C Z Ł O N K O W IE W S P Ó L N O T Y K O Ś C IO Ł Ó W A N G L IK A Ń S K IC H
1. Kościół Anglii

Stan posiadania: dwie prowincje kościelne: Canterbury (30 diecezji) i York (14 diecezji),
parafii — 17 460, księży — 18 376, wiernych — 27 200 000.
2. Kościół W alii
Do roku 1920 związany z Kościołem państwowym Anglii. Od tego czasu niezależna i
samodzielna prowincja kościelna, biskupi wybierają spośród siebie arcybiskupa.
Stan posiadania: diecezji — 6, biskupów — 6, parafii — 1620, duchownych — 750,
wiernych — 1 000 000.
3. Kościół Irlandii

Do roku 1689 związany z Kościołem państwowym Anglii. W pełni samodzielna pro
wincja kościelna od r. 1871.
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Stan posiadania: diecezji — 14, biskupów — 14, parafii — 520, duchownych — 527,
wiernych — 376 000.
4. Kościół Episkopalny Szkocji
W 1680 r. utracił definitywnie rangę Kościoła państwowego w Szkocji.
Stan posiadania: diecezji — 7, biskupów — 7. parafii — 322, duchownych — 272,
wiernych — 66 000.
5. Kościół Episkopalny w USA
W 1787 r. ogłasza niezależność od Kościoła Anglii po wyświęceniu pierwszego bisku
pa przez biskupów szkockich. W 1789 r. wprowadza własny zrewidowany „Modlitewnik
powszechny” .
Stan posiadania: diecezji — 135, biskupów — 150, parafii — 7417, duchownych —
12 978, wiernych — 3 024 000.
6. Kościół Anglikański Kanady
1787 — konsekracja pierwszego biskupa, 1860 — ogłoszenie samodzielności
Stan posiadania: diecezji — 30, biskupów — 48, parafii — 1781. duchownych —
2589, wiernych — 914 000.
7. Kościół w Prowincji Indii Zachodnich
1824 — konsekracja pierwszego biskupa, 1893 — uzyskanie samodzielności.
Stan posiadania: diecezji — 9, biskupów — 12, parafii — 850, duchownych — 350,
wiernych — 1 780 000.
8. Kościół Episkopalny Brazylii
1965 — uzyskanie samodzielności.
Stan posiadania: diecezji — 6, biskupów — 8, parafii — 227, duchownych
wiernych — 45 000.
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9. Kościół Anglikański Ameryki Południowej
1983 — uzyskanie samodzielności.
Stan posiadania: diecezji — 5, wiernych — 21 000.
10. Kościół Episkopalny Jerozolimy i Bliskiego Wschodu
1976 — oficjalnie powołany do życia. Jest sukcesorem starego arcybiskupstwa Jero
zolimy, istniejącego od 1841 r.
Stan posiadania: diecezji — 4 (Jerozolima, Egipt, Iran i Cypr), biskupów — 4, ducho
wnych — 78, wiernych — 35 000.
11. Święty Kościół Katolicki w Japonii
(Kościół Anglikańsko-Episkopalny)
1859 — do Japonii przybywają pierwsi misjonarze Kościoła Episkopalnego w USA;
1869 — przybycie misjonarzy Kościoła Anglii; 1887 — parafie misji amerykańskiej i an
gielskiej łączą się, tworząc samodzielny Kościół.
Stan posiadania: diecezji — 11, biskupów — 11, parafii — 324, duchownych — 348,
wiernych — 56 000.
12. Kościół w Prowincji Birmy
1853 — działalność podejmują pierwsi misjonarze, 1970 — samodzielna prowincja
kościelna.
Stan posiadania: diecezji — 4, biskupów — 4, parafii — 300, duchownych — 125,
wiernych — 45 000.
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13. Kościół w Prowincji Afryki Południowej
1847 — konsekracja pierwszego biskupa, 1853 — samodzielna prowincja kościelna.
Stan posiadania: diecezji — 17, biskupów — 23, parafii — 731. duchownych — 1200,
wiernych — 2 200 000.
14. Kościół w Prowincji Afryki Centralnej
1861 — konsekracja pierwszego biskupa, 1955 — połączenie diecezji Rodezji płn. i
płd. oraz Niasy w niezależny Kościół. Jurysdykcja obejmuje Botswanę (siedziba arcybis
kupa), Malawi, Zambię i Zimbabwe.
Stan posiadania: diecezji — 10, biskupów — 8, parafii — 1600, duchownych — 300,
wiernych — 590 000.
15. Kościół w Prowincji Afryki Zachodniej
1864 — konsekracja pierwszego biskupa dla Nigerii, w tym samym czasie działalność
misyjną w Liberii podejmuje Kościół Episkopalny w USA, a w Gambii — Kościół w Pro
wincji Indii Zachodnich; 1951 — diecezje wymienionych obszarów tworzą samodzielny
Kościół, do którego przyłączają się także anglikanie z Ghany; 1979 — Nigeria tworzy
własną prowincję kościelną.
Stan posiadania: diecezji — 15, biskupów — 18, parafii — 540, duchownych — 191,
wiernych — 131 000.
16. Kościół w Prowincji Nigerii
1979 — utworzenie samodzielnej prowincji przez odłączenie się od Kościoła w Pro
wincji Afryki Zachodniej.
Stan posiadania: diecezji — 19, biskupów — 19, duchownych — 1119, wiernych —
803 000.
17. Kościół w Prowincji Kenii
1960 — powstaje samodzielny Kościół w Prowincji Afryki Wschodniej obejmujący 9
diecezji w Kenii i Tanzanii: 1970 — ustanowienie samodzielnej prowincji w Kenii.
Stan posiadania: diecezji — 7, biskupów — 9, parafii — 1400, duchownych — 200,
wiernych — 1 022 000.
18. Kościół w Prowincji Tanzanii
1970 — Kościół w Prowincji Afryki Wschodniej dzieli się na dwie samodzielne pro
wincje w Kenii i Tanzanii.
Stan posiadania: diecezji — 9. biskupów — 11, parafii — 1800, duchownych — 270,
wiernych — 647 000.
19. Kościół w Prowincji Ugandy
1961 — powstaje samodzielny Kościół w Prowincji Ugandy. Rwandy i Burundi:
1972 — przyłączenie Zairu: 1980 — diecezje ugandyjskie tworzą samodzielny Kościół.
Stan posiadania: diecezji — 17. biskupów — 23. parafii — 6000. duchownych — 300,
wiernych — 3 000 000.
20. Kościół w Prowincji Rwandy, Burundi i Zairu
W obecnej formie (bez Ugandy) istnieje od 1980 r.
Stan posiadania: diecezji — 7. biskupów — 8, parafii — 700, duchownych — 80, wie
rnych — 520 000.
21. Kościół w Prowincji Sudanu
1976 — powstanie samodzielnej prowincji kościelnej przez odłączenie się od arcybiskupstwra Jerozolimy.
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Stan posiadania: diecezji — 4, biskupów — 4, parafii — 300, duchownych — 130,
wiernych — 1000000.
22. Kościół w Prowincji Oceanu Indyjskiego

Niezależna prowincja kościelna od 1973 r. Obejmuje: Mauritius, Madagaskar i Se
szele.
Stan posiadania: diecezji — 5, biskupów — 5, parafii — 375, duchownych — 85, wie
rnych— 80000.
23. Kościół Anglikański Australii

1836 — konsekracja pierwszego biskupa, 1847 — uzyskanie niezależności.
Stan posiadania: diecezji — 24, biskupów — 39, parafii — 1350, duchownych —
2400, wiernych — 3 752 000.
24. Kościół w Prowincji Nowej Zelandii

1842 — konsekracja pierwszego biskupa, 1858 — uzyskanie niezależności.
Stan posiadania: diecezji — 9, biskupów — 11, parafii — 386, duchownych — 885,
wiernych — 814 000.
25. Kościół w Prowincji Melanezji

1975 — uzyskanie samodzielności.
Stan posiadania: diecezji — 5, biskupów — 5, parafii — 690, duchownych — 200,
wiernych — 140 000.
26. Kościół w Prowincji Papui-Nowej Gwinei

1977 — uzyskanie samodzielności.
Stan posiadania: diecezji — 5, biskupów — 5, parafii — 275, duchownych — 90, wie
rnych — 60 000.
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ANG LIC ANISM
(Sii7ii 711 ary)

The article is an attempt to present to the Polish reader a not too well-known or al
most unknowm family of Anglican Churches. The author presents his text in five parts.
The first part is a historical outline on Anglicanism pointing out at the beginning that the
Church of England and the Community of Anglican Churches deriving from it do not do
ubt that they are successors of Saint Augustin, a Vlth century missionary. The attempt of
restoring Catholicism and removing the Catholic tradition from Church of England was
in the stormy history of the XVIth and XVIIth centuries unsuccessful. Via media won.
The Church always embodied different trends (Catholic, Evangelical, liberal). The fact
that it always managed to reconcile all these trends not permitting divisions indicates its
sufficiency.
In the second part of the article dealing with the present situation within the Church
of England we find a statement that today the Church manifests unity more than ever be
fore. The church life of Anglicans cannot be measured by their participation in Sunday
s('i'\ icos. Not only do regular participants of services know the Scriptures. Many Angli
cans are members of church associations. Ministry work is carried on mainly within the
traditional parish system, but also other forms of ministry are given a try. The Church of
England is a state Church. The right of the state to inspect the forms of worship is broa
dly criticized today and considered as interference into the rights of the Church. The ge
neral Synod consisting of bishops, clergy and laity plays a greater and greater role. It is
the main legislative, financial and administration organ as well as a consultative body
dealing with all matters of church life.
The third part of the article is dedicated to the Anglican Community consisting of 26
independent provinces, over 400 dioceses and about 50 milion believers. The community
is not a confessionary union, but a family within the universal Church of Christ. The
main factors supporting the Community are: the „Book of Common Prayer” , a homoge
neous church office, the free recognition of archbishop of Canterbury as primate and cen
tre of unity, common heritage. The Conferences of Bishops taking place in Lambeth every
10 years ever since 1867 serve as means of communication and consultation on questions
of vital importance to the whole community. They do not, however, have any synodial
authority nor letters of attorney.
In the fourth part the author presents the main trends of the Anglican doctrine. He
points out that Anglicans strongly believe that they are members of one, holy, catholic
and apostolic Church. Anglicanism reconciles not only divergent but often even incompa
tible notions. He considers that how long a common prayer and liturgy are possible so
does unity remain beyond danger. All truths of faith necessary for redemption are in the
Scriptures. Unity of the Church is expressed in joint profession of basic truths. Anglica
nism, in contradistinction to the Reformation on the Continent, presewed the hierarchic
Church structure. He maintains that the office of the bishop and handing it over to suc
cessors are a guarantee of communion with the Church of all centuries.
The last part of the article, devoted to ecumenical committment, begins with the sta
tement that the experience of intraconfessional dialogue was the Anglicans specific con
tribution to all-Christian ecumenism. The leading representatives of Anglican Churches
were pioneers of the ecumenical movement. Almost all Churches of this tradition belong
today to the World Council of Churches. They also cooperate with regional and national
ecumenical structures. The article discusses in turn the state of bilateral relations betwe
en Anglicans and the Old Catholics, the Methodists, the Orthodox, the Roman Catholics,
the Lutherans, the Reformed and the Coptic Church.
The enclosed annex gives a list of members of the Anglican Communion with the informa
tion on their state of possession (number of dioceses, parishes, bishops, clergy and believers).
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D E R A N G L IK A N IS M U S

(Zusammenfassung)

Der Artikel versucht es, dem polnischen Leser die wenig oder kaum bekannte Fami
lie anglikanischer Kirchen näherzubringen. Der Autor hat seinen Artikel in 5 Kapitel ge
gliedert. In dem ersten schildert er einen kurzen historischen Abriss des Anglikanismus,
wobei in der Einleitung unterstrichen wird, die Kirche Englands wie auch die von ihr ab
geleitete anglikanische Kirchengemeinschaft bezweifeln nicht, dass sie Sukzessoren des
Heiligen Augustinus, eines Missionars aus Ende des VI. Jhs, sind. In dem unruhig XVI.
und XVII. Jh sind weder der Versuch der Restitution des Katholizismus noch der der Be
seitigung der katholischen Tradition aus der Kirche Englands gelungen. Gesiegt hat die
via media. Innerhalb dieser Kirche waren immer verschiedene Strömungen present (die
katholische, die evangelische, die liberale). Dass diese Kirche alle diese Strömungen zu
versöhnen wusste, ohne eine Schisma zugelassen zu haben, bestätigt nur ihre Reife.
Im zweiten Kapitel über heutige Situation der Kirche von England finden wir die
Behauptung, diese Kirche erscheine als eine Einheit, heute stärker als je zuvor. Das K ir
chenleben der Anglikaner darf nicht nach der Teilnahme am Sonntagsgottesdienst ge
messen werden. Nicht nur die „regelmässigen” Gottesdienstteilnehmer sind in der Heili
gen Schrift bewandert. Viele Anglikaner gehören verschiedenen kirchlichen Vereinigun
gen. Die pastorale Tätigkeit wird hauptsächlich nach der traditioneller Art in der Pfarrgemeinde geführt, es werden aber auch neue pastorale Formen ausprobiert. Die Kirche
von England ist eine Staatskirche. Das Recht des Staates auf Aufsicht der Kultusformen
stosst heute auf eine weite Kritik wegen des Eingreifens in die der Kirche immanenten
Rechte. Die Rolle der aus Bischöfen, Geistlichen und Laien bestehenden Generalsynode
nimmt immer mehr zu. Sie ist ein zentraler Rechtsgebungs-, Verwaltungs- und Finanzor
gan wie auch ein Beratungskörper in allen kirchlichen Angelegenheiten.
Der dritte Teil ist der Gemeinschaft der anglikanischen Kirchen gewidmet, die 26
selbständige Provinzen, über 400 Diözesen und etwa 50 Milionen Gläubige umfasst. Die
Gemeinschaft ist kein Konfessionsbund sondern eine Familie im Rahmen der universalen
Kirche Jesu Christi. Zu den Faktoren, die die Auferhaltung der Gemeinschaft ermögli
chen, gehören u.a. das „Book of Common Prayer” , das einheitliche Kirchenamt, die frei
willige Anerkennung des Erzbischofs von Canterbury als Ehrenprimas und Zentrum der
Einheit wie auch die gemeinsame Erbschaft. Die Lambeth-Bischofskonferenzen, die seit
1867 etwa jede 10 Jahre stattfinden, dienen der Kommunikation und Konsultation in Le
bensfragen der ganzen Gemeinschaft. Sie besitzen jedoch weder eine synodenhafte Auto
rität noch eine juristische Bevollmächtigung.
In dem vierten Teil schildert der Autor die Hauptfäden der anglikanischen Glauben
slehre. Er betont, dass die Anglikaner fest daran glauben, sie seien Mitglieder einer, heili
gen, katholischen und apostolischen Kirche. Der Anglikanismus versöhnt in sich Ansi
chten, die nicht nur auseinandergehend sondern auch manchmal sogar wiederspruchsvoll
sind. Der Anglikanismus vertritt die Auffassug, dass die Einheit solange ungefährdert
bleiben wird, wie lange ein gemeinsames Gebet und eine gemeinsame Liturgie möglich
sind. Alle zur Erlösung notwendigen Glaubenswahrheiten seien in der Heiligen Schrift
enthalten. Die Einheit der Kirche findet ihren Ausdruck im Bekenntnis der Grundwah
rheiten. Der Anglikanismus — im Unterschied zu den reformatorischen Kirchen auf dem
Kontinent — hat eine Kirchenhierarchie aufbewahren. Laut seiner Lehre seien das Bi
schofsamt und dessen ununterbrochene Übergabe an Nachfolger eine Garantie der Ver
bundenheit mit der Kirche aller Jahrhunderte.
Der letzte Teil, gewidmet dem ökumenischen Engagement, fängt mit der Feststellung
an, die Anglikaner haben ihre spezifische, infolge des innerkonfessionellen Dialogs er
rungenen Erfahrungen, in die allgemeinchristliche Ökumene mit eingebracht. Die füh
renden Vertreter der anglikanischen Kirchen zählten zu den Bahnbrechern der ökumeni-

74

KAROL KARSKI

sehen Bewegung. Fast alle Kirchen dieser Tradition gehören heute zum Ökumenischen
Rat der Kirchen. Sie arbeiten auch mit ökumenischen Strukturen auf Regional- und Lan
desebene zusammen. Der Artikel schildert den Stand der bilateralen Beziehungen der
Anglikaner mit Altkatholiken, Methodisten, Orthodoxen, Römisch-katholiken, Luthera
ner, Reformierten und Vertretern der koptischen Kirche.
Der dem Artikel beigelegte Anhang enthält die Liste der Mitglieder der Anglikani
schen Gemeinschaft mit folgenden Angaben: Zahl der Diözesen, Pfarrgemeinden, Bi
schöfe, Geistlichen und Gläubigen.

SPRAWOZDANIA
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DOKUMENTY

ORDYNACJA PIERWSZEJ KOBIETY NA BISKUPA
W KOŚCIELE ANGLIKAŃSKIM
Kościół Episkopalny w USA, jako pierwszy spośród członków
Wspólnoty Kościołów Anglikańskich, udzielił 11 lutego 1989 r. święceń
biskupich kobiecie. Pierwszą kobietą-biskupem anglikańskim zosta
ła 58-letnia Barbara Harris, która od kilkunastu lat sprawowała już
funkcję duchownego. Uroczystość udzielenia sakry biskupiej B. Harris
odbyła się w Bostonie, gromadząc ponad 8000 wiernych, 63 biskupów
anglikańskich, przedstawicieli różnych Kościołów protestanckich, or
ganizacji kobiecych i życia politycznego. Kontrowersje, jakie wywołał
ten wybór, dały się odczuć także podczas trwającego trzy godziny in
gresu bp Barbary Harris.
, Arcybiskup Canterbury i honorowy zwierzchnik Wspólnoty Koś
ciołów Anglikańskich, dr Robert Ruńcie, odmawia na razie komentarza
na temat udzielenia sakry biskupiej pierwszej kobiecie. Oświadczył, że
uczyni to później, z tym że jednocześnie ustosunkuje się do stanowiska
biskupa Londynu Grahama Leonarda, trzeciej osoby w hierarchii Koś
cioła Anglii, który jest zdecydowanym przeciwnikiem ordynacji kobiet.
Bp Leonard zapowiadał już wcześniej, że nie będzie uważał się za
członka tej samej wspólnoty kościelnej z kobietą-biskupem jak i z kolegami-biskupami, którzy kobiecie udzielą sakry. Oznacza to, że nie bę
dzie uznawał Barbary Harris w jej nowym urzędzie biskupa-sufragana
stanu Massachusetts. Bp Leonard odgrywa przywódczą rolę w Stowa
rzyszeniu ds. Urzędu Apostolskiego (Association for the Apostolic Mi
nistry), które na całym świecie agituje przeciw ordynacji kobiet. W
czerwcu 1989 r. ma odbyć się w Fort Worth (USA) synod przeciwników
dopuszczania kobiet do urzędów kościelnych. Niektórzy obserwatorzy
sceny anglikańskiej wyrażają obawę, że na tym synodzie może dojść do
podziału w łonie Kościoła Episkopalnego w USA. W każdym razie prze
wodniczący Stowarzyszenia ds. Urzędu Apostolskiego stwierdził, że już
ponad 50 biskupów z całego świata oświadczyło, że nie uznają sakry bis
kupiej B. Harris. Obok biskupa Londynu należą do nich m.in.: arcybiskup
Syndey oraz brytyjscy biskupi Portsmouth, Truro i Kensington.
Natomiast Robin Eames, arcybiskup Armagh (Irlandia), który z
upoważnienia arcybiskupa Canterbury przewodniczy komisji ds. ordy
nacji kobiet na biskupów, zaapelował do wszystkich anglikanów, aby
respektowali opinię strony przeciwnej.
Biskup naczelny Kościoła Episkopalnego w USA, Edmond Lee
Browning, główny konsekrator Barbary Harris, wystosował list do Ko
ściołów partnerskich w USA, partnerów dialogu teologicznego i kiero
wnictw światowych wspólnot chrześcijańskich, w którym wyjaśnia
motywy podjętego kroku. Poniżej publikujemy fragmenty tego listu.
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...Przez 12 lat Kościół nasz korzystał z darów dostarczanych przez kobiety sprawujące
posługę kapłańską. Mamy nadzieję, modlimy się i liczymy na to, że będzie podobnie, gdy
kobiety pełnić będą urząd biskupa.
Wierzymy, że włączenie kobiet do powszechnego urzędu biskupiego i kapłańskiego,
który został powierzony Wspólnocie Anglikańskiej, przyczyni się do umocnienia jedności
i misji Kościoła. Modlę się o to, aby to ich włączenie przyjmowano jako dar dla Kościoła
powszechnego oraz przyczynek do głębszego zrozumienia święceń.
Kościół Episkopalny usiłuje utrzymać jak najściślejszą wspólnotę z Kościołami par
tnerskimi. W tym względzie nie zaniedbaliśmy niczego. W naszym własnym Kościele sta
raliśmy się po duszpastersku rozwiązać problem tych ludzi, którzy nie mogą zaakcepto
wać kobiet w episkopacie.
W ramach Wspólnoty Anglikańskiej arcybiskup Canterbury powołał komisję mającą
opracować wskazówki umożliwiające prowincjom o odmiennych poglądach w tej kwestii
życie w jedności. Na płaszczyźnie ekumenicznej konsultowaliśmy się z wieloma Kościo
łami partnerskimi poprzez dialog oficjalny.
Radujemy się z tego, iż w ostatnich latach zacieśniała się nasza wspólnota z prawo
sławiem, katolicyzmem rzymskim, luteranizmem i innymi wyznaniami protestanckimi.
Jednak droga do chrześcijańskiej jedności nie jest drogą prostą. Kwestia ordynacji ko
biet, tak jak się ją dzisiaj widzi, jest zjawiskiem nowym i wciąż jeszcze nie wyszła poza
wczesne stadium rozważań i dyskusji między Kościołami.
Ze względu na złożoność procesu, który będzie miał miejsce, dyskusja będzie trudna i
długa. Zasadniczym elementem tego procesu będzie aktywniejsze uczestnictwo kobiet w
życiu i misji społeczności chrześcijańskiej.
Dopuszczenie kobiet do urzędu biskupiego sprawi, że nasze dialogi ekumeniczne zo
staną pogłębione pod względem teologicznym. W rozmowach z Kościołami zachowujący
mi episkopat historyczny winniśmy skupiać uwagę na poważnych racjach teologicznych
przemawiających za otwarciem urzędu biskupiego dla kobiet. W dialogu z Kościołami,
które nie zachowały historycznego episkopatu, winniśmy ukazywać, jak nauka o episko
pacie powszechnym daje się pogodzić z ordynacją kobiet.
W chwili obecnej nasze działanie niesie radość jednym, a innym cierpienie. Konfere
ncja w Lambeth (konferencja biskupów anglikańskich w 1988 r.) tak skomentowała tę
sytuację: K ościół musi przejawiać wrażliwość , cierpliwość i pasterską opiekuńczość w o 
bec wszystkich zainteresowanych.

Pamiętamy, że w ramach jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła
niektórzy cierpią, gdyż nie dopuszcza się kobiet do urzędu biskupiego i kapłańskiego,
inni znowu dlatego, gdyż ordynację kobiet uważają za pogwałcenie woli Bożej.
Wczujmy się w cierpienie drugiego tak, aby wspólnota cierpienia, wraz ze wspólnotą
radości, stała się znakiem naszej głębszej jedności i świadectwem uzdrowienia narodów.

POSIEDZENIE WSPÓLNEJ KOMISJI
RZYMSKOKATOLICKO-LUTERAŃSKIEJ
Opole, 27 lutego — 4 marca 1989

Miejscem obrad był Diecezjalny Instytut Teologiczno-Pastoralny
(DITP) — filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, honory gospo
darza zaś pełnił ordynariusz opolski, przewodniczący Komisji Episko
patu ds. Ekumenizmu i kierownik Instytutu Ekumenicznego KUL, bp
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prof, dr Alfons Nossol. Jako jedyny przedstawiciel chrześcijan z nasze
go kraju wchodzi on w skład międzynarodowej Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko-Luterańskiej.
W spotkaniu opolskim wzięło udział 8 teologów luterańskich i 10
rzymskokatolickich. Obradom przewodniczyli: luterański biskup No
wego Jorku dr James Crumley i katolicki ordynariusz Würzburga
(RFN) bp dr Paul-Werner Scheele. Właściwe obrady poprzedziło nabo
żeństwo Słowa Bożego odprawione w kaplicy domowej DITP wspólnie
przez ks. dr Eugene’a Branda ze Światowej Federacji Luterańskiej i ks.
prał. Johna A. Radano z watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności
Chrześcijan.
Następnie rozpoczęła się trwająca w sumie 5 dni sesja, podczas
której kontynuowano dyskusję nad wspólnym dokumentem dotyczą
cym nauki o Kościele i usprawiedliwienia. Podobnie jak na poprzed
nich tego rodzaju spotkaniach przedmiotem obrad był też referat przy
gotowany przez gospodarza sesji: tym razem autorem był bp prof. A.
Nossol, a jego opracowanie nosiło tytuł „Problem zrozumienia fenome
nu Kościoła katolickiego w Polsce. Przyczynek do kontekstualnej nau
ki o Kościele” . To już po raz czwarty w obecnej fazie dialogu przedsta
wiono referat omawiający sytuację Kościoła w różnych regionach świa
ta. Obrady miały charakter roboczy i toczyły się przy drzwiach za
mkniętych, a po ich zakończeniu ogłoszono jedynie zwięzły komunikat
prasowy. Bp A. Nossol w prywatnej rozmowie z obecnymi w Opolu
dziennikarzami powiedział m.in., iż plonem dotychczasowych rozmów
w ramach obecnej fazy dialogu jest szereg ważnych uzgodnień teologi
cznych, które nie znalazły jeszcze odbicia w dokumencie oficjalnym.
Członkowie Komisji chcą bowiem doprowadzić do osiągnięcia jeszcze
większego zbliżenia i dopiero na zakończenie obecnej rundy rozmów
(rozpoczętej w 1986 i zaplanowanej na 6 lat) ogłosić dokument końco
wy zawierający konkretne i daleko idące uzgodnienia. Nie czekając
wszakże na nie można stwierdzić ogólnie, iż najważniejszym tematem
obecnej trzeciej rundy dialogu są dwa najistotniejsze dla obu wyznań
zagadnienia — eklezjologia i nauka o usprawiedliwieniu. I jak wynika
z dotychczasowych wypowiedzi (prywatnych i oficjalnych) członków
komisji, osiągnięto już poważne zbliżenie stanowisk, zwłaszcza w poj
mowaniu nauki o usprawiedliwieniu. Okazuje się, że ten tak trudny we
wzajemnych stosunkach problem przestał być „kością niezgody” mię
dzy obu wyznaniami. Ale — jak wspomniano — orzeczeń oficjalnych w
tej sprawie na razie nie wydano.
Odnotujmy jeszcze, że obradom opolskim nadano bardzo uroczystą
oprawę. Biskup ordynariusz zapowiedział sesję w swym liście pasters
kim na Wielki Post, a następnie, tuż przed rozpoczęciem obrad, 18 lute
go, ogłosił Wezwanie do modlitwy w intencji posiedzenia. We wtorek
28 lutego w katedrze opolskiej pw. Św. Krzyża wiceprzewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski, metropolita krakowski kard. Franci
szek Macharski przewodniczył koncelebrowanej Mszy św., podczas
której kazanie wygłosił bp P.W. Scheele. W koncelebrze uczestniczyli
też, oprócz licznego miejscowego duchowieństwa, katoliccy członkowie
komisji, wokół ołtarza zaś zasiedli duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce z seniorem diecezji katolickiej tego wyznania
ks. Rudolfem Pastuchą na czele. A 2 marca w parafii luterańskiej w
Kluczborku odbyło się nabożeństwo spowiednio-komunijne, które pro
wadził zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp
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Janusz Narzyński. Kazanie wygłosił bp J. Crumley. Podczas obu tych
uroczystości modlono się w intencji pomyślnych obrad oraz jedności
wszystkich chrześcijan. Goście bardzo wysoko ocenili wysiłki organi
zatorów sesji.
Na rozpoczęcie obrad wpuszczono dziennikarzy, łącznie z telewiz
ją (jak powiedział bp Nossol, po raz pierwszy w historii tego dialogu
dopuszczono tak blisko środki masowego przekazu). Prasa miejscowa
poświęciła sesji także wiele miejsca. Uczestnicy posiedzenia przesłali
telegramy o toczących się w Opolu obradach na ręce papieża Jana Paw
ła II i prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej bp Johannesa Han
selmanna (RFN). W odpowiedzi papież serdecznie podziękował za de
peszę i zapewnił uczestników o pamięci w modlitwie.
Ustalono, iż następne spotkanie komisji odbędzie się w październi
ku 1990 r.

CZWARTA MIĘDZYNARODOWA KONSULTACJA
PRAWOSŁAWNYCH SZKÓŁ TEOLOGICZNYCH
Supraśl, 13—19 lutego 1989
Obrady toczyły się pod hasłem: „Studia teologiczne a życie para
fii.” Spotkaniu patronował „Syndesmos” , tj. Międzynarodowe Stowa
rzyszenie Młodzieży Prawosławnej, stawiające sobie za cel ożywienie
życia religijnego w lokalnych Kościołach, wzmocnienie poczucia więzi
pomiędzy nimi i zdynamizowanie prawosławnego świadectwa wobec
współczesnego świata. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele aka
demii duchownych, instytutów teologicznych i seminariów Związku
Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Grecji, Syrii, Finlandii,
Francji, Czechosłowacji i Polski. W ostatnim czasie powstały dwie wyż
sze uczelnie prawosławne w świecie — dokonano otwarcia akademii w
Tbilisi (Kościół prawosławny Gruzji) oraz Instytutu Teologicznego w
Finlandii. Wśród przybyłych gości znaleźli się zarówno wykładowcy,
jak i studenci. Obradom przewodniczył ks. bp Herman (Svaiko) z Pen
sylwanii (Amerykański Kościół Prawosławny), rektor seminarium św.
Tichona w South Canaan. Zebranie otworzył ks. abp Sawa (Hrycuniak), ordynariusz białostocko-gdański, podkreślając wagę tego wyda
rzenia dla prawosławia w Polsce. W dniu otwarcia obecny był także ks.
bp Jeremiasz (Anchimiuk), ordynariusz wrocławsko-szczeciński.
Referaty wygłosili: ks. Paul Tarazi (Seminarium św. Włodzimierza
w Brooklin) nt. „Biblijna podstawa parafii” oraz ks. Rauno Pietarinen
(Kościół Finlandii) nt. „Zmiany w świecie, zmiany w Kościele” . Ten
ostatni podkreślił pilną potrzebę odnowy prymatu w Kościele. W obec
nej sytuacji patriarchat Konstantynopola, mający teoretyczne prawa
pierwszeństwa, skupia swoją uwagę wyłącznie na Kościołach greckich
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i nie jest przedstawicielem całego prawosławia. Sensowne wydaje się
powołanie przy Fanarze stałego Synodu, złożonego z przedstawicieli
wszystkich autokefalicznych Kościołów.
Obrady miały miejsce w murach historycznego monasteru prawo
sławnego, później unickich bazylianów, zwanego Białą Ławrą, gdzie
mieściła się słynna drukarnia. Obecnie budynek klasztorny zamieniony
został na muzeum i szkołę. Aktualnie mała wspólnota młodych mni
chów z ks. ihumenem Mironem Chodakowskim stara się nawiązać do
chlubnych tradycji tego ośrodka. Trwają prace rekonstrukcyjne w zni
szczonej podczas ostatniej wojny głównej świątyni klasztornej pw.
Zwiastowania Matki Bożej.
Niewątpliwie najciekawsze były spotkania w grupach dyskusyj
nych. Tematy tych spotkań dotyczyły: udziału ludzi młodych w życiu
parafii, problemów liturgicznych, roli laikatu w parafiach, życia para
fii w aspekcie problemów socjologicznych.
W dyskusjach wyczuwało się troskę o Kościół i ludzi, którym spra
wy powyższe nie tylko nie są obojętne, ale przeciwnie, zajmują ważne
miejsce w ich życiu. Można było usłyszeć dosyć krytyczne oceny obec
nej sytuacji. Piszący te słowa brał udział w pracach grupy zajmującej
się problematyką liturgiczną. Prowadzący ją ks. mitrat Wiktor Petluczenko, wykładowca w seminarium w Odessie (ZSRR), rozpoczął dys
kusję pytaniem: czy w prawosławiu potrzebna jest odnowa liturgiczna?
Na samym wstępie zwrócono uwagę na odmienną u wschodnich i za
chodnich chrześcijan koncepcję samej liturgii. Jawi się ona jako przy
bliżenie Królestwa Bożego już tutaj na ziemi i wejście eschatologii w
nasze życie codzienne. Wyklucza to zbyt -radykalne formy liturgiczne
jakie np. miały miejsce w Kościele katolickim po Soborze Watykańs
kim II. Niemniej potrzebne są zmiany w rozumieniu służby liturgicznej
Kościoła. Samo słowo „odnowa” budzi niemiłe skojarzenia historyczne,
zwłaszcza w Kościele rosyjskim, gdzie w latach dwudziestych naszego
wieku powstała rozłamowa grupa Odnowicieli (tzw. Żywa Cerkiew), nisz
cząca Kościół od wewnątrz przez swoje reformy, między innymi liturgicz
ne. Wierni w swojej masie odrzucili tę modernistyczną wersję prawosła
wia. Wcześniejsze, bo siedemnastowieczne, doświadczenia ze staroobrzę
dowcami wydają się potwierdzać tezę o niemożliwości przeprowadzenia
reform liturgicznych w Kościele rosyjskim, który cechuje znacznie więk
szy konserwatyzm liturgiczny niż np. Greków.
Uczestnicy dyskusji wypowiadali swoje poglądy dotyczące konie
czności wprowadzenia języków narodowych do liturgii w szerszym niż
dotychczas zakresie i potrzeby pogłębienia formacji liturgicznej nie
tylko słuchaczy szkół teologicznych, ale i samych wykładowców.
Już sama liturgia jest katechezą i kształtuje życie religijne wier
nych, niemniej potrzebne są kazania będące mistagogią — wprowadze
niem w misterium. Cały szereg postulatów zgłoszono pod adresem ho
miletyki. Mówiono o potrzebie przywrócenia kazaniom właściwego
miejsca w liturgii. Powinny być one wygłaszane bezpośrednio po
Ewangelii, a nie na końcu liturgii, jak to jest przyjęte w wielu okoli
cach. W zasadzie podczas wszystkich nabożeństw kapłan powinien
zwracać się do wiernych ze słowem wyjaśnienia. Winno być ono, co
podkreślano, krótkie. Przegadane kaznodziejstwo odnosi odwrotny od
zamierzonego skutek. Jak się wydaje Kościół prawosławny przesunął
posługę kaznodziejską na margines, całkiem niesłusznie. Do głoszenia
kazań należy wykorzystywać diakonów i studentów teologii. Tych
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ostatnich należałoby zapraszać do parafii z regularnymi kazaniami.
Byłby to jeden z ważniejszych sposobów zbliżenia pomiędzy parafiami
a uczelniami teologicznymi.
Poważny brak to mała ilość kontaktów pomiędzy prawosławnymi oś
rodkami naukowymi. Należy wzmocnić istniejące więzy i nawiązać ści
ślejszą współpracę (rozwinąć system stypendiów, wymianę studentów i
wykładowców). Już sam fakt spotkania w Supraślu przedstawicieli róż
nych środowisk należy potraktować jako nader korzystny. Prawosławni
Arabowie, Finowie, Rumuni, Rosjanie, Grecy, Ukraińcy, Czesi, Ameryka
nie, Białorusini mięli okazję do poczucia się jedną wielką rodziną żyjącą
wspólną tradycją. Żywo dyskutowano problemy poszczególnych Kościo
łów lokalnych. Większość z nich okazała się wspólna dla wszystkich.
Zwłaszcza goście z Bliskiego Wschodu (Syria, Liban), chociaż nie wyłącz
nie, skarżyli się na prozelityzm uprawiany przez Kościoły zachodnie.
Jedną z największych bolączek współczesnego prawosławia są po
działy jurysdykcyjne, zwłaszcza w diasporze. W Ameryce istnieje 620
jurysdykcji jednego przecież Kościoła. W tych warunkach trudno mó
wić o dawaniu wspólnego świadectwa przez całe prawosławie. „Syndesmos” stara się wyjść poza spory kanoniczne, zapraszając do udziału
w swoich pracach wszystkie grupy prawosławnych na Zachodzie. Koś
cioły Orientalne są zapraszane jako obserwatorzy.
Ważną częścią spotkania były nabożeństwa. 14 lutego w Supraślu
odprawiano całonocne czuwanie z udziałem wiernych miejscowej para
fii. Przewodniczył ks. bp Herman, a śpiewy w języku starocerkiewnosłowiańskim, greckim, rumuńskim, angielskim, fińskim były proklama
cją powszechności Kościołów. W dniu następnym, z okazji przypadają
cego, według kalendarza juliańskiego, święta Spotkania Pańskiego, ks.
abp Sawa wraz z ks. bp Hermanem i duchownymi biorącymi udział w
Konsultacji, celebrowali uroczystą liturgię św. w katedralnym soborze
św. Mikołaja w Białymstoku. Wspólne doświadczenia liturgiczne były
nie mniej owocne niż same obrady. W swojej homilii ks. abp Sawa pod
kreślił, że wspólna celebra stanowi proklamację jedności Kościoła, ma
nifestującego się poprzez wspólnoty lokalne. Nawiązał też do tematu
konsultacji, mówiąc o potrzebie żywego przeżywania teologii na pozio
mie życia parafialnego.
Tadeusz Wyszomirski

POSIEDZENIE KOMITETU ROBOCZEGO
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ
W ykno k. Nidzicy, 3—7 kwietnia 1989
K O M U N IK A T
W pięćdziesiąt lat po w ybuchu drugiej w ojny światowej, rozpoczę
tej napaścią na Polskę, na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej w
dniach 3-7 kwietnia 1989 r. w Ośrodku Stowarzyszenia K atolików
P A X w W yknie odbyło się spotkanie Komitetu Roboczego Chrześcijan-
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skiej Konferencji Pokojowej. Uczestnicy reprezentowali 21 krajów
wszystkich kontynentów.
Spotkanie rozpoczęto nabożeństwem odprawionym przez ks. prof,
dr Witolda Benedy kto wieża; dalsze nabożeństwa codzienne odprawiali
kolejno przedstawiciele Kościołów z każdego kontynentu.
Członków Komitetu Roboczego powitali: Eugeniusz Tryniszewski
ze Stowarzyszenia PAX, dr Zdzisław Pawlik z Polskiej Rady Ekumeni
cznej oraz Aleksander Merker z Urzędu do Spraw Wyznań.
Wszyscy członkowie uczcili w milczeniu pamięć i zasługi dr Carla
Soule z USA — wieloletniego członka ruchu, który wniósł znaczący
wkład w rozwój stosunków Wschód — Zachód. Komitet Roboczy złożył
również hołd pamięci prof. Andrzejowi Ziakowi, który przez wiele lat
zajmował najwyższe stanowisko świeckie w Słowackim Kościele
Ewangelickim Wyznania Augsburskiego i był współzałożycielem na
szego ruchu.
Biskup dr Karoly Toth w swoim przemówieniu przewodniczącego
podkreślił znaczenie faktu, że u podstaw koncepcji Wspólnego Domu
Europejskiego musi leżeć wyeliminowanie instytucji wojny: jest to ko
nieczność, gdyż rozwój techniczny w Europie osiągnął taki poziom, iż
nawet wojna konwencjonalna spowodowałaby zniszczenia nie do na
prawienia. Dalej, biskup Toth oświadczył, że Wspólny Dom Europejski
oznacza również mnogość idei, co jest możliwe tylko w atmosferze wza
jemnej tolerancji oraz podkreślił, iż ten nowy model współpracy powi
nien pomóc krajom Trzeciego Świata w zrzuceniu brzemienia zacofa
nia, przyczynić się do bardziej sprawiedliwych stosunków między nimi,
oraz z innymi krajami świata.
Mówiąc o sytuacji ekumenicznej biskup Toth podkreślił, że global
ne problemy świata zostały prawidłowo ujęte w tzw. procesie soboro
wym, w którym ruch ChKP bierze czynny udział. Ponieważ tylko
współpraca wzajemna Kościołów zorganizowanych z rozmaitymi gru
pami i ruchami chrześcijańskimi może nadać procesowi soborowemu
autentyczności i powagi, przeto ChKP, zrzeszająca Kościoły, grupy i
ruchy, może odegrać tutaj znaczącą rolę.
Prof, dr Gerhard Bassarak dokonał analizy motywacji chrześcijań
skiej działalności pokojowej. Przy okazji dodał, iż ChKP zawsze uwa
żała za swój obowiązek wypełnienie misji prorockiej wobec innych. Ten
charakter działalności, realizowany latami przez ChKP, był wyzwa
niem rzuconym Kościołom i ekumenii; dzięki tej działalności staliśmy
się awangardą chrześcijańskiego zaangażowania na rzecz pokoju.
Sekretarz generalny ChKP, ks. dr Lubomir Mirejovsky, w swoim
sprawozdaniu przypomniał ważne wydarzenia, jakie miały miejsce po
posiedzeniu Komitetu Kontynuacji Pracy w Görlitz (NRD) w paździer
niku 1988 r. Mówiąc o przyszłych zadaniach i celach ChKP, dr Mirejov
sky zaznaczył, że należy zwrócić szczególną uwagę na rozbrojenie nu
klearne oraz redukcję broni konwencjonalnej do 2000 roku. Ważne
miejsce w programie działań winna zająć kwestia realizowania praw
człowieka we wszystkich aspektach.
Analizując sytuację w Polsce prof. W. Benedyktowicz powiedział,
że po doświadczeniach powstania i rozwiązania Solidarności, po stanie
wojennym w Polsce, zarówno kierownictwo polityczne jak i opozycja
usiłowały znaleźć możliwość pokonania wzajemnej wrogości oraz roz
poczęcia nowego etapu w życiu narodu, etapu opartego na wzajemnej
akceptacji, dialogu i współpracy. Jednym z efektów spotkania przy
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okrągłym stole wydaje się być odzyskanie pluralizmu, który poprzed
nio charakteryzował naród w aspekcie etnicznym, religijnym i kulturo
wym. Osiągając szeroki consensus, proces demokratyzacji w Polsce
zdaje się harmonizować z pierestrojką, jak również i ze zmianami za
chodzącymi w innych krajach socjalistycznych. Osiągnięcia na tym
polu na pewno przyczynią się do budowania i umacniania pokoju w
tym rejonie, a również i w innych częściach świata — powiedział prof.
Benedyktowicz. Komitet Roboczy wysłuchał również pouczającego wy
stąpienia na temat aktualnych wydarzeń w Polsce wygłoszonego przez
pana Aleksandra Merkera, dyrektora w Urzędzie do Spraw Wyznań.
Komitet Roboczy wysłuchał sprawozdań przewodniczących sekcji
ChKP w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej; przedstawiciele tych sekcji
odbyli niedawno w Berlinie (NRD) konsultację przygotowawczą do
kontynentalnych zgromadzeń, które mają się odbyć w tym roku.
Azjatycka ChKP planuje zorganizować swoje Trzecie Zgromadze
nie w New Delhi (Indie) w dniach 2-6 października 1989 r.; tematem
przewodnim będzie: „Pokój globalny i sprawiedliwość dla wszystkich
— perspektywa azjatycka” .
Drugie Zgromadzenie Afrykańskiej ChKP odbędzie się w Harare
(Zimbabwe) w dniach 13-18 listopada 1989; temat przewodni brzmi:
„Afrykańscy chrześcijanie spoglądają w przyszłość, w której zapanuje
sprawiedliwość, pokój i rozwój” .
Spotkanie w Ameryce Łacińskiej odbędzie się w Matanzas na Ku
bie w dniach 27 listopada — 3 grudnia 1989; jako temat przewodni
obrano: „Ewangelizacja a kolonizacja” .
Zgromadzenia te nie tylko umocnią pozycję ChKP na tych konty
nentach, lecz będą również odzwierciedleniem walki o pokój światowy,
sprawiedliwość i bezpieczeństwo dla wszystkich oraz szczególnej roli,
jaką chrześcijanie i Kościoły odgrywają wespół z siłami pokojowymi na
całym świecie.
Wysłuchano również sprawozdań z prac organizacji w Europie i
Ameryce Północnej. Zgromadzenie amerykańskiej sekcji ChKP odbę
dzie się w Centrum Kościelnym Narodów Zjednoczonych w Nowym
Jorku w dniach 2-4 listopada 1989 r. Sekcja amerykańska będzie pełni
ła rolę gospodarza podczas obrad Prezydium ChKP, które odbędą się w
New Jersey w dniach 30 października — 3 listopada 1989.
Komitet Roboczy poparł inicjatywę ONZ, proklamującą rok 1989
Rokrem Dziecka, oraz przygotowanie Karty Dziecka, która zostanie
przedłożona na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.
Komitet Roboczy przedyskutował szczegółowo tematkę Europejs
kiego Zgromadzenia Ekumenicznego „Pokój przez sprawiedliwość” ,
które odbędzie się w Bazylei w dniach 15-21 maja 1989 r. ChKP wyśle
tam swoją delegację, zorganizuje wystawę oraz przeprowadzi dyskusję
na temat: „Przyszłość Europy — dialog chrzęścijańsko-marksistowski” .
Przedyskutowano i zaaprobowano plan pracy na lata 1989 i 1990,
zapoznano się też z wstępnymi propozycjami dotyczącymi Siódmego
Ogólnochrześcijańskiego Zgromadzenia Pokojowego, które odbędzie
się w Pradze w 1992 roku.
Komitet Roboczy wydał Apel zatytułowany: „Czyż jestem stróżem
brata mego?”
Członkowie Komitetu Roboczego ChKP wyrazili głęboką wdzięcz
ność Stowarzyszeniu Katolików PAX oraz Polskiej Radzie Ekumenicznej
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za gościnność i dobre warunki pracy, dzięki czemu spotkanie stało się
znaczącym wydarzeniem.

APEL
„Czyż jestem stróżem brata mego?” (Rdz 4,9)
Spotykając się w Polsce, w kraju, który był pierwszą ofiarą drugiej
wojny światowej, zadaliśmy sobie pytanie, dokąd po pięćdziesięciu la
tach, wraz z całą ludzkością, doszliśmy? Czy znaleźliśmy się bliżej po
koju, bliżej bezpieczeństwa? Czy uczyniliśmy dostatecznie dużo, by wy
eliminować wojny, pozbyć się zbrojeń oraz zbudować bezpieczne pod
stawy sprawiedliwości?
Boże, bądź miłościwi Zachowaliśmy się tak, jak gdybyśmy zapom
nieli krzyk 50 milionów mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy zginęli w og
niu okrucieństwa i obłąkanej zagłady. My, narody tej Ziemi, mamy te
raz więcej broni niż chleba, więcej trosk niż radości. Co się z nami sta
ło, że nie słyszymy wołania Boga: Kładę dziś przed tobą życie i szczęś
cie, śmierć i nieszczęście (...) Wybierajcie więc życie... (Pwt 30, 15, 19).
Jeżeli zaś je słyszymy, to dlaczego nie mamy odwagi przełamać błędne
go koła samozniszczenia? Dlaczego odpowiadamy złowieszczymi sło
wami: „Czyż jesteśmy stróżami braci/sióstr naszych” ? — w dziecięcej
naiwności, że ich krew zostanie zmyta z naszych rąk?
Zasadniczy konflikt istnieje nie między Wschodem i Zachodem,
Północą i Południem, czy też między bogatymi i biednymi, lecz między
rozumem i głupotą, życiem i śmiercią. Po której stoimy stronie i co czy
nimy dla przyszłości Stworzenia?
Liczne propozycje rozbrojeniowe leżą na stołach Moskwy, Waszyn
gtonu, Genewy, Pekinu i Wiednia. Jak to się dzieje, że tylko niektóre
typy rakiet przeznacza się na złom, podczas gdy troskliwie się przecho
wuje i codziennie produkuje nowe głowice nuklearne? Dlaczego nie da
się osiągnąć 50% redukcji broni strategicznej? Dlaczego nie można
ustalić stref bezatomowych. Jak to jest możliwe, że nikt nie chce uży
wać broni chemicznej i biologicznej, a mimo to środki takie rozwija się
i produkuje? Dlaczego budżety wojskowe na Wschodzie ulegają reduk
cji, instalacje wojskowe są niszczone, a Zachód w odpowiedzi na te
znaki dobrej woli planuje „modernizację” broni, tzn. pragnie uczynić ją
jeszcze bardziej śmierścionośną?
Dlaczego wycofanie wojsk radzieckich z Afganistanu nie pociągnę
ło za sobą fali pojednania narodowego w tym kraju? Dlaczego wezwa
nie krajów Ameryki Środkowej do pokoju nie przynosi bezpieczeństwa
i sprawiedliwości Nikaragui, Salwadorowi, Gwatemali i Hondurasowi?
Dlaczego gospodarka światowa nie służy potrzebom głodnych,
chorych, potrzebujących dachu nad głową oraz wykształcenia, lecz tyl
ko interesom międzynarodowych korporacji, których celem jest jedynie
zwiększanie własnych dochodów? Jak wytłumaczyć fakt, że codziennie
z głodu umiera 40 000 dzieci?
Dlaczego my chrześcijanie, wyznający wiarę w jednego Boga i wy
rażający chęć pójścia śladem Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie może
my zjednoczyć się i jednym głosem powiedzieć NIE zniszczeniu, a TAK
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życiu? Gdzie jest moc naszej miłości? Gdzie odwaga naszego rozumu?
Czy rozdarci pomiędzy wiedzą o grożących niebezpieczeństwach i
niedostatkach silnej woli, zdołamy uratować kruchą warstwę ozonową
i zagrożone źródła czystej wody? Czy powstrzymamy zatruwanie nasze
go chleba powszedniego? Bez całkowitej zmiany naszego myślenia i po
stępowania nigdy nie zdołamy tego osiągnąć. A jednak twierdzimy, iż
jesteśmy stróżami braci i sióstr naszych! Musimy uwolnić świat od bro
ni nuklearnej i chemicznej oraz radykalnie zredukować broń konwenc
jonalną do 2000 roku. Musimy uratować siebie, nasze dzieci, przyszłość
tej Ziemi. Jeżeli my tego nie uczynimy, to kto?
Bracia i siostry, zjednoczmy się w modlitwie i sprzeciwie wobec
głupoty naszych czasów. Pojmijmy prawdziwe znaczenie Zmar
twychwstania. Spełnijmy wolę Boga i przykazanie mądrości wypisane
w naszych sercach, dążąc do świata bez broni, w którym dla nikogo nie
zabraknie chleba, świeżego powietrza i wody.
Tłum.: Barbara Maciejkowicz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI EPISKO
PATU DO SPRAW EKUMENIZMU
marzec 1984 — marzec 1989

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 6 posiedzeń plenarnych:
i 7.XII.1988 —
wszystkie w gmachu Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Na posiedze
niach tych omawiano z reguły ważniejsze wydarzenia i problemy ekume
niczne krajowe i światowe, wysłuchano relacji i sprawozdań, omawiano i
podejmowano nowe inicjatywy ekumeniczne. Obecność członków Komis
ji w różnych gremiach krajowych i światowych pozwalała całej Komisji
nie tylko śledzić bieg wydarzeń, ale wpływać także po części na ich roz
wój i owocowanie. Ujmując rzecz konkretniej:
13.VI.1984, 6.XII.1985, 18.XII.1986, 23.in.1987, 1.XII.1987

1. Pięciu członków Komisji (Bp E. Ozorowski, księża: Balter, Hładowski, Moysa i Napiórkowski) wchodziło w skład tzw. Komisji Mie
szanej (do stałych kontaktów z PRE). Komisja ta spotykała się regular
nie, zwyczajem lat ubiegłych, na wiosnę (w gmachu Kurii Metropolital
nej Warszawskiej) i na jesieni (w siedzibie PRE) celem wspólnego (z po
wołanymi przez PRE członkami tej Komisji) omawiania sytuacji eku
menicznej w kraju i na świecie, przygotowywania Tygodnia Modlitwy
o Jedność i ważniejszych imprez ekumenicznych o zasięgu krajowym i
nie tylko. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 spotkań Komisji
Mieszanej, z których sprawozdania (połączone niekiedy z sugestiami,
życzeniami lub postulatami) przedkładano regularnie Komisji Episko
patu d/s Ekumenizmu.
2. W ramach przygotowań do III Pielgrzymki Jana Pawła II do
Polski odbyło się specjalne (8.IV.1987 r. w gmachu Kurii Metr. Warsza
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wskiej) prezydium Komisji z przedstawicielami Polskiej Rady Ekume
nicznej i Kościołów zrzeszonych w tejże Radzie. Komisję reprezento
wali: bp A. Nossol (przewodniczący), bp W. Miziołek (wiceprzewodni
czący), ks. L. Balter (sekretarz), o. C. Napiórkowski i s. Joanna Lossow.
W spotkaniu poświęconym całkowicie ekumenicznemu wymiarowi
obecności Ojca św. w Polsce (wraz z dokładnym przedyskutowaniem
wszystkich szczegółów tej wizyty) wzięło udział 18 przedstawicieli PRE
i Kościołów w niej zrzeszonych.
3. Dwaj księża biskupi: bp W. Jędruszuk i bp W. Miziołek organi
zują przy wydatnej pomocy s. Joanny Lossow tzw. grudniowe spotka
nia Referentów diecezjalnych d/s Ekumenizmu w Kurii Metr. Warsza
wskiej. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 takich spotkań po
święconych tradycyjnie omówieniu (i przygotowaniu) najbliższego Ty
godnia Modlitw o Jedność. Ponieważ obecnie, po latach doświadczeń,
samo przygotowanie tego Tygodnia nie wymaga zbyt wiele czasu, orga
nizatorzy nadawali omawianym spotkaniom charakter instruktażowokoordynacyjny, zapoznano na nich obecnych z ważniejszymi wydarze
niami ekumenicznymi w kraju i na świecie, omawiano najnowsze doko
nania (dokumenty lub inicjatywy), sygnalizowano różnorodne proble
my. Komisja mogła przy okazji przekonać się, że nie wszystkie diecezje
mają (względnie wysyłają) swoich referentów.
4. Wymieniona wyżej grupa osób opracowuje rokrocznie materiały
(wydawane na małej poligrafii) służące duszpasterzom w realizacji Ty
godnia Modlitw o Jedność. Materiały te są przekazywane do wszystkich
diecezji Polski, niewielką zaś ich ilość (30-50 egz.) otrzymuje — w dro
dze wymiany na odpowiednie materiały własne — Polska Rada Ekume
niczna.
5. Ks. bp W. Miziołek wydaje, przy wydatnej pomocy Warszaws
kiego Ośrodka Ekumenicznego, kwartalnik p.t. „Biuletyn Ekumenicz
ny” w nakładzie 500 egzemplarzy. Każdy numer tego cieszącego się po
ważaniem w kraju i za granicą pisma liczy ok. 70 do 100 stron druku.
„Biuletyn” , zgodnie ze swą nazwą, prezentuje najnowsze problemy, do
konania i wydarzenia ekumeniczne.
6. W okresie sprawozdawczym Komisja przygotowała trzy listy
Pasterskie z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność. Dwa z nich, zaaprobo
wane przez Konferencję Episkopatu, były czytane w kościołach całej
Polski (w styczniu 1987 r. i 1989 r.), a jeden w diecezji opolskiej (w r.
1988).
7. Powołana przed laty do życia jako pomoc dla Komisji Mieszanej
tzw. Podkomisja Dialogu przeżyła w ostatnim pięcioleciu etap nadal
trwających trudności. Co prawda, przygotowana przez nią wcześniej
Instrukcja o Małżeństwach Mieszanych doczekała się — po naniesieniu
niezbędnych poprawek związanych z pojawieniem się nowego Kodeksu
Prawa Kanonicznego — oficjalnej aprobaty ze strony Konferencji Epis
kopatu. Niemniej, przeprowadzone dawniej rozmowy bilateralne przez
powołane z ramienia tejże Podkomisji zespoły robocze, złożone z przed
stawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego i każdego z Kościołów zrze
szonych w PRE na temat wzajemnego uznania ważności chrztu udzie
lanego w tychże Kościołach, nie zostały — jak dotąd — uwieńczone ża
dnym definitywnym aktem prawnym. Na wspomnianych wyżej posie
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dzeniach Komisji Episkopatu d/s Ekumenizmu problem sfinalizowania
prowadzonych wcześniej rozmów powracał wciąż na wokandę. Począt
kowo Komisja domagała się skompletowania dokumentów oraz wyjaś
nienia pewnych wątpliwości co do chrztu udzielanego przez „pomaza
nie” w niektórych Kościołach protestanckich, a także aktualnej formy
chrztu u mariawitów, a następnie — po uzyskaniu moralnej pewności,
że chrzest tam udzielany jest ważny — analizowała różne warianty sfi
nalizowania tej sprawy: chodzi wciąż o oficjalne uznanie przez głowy
danych Kościołów chrztu udzielanego w Kościele Rzymskokatolickim i
w konkretnym Kościele należącym do PRE za obustronnie ważny, co
winno pociągać za sobą ściśle określone następstwa prawno — faktycz
ne. Dodać przy tym należy, że z inicjatywy bpa W. Miziołka zapocząt
kowano, w tak zwanym międzyczasie, analogiczne rozmowy z Kościo
łem Adwentystów Dnia Siódmego. Sama natomiast Podkomisja bory
kała się z trudnościami personalnymi: po dłuższym zastoju spowodo
wanym śmiercią ks. prof. W. Gastpary’ego i odwołaniem p. K. Karskie
go oraz oczekiwaniem na mianowanie nowych członków przez PRE,
Podkomisja rozpoczęła prace w zmienionym znacznie składzie, przer
wane przed dwoma laty ciężką chorobą ks. W. Hładowskiego. Chcąc
ożywić jej działalność, Komisja Episkopatu d/s Ekumenizmu powołała,
na posiedzeniu 1.12.87 r., chwilowo na czas choroby ks. Hładowskiego
— ks. A. Skowronka i dokooptowała go do o. C. Napiórkowskiego. Nie
rozwiązało to jednak problemów nurtujących Podkomisję, albowiem, w
tak zwanym międzyczasie, Kościoły zrzeszone w PRE wytypowały do
niej każdy swego przedstawiciela, wywołując tym samym znaczne dys
proporcje personalne. Dalsza działalność Podkomisji mającej z założe
nia podejmować ważne problemy doktrynalne pozostaje zatem nadal
sprawą otwartą — do załatwienia.

8.
Powołany do życia w 1983 r. z inicjatywy Komisji Episkopatu d/s
Ekumenizmu Instytut Ekumeniczny przy KUL, na czele którego stoi
sam Przewodniczący Komisji, organizował — obok normalnej pracy
dydaktyczno-naukowej — przeróżne sympozja i kongresy poświęcone
ważniejszym wydarzeniom czy problemom ekumenicznym. Uczczono w
ten sposób 20-lecie dekretu o ekumeniźmie (listopad 1984), zajęto się
Lutrem (7.X II.1984), omówiono w miarę wnikliwie ekumeniczny wydź
więk encykliki Jana Pawła II „Slavorum Apostoli” (29.X .1985), uczczo
no 1000-lecie Chrztu Rusi, itp. W sympozjach tych i kongresach brali
udział przynajmniej niektórzy członkowie Komisji, chociaż Przewodni
czący zapraszał z reguły całą Komisję do czynnego udziału w spotka
niu.
9. Członkowie komisji dwukrotnie także omawiali sprawę reha
bilitacji J. Husa. Wytypowany do gruntowniejszego zapoznania się z
tą sprawą ks. A. Skowronek zorganizował osobne spotkanie z udzia
łem członków Komisji oraz kilkunastu zaproszonych osób kompeten
tnych (19.V.1988), które skierowało do papieża Jana Pawła II specja
lny telegram. Uznano jednak, że dalszy tok tej „sprawy” będzie zale
żał od rozmowy, jaką przeprowadzi biskup Nossol z papieżem Janem
Pawłem II.
10. Bp Nossol i ks. Hryniewicz, jako członkowie międzynarodowej
Komisji d/s dialogu doktrynalnego z prawosławiem, referowali syste
matycznie postęp prac swej komisji. Szczególnie znamiennym wyda-
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rżeniem było posiedzenie robocze w Opolu oraz wręczenie doktoratu
honoris causa obu współprzewodniczącym Komisji: kard. Willebrandsowi i metr. Stillianosowi (K U L 1984).
11. Bp Nossol należy też do Komisji doktrynalnej katolicko-ewan
gelickiej. Relacje z prac tej Komisji, która wyznaczyła Opole na miejsce
swego ostatniego posiedzenia (luty-marzec 1989), stanowiły stały
punkt programu w omawianych posiedzeniach Komisji Episkopatu.
12. Niektórzy członkowie brali ponadto udział w przeróżnych spot
kaniach (np. w Międzynarodowej Konferencji Ewangelistów w Amster
damie — Upiec 1986 r. — ks. A. Miś) czy grupach roboczych (np. grupa z
Münchengladbach, szwajcarska grupa robocza katolicko-protestancka,
itp.), odbywająca dość regularnie i systematycznie swe spotkania. Wiąza
ły się z tym w jakiejś mierze spotkania czy wizyty ekumeniczne (Polska
Rada Ekumeniczna wysuwa w tym względzie postulat większej współ
pracy i wzajemności, gdy chodzi o zapraszanie gości zagranicznych).
13. Przez pewien czas Komisja zajmowała się także — ze względu
na obecność bpa H. Muszyńskiego jako członka — dialogiem z judaiz
mem. Towarzyszyła jej przy tym świadomość, że problematyka ta wy
kracza poza ramy właściwie pojętego ekumenizmu i dlatego z radością
przyjęła wiadomość o powołaniu do życia osobnego gremium nie zwią
zanego na przyszłość z Komisją.
14. Komisja współpracowała z Watykańskim Sekretariatem d/s
Jedności Chrześcijan, przekazując m.in. — na jego życzenie — odnośne
materiały i sprawozdania.
(Przedruk za: „Biuletyn Ekumeniczny Komisji Episkopatu d/s Ekumenizmu” 1989 nr 1
str. 39-43)

TYDZIEŃ MODLITW
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W KRAJU
W poprzednim numerze zamieściliśmy sprawozdanie z obchodów
Tygodnia Ekumenicznego w stolicy, zwracając szczególną uwagę na
dwa bezprecedensowe wydarzenia, jakimi były bez wątpienia: wizyta
Prymasa Polski kard. Józefa Glempa w luterańskim kościele Św. Trójcy
oraz nabożeństwo komunijne w kościele ewangelicko-reformowanym,
podczas którego do Stołu Pańskiego przystąpili wspólnie luteranie, me
todyści i reformowani.
W żadnym innym ośrodku na terenie kraju nie zanotowano wyda
rzenia podobnej rangi, niemniej jednak pocieszającym jest fakt, że z
roku na rok odbywa się coraz więcej wspólnych nabożeństw z udziałem
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rzymskokatolików i wiernych z innych Kościołów chrześcijańskich.
Wszystkie te modlitwy pragnących pojednania wyznawców Chrystusa,
bez względu na to jakiej rangi przedstawiciele poszczególnych Kościołów
w nich uczestniczą, są tak samo ważne i, mamy nadzieję, miłe Bogu.
Oprócz Warszawy w organizowaniu obchodów Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan przodują takie ośrodki jak: Warmia, Górny
Śląsk, Lublin i Włocławek.
Tydzień Ekumeniczny w Olsztynie zainaugurowało VII Sympoz
jum Ekumeniczne, które zostało zorganizowane w dn. 19 stycznia br.
przez Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II. Uczestni
czyli w nim bp prof. Edmund Piszcz, ordynariusz diecezji warmińskiej,
jego biskup pomocniczy ks. Wojciech Ziemba, ks. prof. Aleksander Szełomow, dziekan dekanatu olsztyńskiego Kościoła prawosławnego, du
chowieństwo Olsztyna, przedstawiciele miejscowego środowiska nau
kowego i artystycznego, klerycy i studenci Studium Teologii dla Świec
kich w Olsztynie. Sympozjum, którego tematyka poświęcona była
1000-leciu Chrztu Rusi, otworzył ks. prof. Marian Borzyszkowski, dy
rektor Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II.
Pierwszy wykład pt. „Dialog jako jeden ze składników dążności
ekumenicznych” wygłosił bp prof. E. Piszcz, który m.in. stwierdził, że
postawę dialogu charakteryzuje chęć wspólnych poszukiwań. Ks. prof.
Janusz St. Pasierb z ATK mówił natomiast o teologii ikony, opierając
swe wypowiedzi m.in. na poglądach wybitnego teologa prawosławne
go, Pawła Floreńskiego. Podczas sympozjum dokonano także otwarcia
wystawy na emat: „Ikony bałkańskie, ruskie i polskie” .
Tydzień Ekumeniczny w Olsztynie poprzedziło tradycyjnie spotka
nie przedstawicieli miejscowego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej
z Komisją Ekumeniczną Kprii Warmińskiej. Podczas spotkania, które
odbyło się w Domu Biskupów Warmińskich, delegacja PRE zwróciła się
do ordynariusza warmińskiego z prośbą o posługę Słowa na nabożeń
stwie centralnym oraz w cerkwi prawosławnej. Natomiast Diecezjalna
Komisja Ekumeniczna poprosiła przedstawicieli PRE o skierowanie
trzech kaznodziei na nabożeństwa ekumeniczne do świątyń katolic
kich. Obu prośbom uczyniono zadość.
Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że w tegorocznym Tygodniu
Modlitw o Jedność Chrześcijan w Olsztynie wzięli aktywnie udział
przedstawiciele wszystkich kręgów społecznych.
Na rozpoczęcie Tygodnia, alumni Wyższego Seminarium Duchow
nego „Hosianum” zorganizowali nabożeństwo ekumeniczne w kaplicy
seminaryjnej. Przewodniczyli modłom ks. Kazimierz Torla, rektor se
minarium oraz pastor zboru zielonoświątkowego ks. Edward Wieczerzycki. Nabożeństwo ekumeniczne zorganizowało także w dn. 20 stycz
nia w kościele św. Józefa Duszpasterstwo Środowisk Twórczych. Akatyst ku czci Bogarodzicy wykonał chór alumnów WSD „Hosianum” .
Mszę św. celebrował oraz homilię wygłosił o. dr Jan Sergiusz Gajek
MIC z Instytutu Ekumenicznego KUL. On także tego samego dnia od
prawił Mszę św. w intencji jedności w kościele Najśw. Serca Pana Jezu
sa, w którym to nabożeństwie uczestniczyła licznie młodzież akademic
ka Olsztyna.
W dn. 21 stycznia wierni różnych wyznań zgromadzili się na wspól
nej modlitwie w kościele św. Józefa. Mszy św. koncelebrowanej prze
wodniczył ks. dziekan Bronisław Siekierski, zaś kazanie wygłosił dzie
kan prawosławny ks. prot. Aleksander Szełomow. Nazajutrz, w nie
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dzielę, odbyło się nabożeństwo w cerkwi prawosławnej. Było ono wy
darzeniem na miarę lokalną, ponieważ po raz pierwszy katolicki bjskup Warmii przekroczył próg świątyni prawosławnej. Hierarchą tym
był bp prof. E. Piszcz, który do zgromadzonego ludu Bożego wygłosił
kazanie.
Centralne nabożeństwo katolickie odbyło się w niedzielę, 22 stycz
nia, w największej olsztyńskiej świątyni pw. Najśw. Serca Pana Jezusa.
Także tutaj Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ordynariusz
warmiński, natomiast homilię wygłosił reprezentant PRE, ks. Franci
szek Duda, konsenior diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Aug
sburskiego. Ten sam kaznodzieja głosił homilię w kościele pw. Bogaro
dzicy Dziewicy Matki Kościoła na Jarotach.
Tydzień zakończył się nabożeństwem centralnym w dn. 29 stycznia
w kościele ewangelicko-augsburskim. Tutaj również homilię wygłosił
ordynariusz warmiński, bp E. Piszcz.
Należy podkreślić, że nabożeństwa ekumeniczne z udziałem katoli
ków i wiernych z Kościołów mniejszościowych odbywały się także w
innych miastach diecezji warmińskiej. W siedzibie wikariatu biskupie
go w Ełku odbyło się pierwsze w historii tego miasta nabożeństwo eku
meniczne w kościele katolickim z udziałem duchownych i wiernych in
nych wyznań. Podczas Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnic
twem wikariusza biskupiego, ks. dr Józefa Wysockiego, homilię wygło
sił ks. Zbigniew Chojnacki z Kościoła metodystycznego. Obecny był
także duszpasterz zboru baptystów ks. Marek Głodek.
Nabożeństwo ekumeniczne odbyło się także w kościele katolickim
w Nidzicy. Tutaj podczas Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnic
twem dziekana ks. prał. Władysława Sudzińskiego, homilię wygłosił ks.
Jerzy Otello, konsenior diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Na terenie archidiecezji w Białymstoku odbywały się nabożeństwa
ekumeniczne, organizowane przez Kościół Rzymskokatolicki i Kościół
Prawosławny.
Dn. 19 stycznia, w prawosławne święto Chrztu Pańskiego (Jordan)
w cerkwi pw. Ducha Świętego w Białymstoku, prawosławny ordyna
riusz diecezji białostocko-gdańskiej, abp Sawa, celebrował nabożeńst
wo ekumeniczne, w którym, obok prawosławnych, wzięła udział rzesza
wiernych z Kościoła Rzymskokatolickiego. Duchowieństwo katolickie
reprezentowali: ks. prot. Mieczysław Olszewski, ks. Bogdan Maksimowicz oraz ks. prał. dr Zygmunt Lewicki, archidiecezjalny referent ds.
ekumenizmu, który także przemówił do zgromadzonych.
Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz
młodzież oazowa i ruchu odnowy w Duchu Świętym zorganizowali w
dn. 20 stycznia nabożeństwo ekumeniczne w kościele pw. św. Wojcie
cha. Uczestnikami byli młodzi chrześcijanie różnych wyznań.
Główne nabożeństwo odbyło się w niedzielę, 22 stycznia, w bazyli
ce prokatedralnej w Białymstoku. Nabożeństwo celebrował bp Edward
Kisiel, administrator apostolski archidiecezji w Białymstoku, zaś ho
milię wygłosił ks. prof. Wojciech Łazewski. Wśród uczestników byli też
przedstawiciele duchowieństwa prawosławnego: ks. prot. Grzegorz Misiejuk, ks. prof. Grzegorz Szyryński i ks. prot. Mikołaj Ostapczuk, któ
ry przemówił na zakończenie nabożeństwa.
W dwa dni później odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w kościele
pw. św. Rocha, tradycyjnie zorganizowane staraniem Zgromadzenia
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Sióstr Misjonarek św. Rodziny. Mszy św. koncelebrowanej przewodni
czył bp Edward Kisiel, miejscowy ordynariusz, a homilię wygłosił ks.
Tadeusz Żdanuk.
Z obchodów na Śląsku należy przede wszystkim odnotować tra
dycyjne spotkanie duchowieństwa i wiernych z Kościoła katolickiego
i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Odbyło się ono 17 stycznia w
kościele pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Świątynia ta jest miejs
cem, gdzie raz w miesiącu spotykają się ludzie różnych wyznań, ab'
modlić się o jedność. W nabożeństwie słowa Bożego uczestniczyła
grupa duchownych luterańskich, a wśród nich: ks. Jan Szarek, senior
diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. And
rzej Czyż, konsenior tejże diecezji, ks. Rudolf Pastucha, senior diece
zji katowickiej. Hierarchię katolicką reprezentował bp Gerard Bernacki, sufragan katowicki. Obecni byli także księża katoliccy ze Ślą
ska Cieszyńskiego z ks. Karolem Tomalą, przewodniczącym diecezja
lnej komisji ekumenicznej na czele. Słowo Boże wygłosił ks. konse
nior A. Czyż, przemawiał również bp G. Bernacki. Nabożeństwo za
kończyło się wspólnym błogosławieństwem udzielonym przez ducho
wnych obu wyznań.
Jak zwykle bardzo staranną oprawę miał Tydzień Ekumeniczny w
diecezji włocławskiej. Nabożeństwa i spotkania zorganizowano w
trzech rejonach duszpasterskich tej diecezji — we Włocławku, Koninie
i Kaliszu.
W seminarium włocławskim zorganizowano akademię, podczas
której referaty wygłosili: ks. Jan Hause, luteranin, który mówił o
istocie ewangelicyzmu, ks. Mikołaj Hajduczenia, proboszcz parafii
prawosławnej w Toruniu, który swoje wystąpienie poświęcił obcho
dom 1000-lecia Chrztu Rusi oraz ks. dr Witold Kujawski, który omó
wił ten sam temat z punktu widzenia katolickiego historyka. Z du
żym zainteresowaniem wysłuchano zakonnicy z Moskwy, s. Niny,
która opowiedziała o działalności tamtejszego ośrodka ekumeniczne
go. Uczestnicy spotkania, wśród których znajdowało się liczne grono
chrześcijan innych wyznań, udali się po akademii do katedry na na
bożeństwo Słowa Bożego. Modlitwom przewodniczył ks. dr Wojciech
Hanc, diecezjalny referent ds. ekumenizmu, zaś homilię wygłosił ks.
M. Hajduczenia.
W dn. 20 stycznia nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w parafii
pw. św. Maksymiliana Kolbego w Koninie, pod przewodnictwem bpa
prof. Henryka Muszyńskiego ordynariusza diecezji włocławskiej.
Nazajutrz odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w bazylice św. Józe
fa w Kaliszu. Uczestniczył w nim bp Czesław Lewandowski, sufra
gan włocławski. Do zorganizowania i przeprowadzenia spotkań eku
menicznych szczególny wkład wnieśli alumni seminarium duchow
nego.
Jak zwykle bardzo starannie zorganizowano Tydzień Ekumeniczny
w Lublinie. Obchody przebiegały tutaj tradycyjnie w dwóch cyklach —
uniwersyteckim i ogólnolubelskim. Warto zwrócić uwagę na fakt, że
Instytut Ekumeniczny KU L po raz pierwszy zaprosił do wygłoszenia
Słowa Bożego duchownego z Kościoła polskokatolickiego. Był nim ks.
dziekan Bogusław Wołyński, na którego ręce przekazano także ofiarę
pieniężną na budowę świątyni polskokatolickiej w Lublinie.
Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
dało się też zauważyć pewne niepokojące zjawiska. Np. w tak dużym
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ośrodku miejskim jakim jest Wrocław wspólne nabożeństwa ekumeni
czne odbywały się bez udziału duchowieństwa rzymskokatolickiego.
Jak co roku trzeba też przypomnieć z bólem, że nie we wszystkich oś
rodkach — a dotyczy to także dużych miast — takie nabożeństwa orga
nizowano.
Antoni Grześkowiak

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE EKUMENICZNE
TEOLOGÓW
W arszaw a, 4 kwietnia 1989

Podobnie jak na odbytym przed trzema laty sympozjum poświęco
nym odpowiedzialności chrześcijan za przekazywanie wiary w dobie
sekularyzacji i ateizacji, tak i na obecnej sesji główny temat: „Wspólne
świadectwo Kościołów w perspektywie jubileuszu dwutysiąclecia Na
rodzenia Chrystusa” , referowany był z punktu widzenia ewangelickie
go, prawosławnego i rzymskokatolickiego. Również audytorium było
międzywyznaniowe, bo obok 30-osobowej reprezentacji Ekumenicznej
Sekcji Księży Profesorów, działającej w ramach Komisji Naukowej
Episkopatu, w sali św. Jana warszawskiej Kurii Metropolitalnej, zasie
dli przedstawiciele Kościołów: prawosławnego, ewangelicko-augsbur
skiego, metodystycznego, ewangelicko-reformowanego i baptystycznego.
Wszystkich zgromadzonych przywitał ks. dr Wojciech Hanc, prze
wodniczący wspomnianej Sekcji, główny organizator sympozjum i nie
strudzony animator ruchu ekumenicznego na terenie diecezji włocław
skiej, który jednocześnie poinformował, że w łączności z uczestnikami
sesji pozostają księża biskupi: Alfons Nossol, Władysław Miziołek, Ed
ward Ozorowski, Jan Szlaga oraz prawosławny biskup Jeremiasz. Ks.
W. Hanc oddał przewodnictwo obrad nestorowi ekumenizmu w Koście
le Rzymskokatolickim, o. dr Stefanowi Moysie-Rosochackiemu SI, któ
ry z kolei jako pierwszemu udzielił głosu teologowi luterańskiemu, ks.
prof. Jerzemu Gryniakowowi, rektorowi Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej. Mówił on na temat: „Świadectwo Kościoła ewangelickie
go w perspektywie jubileuszu dwutysiąclecia narodzenia Chrystusa” .
Ks. Rektor w swoim wystąpieniu poruszył takie problemy jak: re
lacja wiary i techniki, etyczne implikacje badań naukowych, stosunek
Kościoła do eksperymentów w zakresie techrfologii genów, ochrony ży
cia oraz kultury.
Mówiąc o specyfice zwiastowania ewangelickiego we współczes
nym stechnicyzowanym świecie, ks. Profesor podkreślił, że Kościół
ewangelicki pragnie dopomóc człowiekowi w znalezieniu i zachowaniu
wiary. Jest to szczególnie potrzebne ludziom, których tak często ogarnia
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rezygnacja i zwątpienie, a przyczyną tego, zdaniem ks. Gryniakowa,
nie jest to jakoby trudniej było wierzyć, lecz to, że dzisiaj trudniej jest o
wierze» mówić. Poprzez zwiastowanie żywego Słowa Bożego, viva vox
Dei, Kościół ewangelicki pragnie przywrócić wiarę sfrustrowanym lu
dziom tak, aby poczuli mocny powiew nowego życia, świeżość i auten
tyczność wiary, a także pewność, że Chrystus żyje i jest wśród nas aż do
skończenia świata (Mt 28, 20). Jednocześnie Kościół ewangelicki przy
pomina swoim wyznawcom o konieczności nawrócenia, o tym, że kto
chce zmieniać świat, musi najpierw zmienić się sam.
Przedstawiając stanowisko Kościoła ewangelickiego dotyczące
etycznych implikacji badań naukowych, ks. Rektor zaznaczył, że Koś
ciół przypomina nieustannie naukowcom, iż „mają wprawdzie czynić
ziemię poddaną", ale są również za swoje działania odpowiedzialni.
Kościół przypomina też, że zasadniczą implikacją czy konsekwencją
etyczną wszelkiego rozwoju nauki jest niezbity fakt, że ten rozwój zo
bowiązuje nas do wzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności za dalszy
los rodzaju ludzkiego na ziemi.
Szczególnie wiele zastrzeżeń natury moralnej budzi ekspery
mentowanie w zakresie technologii genów. Kościół wyraża swoje
najwyższe zaniepokojenie, gdy sam człowiek pragnie stać się twórcą
człowieka. Kościół ewangelicki nie ma wprawdzie etycznych zastrze
żeń dotyczących sztucznego zapłodnienia kobiety przez nasienie jej
męża, odrzuca jednakże możliwość posłużenia się nasieniem innego
mężczyzny, gdyż jest to niezgodne z pojęciem małżeństwa i wpływa
łoby negatywnie na rozwój dziecka. Ewangelicka etyka odrzuca rów
nież ideę tzw. matki zastępczej, tzn. rodzenie dziecka przez inną ko
bietę, jak również wtargnięcie w masę dziedziczną ludzkiego embrionu, uznając to drugie za manipulowanie osobową tożsamością
człowieka. Kościół ewangelicki nie zgadza się również na tzw. klono
wanie, czyli produkowanie dowolnej ilości identycznych osobników
przez dzielenie embrionów.
v
Człowiek stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże, a tej niez
wykłej godności, jak podkreślił ks. prof. Gryniakow, nie nadają mu wy
sokie umiejętności czy niezwykłe talenty, lecz to, że jest przez Boga,
s\vego Stwórcę miłowany. Kto zaś eksperymentuje z życiem danym
przez Stwórcę, traktuje je niczym jakąś rzecz czy wręcz swoją włas
ność, którą dowolnie może dysponować, z którą nie musi się przed ni
kim rozliczać. Jeżeli więc człowiek może powoływać do życia, to może
również, jako jego dysponent, z życia odwoływać. Logiczną konsekwen
cją takiego stanowiska jest usprawiedliwienie eutanazji.
Stanowisko Kościoła ewangelickiego dotyczące tych praktyk,
przedstawione przez ks. prof. Gryniakowa, wykazuje, jak to można
zauważyć, dużą zbieżność ze stanowiskiem etyki katolickiej. Podobnie
ma się rzecz z problemem czci dla życia (ks. Rektor przywołał tu wspa
niałą postać ewangelickiego lekarza i duchownego, Alberta Schweitze
ra) oraz ochrony życia.
Kościół ewangelicki naucza, że przerywanie ciąży w jakimkolwiek
jej stadium jest zabijaniem ludzkiego życia. Także prawo do życia nie
narodzonego dziecka musi być respektowane. Ks. Rektor zaznaczył, że
nawet jeśli przed urodzeniem dziecka jest rzeczą wiadomą, iż będzie
ono niepełnosprawne, nie powinno to automatycznie decydować o
przerwaniu ciąży. Nie może być bowiem celem unikania za wszelką
cenę cierpienia.
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Tutaj kolejna dygresja. Zbieżność slanovviska etyki ewangelickiej i
katolickiej w tym zakresie — a chyba dotyczy to także Kościołów innej
tradycji — stwarza możliwość dawana wspólnego świadectwa np. jeśli
idzie o obrony życia nienarodzonych.
W ostatniej czyści swego wystąpienia ks. prof. Gryniakow mówił o
kulturotwórczej roli Kościoła. Wskazał m.in. na olbrzymie zasługi
szkolnictwa w Polsce oraz podkreślił, że ewangelicy przyczynili się do
niebywałego rozkwitu nauki i piśmiennictwa w naszym kraju. Tam,
gdzie Reformacja ostała siy w Polsce przez nastypne wieki, tj. na Mazu
rach, Śląsku Cieszyńskim i Opolskim, zachowanie języka polskiego i
polskości w ogóle, zawdziyczać można właśnie polskim ewangelickim
śpiewnikom i modlitewnikom, zbiorom kazań ze wspaniałą postyllą ks.
Dambrowskiego, słynną „Dambrówką" na czele.
Udział ewangelików w życiu kulturalnym, jak zaznaczył ks. prof.
Gryniakow, jest spełnieniem ewangelicznego nakazu Chrystusa, aby
nie chować swych talentów pod korcem i aby służyć darami otrzyma
nymi od Boga całemu społeczeństwu.
O wspólnym świadectwie Kościołów w perspektywie jubileuszu
dwutysiąclecia Narodzenia Chrystusa z punktu widzenia prawosław
nego mówił wykładowca z sekcji teologii pr awosławnej ChAT, Michał
Klinger. Stwierdził na wstępie, że nie jubileuszowa refleksja czy nawet
„zaduma” , lecz tajemnica lub sakrament są właściwe Kościołowi. Nie
rocznica przeszłych faktów, lecz urealnienie siy rzeczy ostatecznych,
realizm eschatologiczny, właściwy tajemnicom Kościoła i świadomości
chrześcijanina wyr ażonej w misteriach liturgicznych jest siłą Kościoła i
jego świadectwem.
Właśnie to odwieczne misterium, wprowadzające nas w realną
obecność Chrystusa, realność Królestwa Bożego, utęsknionego przez
całą umęczoną gr zechem ludzkość, jest świadectwem Kościoła prawo
sławnego. Świat potrzebuje eschatonu, a eschaton zawarty jest w świę
tych mister iach (sakramentach), przekazywanych przez tradycję. Nie
zależnie od wszystkich historycznych uwarunkowań tej tradycji i jej
oceny, a nawet od całej korupcji jaka ją dotknęła, tylko ona, jej święte
misteria i zawarte w nich teksty świętego Objawienia — od założenia
świata przechowują złote ziarna „rzeczy ostatecznych", które przeróż
nie kiełkują we wszystkich epokach i sercach.
Świat, podkreślił M. Klinger, potr zebuje osobowości Kościoła, tak
jak fascynuje się niesprowadzalną do niczego innego Osobą Chrystusa.
Nie przeraża więc wizja Kościoła „zacofanego", „konserwatywnego”
czy „niezrozumiałego” . Przeraża wizja Kościoła martwego, siebie pou
czającego zamiast współczującego.
Wszyscy dostrzegamy potrzebę świadectwa wobec zmaterializowa
nego świata. Zmaterializowanie to także wielka tajemnica, nie tylko*
grzech. Nie chodzi więc o skarcenie świata, lecz o pomoc dla niego.
Chrystus umierający na krzyżu — zbawia. Ta wielka miłość Chrystusa,
to skarb Kościoła, którego mu nie wolno zgubić — stwierdził kończąc
swoje wystąpienie M. Klinger.
„Wspólne świadectwo Kościoła w perspektywie jubileuszu dwuty
siąclecia Narodzenia Chrystusa. Inspiracje płynące z dialogu luterańsko-katolickiego” — to temat referatu o. prof. Śtanisława Celestyna Na
piórkowskiego OFMConw. z KUL. Jako były członek komisji luterańsko-katolickiej do spraw dialogu doktrynalnego podkreślił on, że dialog
ten zaowocował siedmioma dokumentami zawierającymi wiele uzgod
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nień w spornych do niedawna kwestiach. Uczestnicy owego ekumeni
cznego okrągłego stołu nie łudzili się co do bezpośrednich efektów
ustaleń. Byli świadomi, że od ich uzgodnień, nawet w przypadkach, gdy
chodzi o tzw. Grundkonsens (porozumienie w sprawach zasadniczych)
do przełamania w Kościołach stereotypów myślenia i postaw tak du
chowieństwa, jak szerokich rzesz wiernych, prowadzi droga, której
końca nie widać. Trzeba więc, by przez Kościoły przetoczyła się lawina
małych i większych działań, gestów, spotkań, kontaktów, dialogów,
świadczenia pomocy, form współpracy, wspólnot modlitwy, przezwy
ciężenia drobnych i poważniejszych konfliktów. Takie działania, two
rząc niejako swoistą nową tkankę w obu Kościołach, będą tworzyć kli
mat nieodzowny do recepcji dialogów.
O. Profesor przedstawił w swoim błyskotliwym wystąpieniu cały
szereg propozycji służących tworzeniu nowego jakościowo klimatu w
stosunkach między oboma Kościołami. Zalecił m.in. mnożenie wzajem
nych wizyt duchownych wyższych i niższych szczebli, jak również kon
taktów wśród wiernych pod pretekstem różnego rodzaju uroczystości i
wydarzeń.
O. prof. Napiórkowski zaproponował także powołanie u nas do ży
cia Rady Kościołów Chrześcijańskich. Do tej pory funkcjonuje tylko
Komisja Mieszana PRE i Komisja Episkopatu ds. Ekumenizmu, w
skład której wchodzi Podkomisja ds. Dialogu. Komisja Mieszana ma
charakter raczej roboczy, nie obejmuje Kościołów spoza Polskiej Rady
Ekumenicznej. Chrześcijaństwo w Polsce pracuje i cierpi w historycz
nej konfrontacji z ideologią antychrześcijańską. W jej interesie leżą wewnątrzchrześcijańskie podziały i niedopuszczanie do jednoczenia się,
chyba że chodzi o jednoczenie się małych przeciwko dużym. Świado
mość chrześcijańskiego posłannictwa i polskiego kontekstu, powiedział
o. Napiórkowski, nie może nadal rozgrzeszać nas z dalszego godzenia
się na działanie wyłącznie obok siebie. Jedną z zasad ekumenizmu jest
wykonywanie wspólnie tego, czego z przyczyn doktrynalnych nie trze
ba czynić osobno. Dobro Ewangelii w naszym regionie Europy wymaga
wyobraźni, która by proponowała określone formy chrześcijańskiego
świadectwa składanego przez wszystkie Kościoły, czy przez wiele Koś
ciołów. Na braku jedności między nami zależy nieprzyjaciołom Ewan
gelii. Już dzisiaj można wskazać na możliwe do podjęcia sprawy:
ochrona środowiska i pokój, miejsce krzyża w życiu społecznym, prze
kłady, edytorstwo i apostolstwo Biblii, wolność religijna i wolność su
mienia, zaangażowanie chrześcijanina w świecie czy problemy absty
nencji. Jeśliby nawet Polska Rada Ekumeniczna odmówiła dialogu na
ten temat, można i trzeba wystąpić z taką inicjatywą.
Trzeba także tworzyć i mnożyć formy ekumenizmu młodych, któ
rych coraz mniej pasjonują subtelności wyznaniowej specyfiki. Chcą
być razem, wspólnie wędrować, modlić się i świadczyć. Trzeba więc
mnożyć Kodnie i Supraśle (miejsca spotkań ekumenicznych, w przy
padku Supraśla już nieaktualne — przyp. GP).
Potrzebne jest też „oczyszczenie” podręczników i skryptów. Kato
licy w Polsce podjęli spory wysiłek przeglądu podręczników teologicz
nych pod kątem ekumenizmu. Sondażowy przegląd podręczników pra
wosławnych i protestanckich udowodnił konieczność analogicznej akc
ji oczyszczającej. W imię miłości Chrystusa trzeba apelować do Kościo
łów o ekumeniczne oczyszczenie podręczników i skryptów teologicz
nych — z uwzględnieniem prawdy i życzliwości.
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Pozostaje także do rozwiązania ogromnie trudne zadanie wprowa
dzenia w polski krwioobieg teologiczny przykładów i komentarzy dia
logów międzykościelnych. Robią to Instytut Ekumeniczny K U L oraz
kwartalnik „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” , jednakże myśl dialo
gów trzeba również wprowadzić do podręczników teologii oraz na łamy
czasopism przeznaczonych dla duchowieństwa lub przez nie czytanych.
W ostatniej części referatu o. prof. Napiórkowski poruszył kwestię
dialogu Kościoła Rzymskokatolickiego z zielonoświątkowcami i Koś
ciołem Polskokatolickim. Jeśli Kościół Rzymskokatolicki popiera dia
log z PZPR i oficjalnie ateistyczną ideologię, dowodził o. Profesor, nie
powinien się cofać przed podjęciem dialogu z jakimkolwiek innym Ko
ściołem chrześcijańskim. Trzeba podjąć taki dialog, mimo nawet naj
słuszniejszych pretensji. Przecież dialog istnieje po to, żeby siebie wy
słuchać, żeby niejasne wyjaśnić, a trudne rozwiązać.
Konieczny jest także trialog z udziałem prawosławnych grekokato
lików i rzymskokatolików. Gdy się widzi chrześcijanina Reagana spa
cerującego pod Kremlem z Gorbaczowem, wielkim programowym atei
stą, a światu wychodzi to na dobre; gdy się czyta o papieżu ściskającym
dłoń rzymskiego wielkiego Rabina, a Ewangelia na tym nie traci,
wprost przeciwnie; gdy ekumeniczny patriarcha składa braterską wi
zytę patriarsze Rzymu i prymasowi Polski, a Kościoły cieszą się tymi
wydarzeniami; gdy prawosławny biskup Cerkwi Rosyjskiej serdecznie
obejmuje, obdarza pocałunkami i souvenirami wszystkich grekokatolickich kleryków w Lublinie, nie zdradzając ani Chrystusa, ani świętej
Cerkwi — to niech marzą prorocy o nowych horyzontach, niech nie po
rzucają myśli o nowym myśleniu, które musi nadejść również w Kościo
łach. Taki dia- i trialog niech się stanie trwałym elementem w krajobra
zie polskiego chrześcijaństwa, zwyczajnym instrumentem chrześcijańs
kiego świadectwa, formą ewangelicznej autentyczności i normalną
sprawą międzykościelnej konwergencji — powiedział o. Napiórkowski.
W zakończeniu o. Profesor zaapelował do Kościołów chrześcijańs
kich o podjęcie dialogu ze świadkami Jehowy. Zaproponował dialog bi
lateralny, albo dialog, w którym z jednej strony występowałyby Kościo
ły chrześcijańskie, a z drugiej świadkowie Jehowy. Jest rzeczą niemo
żliwą, by taki dialog nie przyniósł żadnych pozytywnych rezultatów,
choć z drugiej strony jest mało prawdopodobne, aby przyniósł wiele.
Twórcza wyobraźnia ekumeniczna niech przedłuża wybieganie w
polską przyszłość, oby bardziej ewangeliczną, tj. bardziej ekumeniczną
— takim życzeniem zakończył swój referat o. prof. S.C. Napiórkowski.
Następnie o. dr Jan Sergiusz Gajek MIC z Instytutu Ekumeniczne
go K U L wygłosił komunikat na temat pracy kierowanej przez siebie IV
Komisji Przygotowawczej (Ekumenicznej) do Ogólnopolskiego Synodu
Kościoła katolickiego. Komisja ta opracowała już prospekt informacyj
ny, oraz kwestionariusz ankiety, która ma być pomocna w dokonaniu
pogłębionej analizy sytuacji ekumenicznej w poszczególnych regionach
i diecezjach Polski. Komisja zamierzając działać na rzecz ożywienia
ekumenizmu w Polsce, ma zamiar działać przede wszystkim na płasz
czyźnie ekumenizmu wewnątrzchrześcijańskiego.
Z przedstawionego przez o. Gajka prospektu wynika, że Komisja
zaczęła swoją działalność bardzo dynamicznie i ma już sprecyzowany
plan działania. Po tych wystąpieniach wywiązała się dyskusja, aczkol
wiek pozbawiona akcentów polemicznych czy też krytycznych. Świad
czyć by to mogło o zbieżności poglądów w poruszanych kwestiach.
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Z wielkim zainteresowaniem wysłuchano wypowiedzi p. Barbary
Enholc-Narzyńskiej, dyrektor Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzys
twa Biblijnego, która poinformowała o udziale Towarzystwa w bezpre
cedensowej akcji wysyłania Biblii do ZSRR. Również Polski Oddział
Towarzystwa ma w tej akcji skromny udział przygotowując 50 tys. eg
zemplarzy Pisma Św. w języku rosyjskim dla baptystów w ZSRR. Goto
we jest także tłumaczenie Biblii w języku czeskim, wydane po raz dru
gi, także w nakładzie 50 tys. egzemplarzy.
Zamykając sesję ks. dr Wojciech Hanc podkreślił, że poruszona
podczas niej tematyka będzie kontynuowana na Kongresie Teologów
Polskich we wrześniu tego roku w Lublinie. Zaapelował także do księ
ży profesorów o zaznajomienie z problematyką sympozjum swoich stu
dentów.
Grzegorz Polak

SYLWETKI

CHARLES HENRY BRENT
PIONIER ZBLIŻENIA KOŚCIOŁÓW W DZIEDZINIE DOKTRYNY

Światowa Konferencja Misyjna w Edynburgu, w 1910 r., uważana za początek współ
czesnego ruchu ekumenicznego, stała się dla jednego z jej uczestników, anglikańskiego
biskupa amerykańskiego Charlesa Henry Brenta, inspiracją do zapoczątkowania nurtu
ekumenicznego zmierzającego do zbliżenia Kościołów w dziedzinie doktryny, nurtu zna
nego pod nazwą Wiara i Ustrój Kościoła.
Charles Henry Brent urodził się 9 kwietnia 1862 r. w Newcastle, Ontario (Kanada), w
rodzinie duchownego. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Toronto, w 1886 r. zo
stał ordynowany na duchownego. Pracę duszpasterską podejmuje w sąsiednich Stanach
Zjednoczonych, najpierw w Buffalo, a potem w Bostonie. Tam też został zapoznany z tru
dnym położeniem społecznym klasy robotniczej. Podjął natychmiastową działalność
zmierzającą do zmiany istniejącego stanu rzeczy. Szczególną opieką otaczał Murzynów i
Mulatów, przybywających masowo do północnych stanów USA. W Bostonie poczęło w
nim wzrastać przekonanie, które sformułował następująco: granice narodowościowe i ra
sowe nie mogą się nigdy pokrywać z granicami kościelnymi.
W 1901 r. Ch.H. Brent zostaje biskupem misyjnym na Filipinach z ramienia Prote
stanckiego Kościoła Episkopalnego w USA. Filipiny dostały się właśnie (1898) pod
kontrolę amerykańską. Fakt ten został wykorzystany przez wszelkiego rodzaju misje
protestanckie, których przedstawiciele wlali się szerokim strumieniem do tego kraju.
Działacze amerykańskich towarzystw misyjnych ułatwiali sobie zadanie, koncentru
jąc uwagę na pozyskiwaniu nominalnych lub niezadowolonych członków Kościoła ka
tolickiego, do którego należało ok. 80% ludności, a nie tych osób, które nie zetknęły się
jeszcze z posłannictwem chrześcijańskim. Natomiast bp Brent był zdania, że misja
chrześcijańska winna być w pierwszym rzędzie misją wśród niechrześcijan. Od samego
początku kierował też swoich misjonarzy w głąb kraju, gdzie żyli prości ludzie, nie
tknięci jeszcze przez Ewangelię, a dostępni jedynie dla tych, którzy okazywali im cier
pliwość i ofiarność.
W czasie pobytu na Filipinach wyostrza się również wrażliwość bp. Brenta na niedo
statki otaczającego go społeczeństwa. Próbuje ulepszyć system szkolnictwa dla autochto
nów, podejmuje budowę dobrze wyposażonych w sprzęt medyczny szpitali i roztacza tro
skę nad sierocińcami. Jedną z największych plag Dalekiego Wschodu, nadużywaniem
opium, zajął się tak intensywnie, że Międzynarodowa Konferencja do Spraw Zwalczania
Handlu Opium w Szanghaju wybrała go, w 1909 r., na stanowisko przewodniczącego. W
1911 i 1912 r. kierował podobnymi konferencjami w Hadze.
Służba misyjna jest najbardziej zaszczytną służbą Kościoła — tak brzmiała jedna z
myśli przewodnich bp. Brenta. Nigdy też nie zapominał o obowiązku zwiastowania. Ale
jak w przypadku wszystkich prawdziwie wielkich postaci historii Kościoła, nie było u
niego przepaści lub niebezpiecznego napięcia między werbalnym zwiastowaniem a społeczno-diakonacką pomocą dla człowieka. Słowa i czyny bp. Brenta wynikały z przekona
nia, że miłość Jezusa Chrystusa dotyczy wszystkich ludzi.
Problem jedności Kościoła absorbował Brenta niemal od początku działalności dusz
pasterskiej, zainteresowanie to wzmogły jeszcze doświadczenia nabyte w pracy misyjnej.
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Powiedział kiedyś: Nie mogę zrozumieć ludzi, którzy wobec tej sprawy sq obojętni lub bez
czynni. Wszak stanowi ona tło wszelkiego życia chrześcijańskiego i icszelkiej myśli
chrześcijańskiej. A jego doświadczeń misyjnych dotyczą następujące słowa: My misjona
rze przeżywamy momenty wielkiego przygnębienia, gdy nachodzi nas świadomość jak
absurdalna jest chęć rozszerzenia Kościoła Jezusa Chrystusa wśród wielkich narodów
Dalekiego Wschodu, gdy wobec nich nie występujemy zwartym frontem.
Jako biskup misyjny na Filipinach, Charles Brent uczestniczył w I Światowej Konfe
rencji Misyjnej w Edynburgu, w 1910 r. Właśnie tam doszedł do przekonania, iż Konfere
ncja rezygnując z wszelkiej dyskusji nad problemami teologicznymi pominęła niektóre
decydujące dla chrześcijan zagadnienia. W wystąpieniu swoim wyjaśnił, iż jakkolwiek w
pełni uznaje mądrość decyzji, by nie uwzględniać w programie Konferencji zagadnień
wiary i ustroju Kościoła, gdyż jej celem jest przede wszystkim współpraca praktyczna, to
jednak sądzi, iż chrześcijanie nie mogą poprzestać na takim typie współpracy, lecz muszą
zbadać przyczyny istniejącego rozłamu po to, by je usunąć. Bp Brent już wówczas wyra
ził zamiar dokonania czegoś w tym kierunku, stwierdzając:
Jesteśmy dziećmi Bożymi. Ponieważ jednak jesteśmy dziećmi Bożymi, to nie uchodzi
brać na siebie mniejszego zadania niż ujawnianie wszelkich uzdolnień tych dzieci. Podczas
ostatnich dni wyłoniła się przed nami nowa wizja. Lecz Bóg dając taką wizję, kieruje zawsze
naszą uwagę na nowy rodzaj odpowiedzialności. I w ten sposób Wy i ja, opuszczając Zgro
madzenie, zabieramy ze sobą pewne nowe zobowiązanie, które mamy wypełnić.
Tą nową wizją, o której wspominał bp Brent, była wizja zjednoczonego Kościoła.
Przed opuszczeniem Edynburga opowiedział przyjaciołom, że pragnie wezwać władze
własnego Kościoła do przejęcia przewodniej roli w przygotowaniu innej konferencji
światowej, konferencji poświęconej w całości sprawom z zakresu wiary i ustroju Kościo
ła. Kilka lat później, powracając wspomnieniem do Edynburga, bp Brent pisał: Zostałem
nawrócony, przeżyłem, że na tej Konferencji działo się coś, co nie pochodziło od człow ie
ka; że Duch Boży włączył się (...) w przygotowanie nowej ery w historii chrześcijaństwa.
W październiku 1910 r., bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Konwentu General
nego Protestanckiego Kościoła Episkopalnego w Cincinnati, bp Brent przemawiał do
wielkiego zgromadzenia członków tego Kościoła. W przemówieniu swoim wyraził prze
konanie, że Bóg wzywa w nowy sposób Kościoły do jedności i że nadszedł czas, aby Koś
cioły, w sposób niskrępowany, zbadały istniejące między nimi różnice na Światowej
Konferencji do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła.
Pod wpływem bp Brenta, Konwent Generalny w Cincinnati uchwalił rezolucję stwie
rdzającą m.in.: W celu przygotowania konferencji, należy utworzyć komisję, która zajęła
by się rozważaniem zagadnień z zakresu wiary i ustroju kościelnego. Należy wezwać
wszystkie społeczności chrześcijańskie w świecie, uznające naszego Pana, Jezusa Chry
stusa, za Boga i Zbawiciela, by zjednoczyły się z nami w przygotowaniu i przeprowadze
niu takiej konferencji. Tak narodził się Ruch do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła.
Od powyższej uchwały mija ju ż blisko 80 lat, w tym czasie wydarzyło się tak wiele, że
współczesnej generacji chrześcijan bardzo trudno wyobrazić sobie, ja k rewolucyjna była
w swoim czasie ta decyzja. W 1910 r. wielu przywódców chrześcijańskich uważało prze
prowadzenie takiej konferencji — po pierwsze — za niemożliwe, a po drugie — za niepo
żądane. Pewien wybitny przywódca kościelny stw ierdził zgryźliwie: Jeśli się zbiorą ra
zem, to nie będą nic innego czynić jak tylko się sprzeczać, a przez to pogorszą jeszcze sy
tuację. Byłoby dużo lepiej, gdyby zostali w domu.
Gdyby bp Brent i jego współpracownicy nie byli ludźmi niezłomnej wiary, to pewnie
załamaliby się w obliczu trudności, które należało przezwyciężyć.
We wspomnianej Komisji, utworzonej przez Protestancki Kościół Episkopalny, bp
Brent nie sprawował żadnej funkcji, gdyż jako biskup misyjny przebywał przede wszyst
kim na Filipinach. Przez cały czas patronował jednak prowadzonej działalności.
Cytowana powyżej rezolucja Konwentu Generalnego spotkała się w USA z natych
miastową reakcją. Wiele Kościołów zaczęło tworzyć własne komisje do spraw współ
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pracy. Podjęto też szerokie plany nawiązania kontaktów z Kościołami Wielkiej Brytami i
kontynentu europejskiego. Bp Brent odbył w 1912 r. podróż do Wielkiej Brytanii, podczas
której próbował pozyskać dla swojej idei Kościół anglikański, szkocki Kościół episkopal ny i biskupów katolickich Irlandii. W 1913 r. spotkali się po raz pierwszy w Nowym Jor
ku przedstawiciele różnych Kościołów protestanckich USA. Przybyli też reprezentanci
Kościoła Anglii i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Główny m tematem obrad była
sprawa wciągnięcia do współpracy jak największej liczby Kościołów oraz omówienie
charakteru przyszłej konferencji światowej.
Wybuch I wojny światowej był szczególnie dotkliwym ciosem dla tworzącego się ru
chu na rzecz jedności. Szeroką działalność można było wznowić dopiero po zakończeniu
działań wojennych. Po listach rozesłanych do prawie wszystkich Kościołów chrześcijańs
kich oraz p « odwiedzeniu wielu przywódców kościelnych w Europie i na Bliskim Wscho
dzie, Komisja Protestanckiego Kościoła Episkopalnego w USA postanowiła zwrócić się
do wszystkich współpracujących z nią komitetów i komisji z prośbą o wysłanie do Gene
wy po trzech delegatów, celem rozstrzygnięcia, jakimi zagadnieniami winna się zająć
planowana konferencja światowa.
W sierpniu 1920 r. zebrali się w Genewie przywódcy kościelni z około 40 krajów, re
prezentujący 80 samodzielnych Kościołów. Obecni byli przedstawiciele wszystkich w iel
kich rodzin lub grup kościelnych z wyjątkiem Kościoła Rzymskokatolickiego, który od
mówił udziału. Obradom przewodniczył bp Charles Brent. WTprzemówieniu powitalnym
przedstawił on początki, rozwój i cel Ruchu do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła. Przede
wszystkim — mówił — chodzi o wypełnienie woli Chrystusa, tj. o widzialne zamanifesto
wanie darowanej przez Boga jedności wewnętrznej, a nie o własną lub nową koncepcję
jedności. Wyraził przekonanie, że spełnienie woli Chrystusa możliwe jest tylko przez
wspólne obrady a nie kontrowersje. Z tego powodu Protestancki Kościół Episkopalny za
prosił do poszukiwania wspólnej, szerokiej jedności, obejmującej tych wszystkich, którzy
wyznają naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela. Bp Brent podkreślił tak
że, że ruch osiąga dzisiaj nowy etap rozwoju. Jako cel spotkania w Genewie — tej od stu
leci najbardziej reprezentatywnej konferencji oficjalnych przedstawicieli Kościoła
chrześcijańskiego — wymienił przygotowanie właściwej konferencji światowej. Musimy
przedyskutować sprawy organizacyjne i podjąć odpowiednie decyzje w tej dziedzinie,
musimy też ustalić zagadnienia, którymi zajmiemy się podczas naszego spotkania i pod
jąć kroki , które pomogą nam zrealizować najlepiej nasz cel.
Bp Ch. Brent zdawał sobie sprawę, że wielką trudność stanowić będzie utworzenie
wspólnoty z osób, które na ogół się nie znały, a w dodatku reprezentowały tak bardzo ró
żniące się od siebie tradycje kościelne. Toteż w przemówieniu powitalnym zaapelował do
wszystkich o ekumeniczne, tj. rozległe myślenie. Nawiązując do odmowy Watykanu w
sprawie udziału w Ruchu Wiara i Ustrój Kościoła przedstawicieli Kościoła katolickiego,
powiedział: Czy z tego powodu winniśmy wykreślić ten Kościół i przestać się nim dalej
interesować? Niech Bóg broni! Nie powinniśmy. Nie możemy stawiać sobie mniejszego
celu niż jedność całego chrześcijaństwa.
Decyzją o nadzwyczajnym znaczeniu dla przyszłości było powołanie 51-osobowego
Komitetu Kontynuacji Pracy, w skład którego weszli przedstawiciele następujących wyz
nań: anglikanizmu. baptyzmu, braci czeskich, kongregacjonalizmu. Kościoła armeńskie
go, luteranizmu, metodyzmu, prawosławia, prezbiterianizmu, ewangelicyzmu reformo
wanego, starokatolicyzmu i uczniów Chrystusa. W ten sposób odpowiedzialność za dal
szy rozwój Ruchu do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła przeniesiono z Komisji Protestan
ckiego Kościoła Episkopalnego w USA na ten międzynarodowy i międzykościelny Komi
tet Kontynuacji Pracy. Miał on w pierwszym rzędzie kontynuować prace przygotowaw
cze do konferencji światowej. Jak było do przewidzenia, na stanowisko przewodniczące
go tego nowego gremium wybrano bp. Brenta.
Następnym ważnym momentem Konferencji w Genewie było to. iż od niej datuje się
aktywny udział prawosławia w ruchu ekumenicznym. Toteż bp Brent mógł z zadowolę-
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niem stwierdzić na zakończenie: Duch Boży dal siłę pielgrzymom. Zjednoczył nas we
wspólnocie. Konferencja była żywym ciałem. Życie zetknęło się z życiem, naród z naro
dem, duch Wschodu utrzymywał wspólnotę z duchem Zachodu, jak może nigdy przed
tem. W ostatnim dniu Konferencji otrzymaliśmy zaproszenie (...) do wzięcia udziału w
uroczystym odprawieniu Świętej Liturgii w rosyjskim kościele prawosławnym w Gene
wie. Anglikanie, baptyści. starokatolicy, prezbiterianie, wesleyanie, luteranie, kwakrzy
— wszyscy oni byli obecni . aby oddać wspólnie cześć Bogu (...) Piękność Boga napełniła
świątynię.
Ale największa chwila w życiu bp Brenta miała dopiero nadejść. Po kilkuletnich
przygotowaniach zebrała się w Lozannie, w sierpniu 1927 r., I Światowa Konferencja do
Spraw Wiary i Ustroju Kościoła. Około 400 delegatów reprezentowało 108 Kościołów
chrześcijańskich. Oprócz Kościoła katolickiego, którego nieobecność wywołata ubolewa
nie, zebrał się tu niemal cały świat chrześcijański. Godne uwagi było to, że przybyli dele
gaci 10 Kościołów prawosławnych i 4 Kościołów przedchalcedońskich. Dla większości
udział w Konferencji był zupełnie nowym doświadczeniem. Program obrad obejmował
siedem tematów rozważanych w następujących sekcjach: wezwanie do jedności, Ewange
lia posłannictwem Kościoła dla świata, istota Kościoła, wspólne wyznanie wiary Kościo
ła, urząd duchowny Kościoła, sakramenty, jedność chrześcijaństwa i stosunek do niej
Kościołów.
W sekcjach dochodziło niejednokrotnie do poważnych kontrowersji, spowodowa
nych często nie tylko różnicami wyznaniowymi, lecz także trudnościami językowymi. Po
nadto wyłaniał się nieustannie problem celu Konferencji. Wielu sądziło, że zamierza ona
przedstawić projekt zjednoczonego Kościoła. Nie do wszystkich trafiały słowa bp. Bren
ta, że chodzi jedynie o dokładne ustalenie zgodności i różnicy poglądów, a nie o osiągnię
cie pełnego consensusu lub utworzenie jednego, zjednoczonego Kościoła. Podejmowaniu
wiążących uchwał sprzeciwiali się przede wszystkim luteranie i prawosławni.
Ostatecznie jednak, gdy po wprowadzeniu poprawek doszło do głosowania nad do
kumentami, okazało się, iż tylko w odniesieniu do dokumentu sekcji VII nie można osiąg
nąć porozumienia. Przekazano go zatem do Komitetu Kontynuacji Pracy. Dokument sek
cji I przyjęto jednomyślnie, pozostałe — bez głosu sprzeciwu.
Przed zamknięciem Konferencji Lozańskiej wybrano nowy 95-osobowy Komitet
Kontynuacji Pracy, przy czym ustalono, iż będzie się on zbierać co roku. Przewodniczą
cym tego gremium został ponownie bp Brent.
Bp Charles Henry Brent, który od 1918 r. był biskupem episkopalnym Nowego Jorku,
nie miał już wrócić do Ameryki. Najpierw zatrzymał się w Londynie, aby leczyć dolegli
wości sercowe, które dały mu się już we znaki podczas Konferencji Lozańskiej. Przyjął
zaproszenie przyjaciela, aby wiosną 1929 r. wzmocnić zdrowie na jego jachcie na Morzu
Śródziemnym. Podróż odbywał przez Paryż i Lozannę. W Lozannie, widowni jego naj
większych trudów i sukcesów, odsłonił jeszcze tablicę upamiętniającą Konferencję z 1927
r. po czym 27 marca 1929 r. dokończył tam żywota. Zgodnie z życzeniem pochowano go w
mieście, w którym umarł. Prosta tablica na ścianie kościoła anglikańskiego w Lozannie
przypomina człowieka, który wyraźniej niż inni miał wizję jednego Kościoła chrześcijań
skiego. Cel swego życia ujął w jednym z ostatnich kazań: Jedność między narodami i jed 
ność Kościoła chrześcijańskiego. Bp Ch.H. Brent napisał kiedyś: Bogu było potrzebne po
dzielone chrześcijaństwo, i to o więfe bardziej niż by się można tego spodziewać. A le obe
cnie poznaliśmy grzech i katastrofę podziału, nie możemy więc oczekiwać, że w dalszym
ciągu będzie Mu ten podział jeszcze potrzebny.
Karol Karski

ANNA MORAWSKA

101

A N N A MORAWSKA

Anna Morawska z Żelaznych urodziła się 24 stycznia 1922 r. w Zakopanem. W 1939
r. ukończyła gimnazjum z odznaczeniem. W czasie okupacji pracowała jako sekretarka w
szpitalu w Jaśle i Krakowie oraz w sanatorium w Iwoniczu, zaś po wojnie kilka miesięcy
w redakcji dziennika „Naprzód”. Następnie zapisała się na anglistykę na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Studiowała tam także literaturę francuską i filozofię ścisłą. Absolutorium
uzyskała w 1950 r. W latach 1946 — 49 prowadziła bibliotekę archiwum redakcji „Głosu
A n glii”. W 1947 r. ukończyła kurs bibliotekarstwa w Warszawie. Po studiach pracowała
w różnych instytucjach m.in. w Klubie Międzynarodowej Książki i Prasy (1950), Adm ini
stracji Nieruchomości Prywatnych (1953). W połowie lat pięćdziesiątych związała się na
krótko z prasą „pax-ow ską”. W 1957 r. pracowała w redakcji „Hejnału Mariackiego” i
„Za i Przeciw”. W 1958 r. zaczęła publikować na łamach pism związanych z ruchem
„Znak”, takich jak „Tygodnik Powszechny”, „Znak” i „Więź”, z redakcjami tych pism
pozostała w trwałej przyjaźni do końca życia. A. Morawska zmarła 19 sierpnia 1972 r. w
Krakowie.
Z pośmiertnych wspomnień tych, którzy ją dobrze znali, wyłania się chyba najbar
dziej obiektywny obraz tej dość kontrowersyjnej postaci. A. Morawska to osobowość nie
zwykle twórcza, inteligentna, o szerokiej skali zainteresowań, indywidualność zadziwia
jąca różnorodnością zainteresowań intelektualnych, a także różnorodnością sfer aktyw
ności. To zarazem człowiek wielkiej wiedzy i erudycji. Zubożeniem jej obrazu byłaby
próba ukazania tylko tego, co bezpośrednio stanowiło jej wkład w ruch ekumeniczny, wszy
stko bowiem, co pisała i czyniła, miało po prostu wymiar ekumeniczny. Ekumenizm jako
sposób myślenia i jako postawa, był dla niej czymś najzupełniej naturalnym — napisał o niej
Tadeusz Mazowiecki we wstępie do wydanej pośmiertnie książki pt. „Spotkania”.
Wszystko to, co składa się na dorobek jej życia, było podporządkowane jednej, choć
bardzo szerokiej idei, której uparcie i konsekwentnie służyła. Juliusz Eska na łamach
„W ięzi” (nr 11 z 1972) streścił tę ideę w następujących słowach: Współczesny człowiek w
problemach współczesnego świata, jego potrzeby, dążenia i nadzieje. A. Morawska była
przeświadczona, że człowiek dzisiejszy musi umieć żyć w wieku swej ludzkiej dojrzałości,
w wieku, w którym poczucie niepewności oraz wątpienie nie są odjęte i w którym wiele
rozwiązań życiowych utraciło swą stabilność, przestało być jednoznaczne i wymaga cią
głej weryfikacji — pisał we wstępie do „Spotkań” T. Mazowiecki. Ta idea, której służyła i

sposób jej realizacji sprawił, iż stała się (...) tym ważniejszym, że tak jeszcze rzadkim —
ogniwem w wątłym łańcuchu ludzi, którzy w poczuciu najwyższej współodpowiedzialno
ści sięgają po sprawy najtrudniejsze, należała do tych humanistów, których wzrok sięga
ponad podziały, konflikty i walki nie dla udzielenia zdawkowego pocieszenia, ale poszu
kiwania najtrudniejszego zrozumienia — pisał w cytowanym już numerze „W ięzi” Jacek

Wejroch.
Patronami refleksji filozoficznej, antropologicznej i teologicznej na różnych etapach
jej działalności publicystycznej byli: Teilhard de Chardin, Paul Tillich, Martin Buber,
K arl Rahner, Dietrich Bonhoeffer. Myśl tych dwóch ostatnich: katolika i protestanta, co
dowodzi horyzontów myślenia ekumenicznego, była jej szczególnie bliska. To, co sama
poznała, czyniła sprawą publiczną, przybliżając czytelnikowi polskiemu ich twórczość.
Była tłumaczką ich dzieł: D. Bonhoeffer — „W ybór pism”, K. Rahner — „Kiedy się mo
dlisz”, „O możliwościach wiary dzisiaj”. W przypadku D. Bonhoeffera była znakomitym
biografem tego ewangelickiego teologa niemieckiego straconego w kwietniu 1945 r. za
udział w spisku przeciwko Hitlerowi. Jego postaci, tak ważnej dla współczesnej teologi
cznej myśli ewangelickiej i dla chrześcijan w Trzeciej Rzeszy, poświęciła książkę pt
„Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy”. Spod jej pióra wyszła także książka pt. „Perspekty
w y ”, która zawiera znakomitą panoramę socjologicznej sytuacji katolicyzmu na różnych
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kontynentach, traktując obszernie ó jego nurtach, przeobrażeniach i kierunku zmian.
Przetłumaczyła też książkę Gregory ego Bauma ..W stronę jedności” i kilka innych pozy
cji z literatury religijnej.
Artykuły, szkice i reportaże opublikowane na przestrzeni ostatnich 15 lat jej życia na
łamach ..Znaku” . ..Więzi" i ..Tygodnika Powszechnego” pod jej nazwiskiem i pseudoni
mem Maria Garnysz. można szacować na co najmniej 200 pozycji. W publicystyce tej kla
sycznej pouplaryzatorki można wyróżnić dwa działy: problemy współczesnych przemian
cywilizacyjnych, społecznych, politycznych, kulturowych, obyczajowych, problemy po
staw ludzkich oraz problemy odnowy chrześcijaństwa, miejsce chrześcijaństwa we współ
czesnym świecie ze szczególnym podkreśleniem perspektywy ekumenicznej.
Czytelnikowi polskiemu przybliżała dorobek Soboru Watykańskiego II. współu
czestnicząc w ten sposób w tworzeniu odnowionego kształtu chrześcijaństwa. Można na
wet powiedzieć, że w jakimś sensie należała do prekursorów Soboru, zwłaszcza zaś idei
ekumenicznej w Kościele Rzymskokatolickim. Mówi o tym wymownie świadectwo ks.
Bogdana Trandy, duchownego ewangelicko-reformowanego. Na łamach „Jednoty” (nr 9
z 1979 r.) napisał on: Myślę, że ona bardzo wiele wniosła do zbliżenia między chrześcija
nami i to w czasie, kiedy w naszym kraju nie było żadnych oficjalnych kontaktów między
katolikami i ewangelikami. Jak mało kto znała ona ewangelicyzm , ewangelicką teologię i
problematykę ekumeniczną. Przypominam sobie jej artykuł, opublikowany chyba w
„Znaku", który otworzył mi oczy na korzenie katolickiego ekumenizmu. Dowiedziałem
się, że mimo trudności a nawet zakazów, różni wybitni teologowie katoliccy zajmowali
się tą sprawą i „zielone światło" zapalone przez papieża Jana X X III tylko wyzwoliło
ruch.'który istniał już od dłuższego czasu, tyle że w formie podskórnej. Do tych wybit
nych teologów należeli m.in.: Yves Congar, Karl Rahner. A. Morawska początkowo na
wiązywała kontakty z tymi osobami tak wówczas kontrowersyjnymi, lecz z czasem zda
niem Haliny Bortnowskiej. stała się jedną z nich.
A. Morawską cechowała wielka niezależność myśli i sądów. Często pisała w sposób
ostry, niejednokrotnie zabarwiony ironią i sceptycyzmem. To również czyniło ją postacią
kontrowersyjną. Oskarżano ją o ..protestantyzm” , „modernizm” , zarzucano czarnowidzt
wo i skrajny progresizm. Ci, którzy ją dobrze znali, mieli na to odmienny pogląd. Jerzy
Turowicz w „Tygodniku Powszechnym” (nr 37 z 1972) napisał: Myślę, że w tych wszyst
kich kontrowersjach było bardzo wiele nieporozumień. Anny nie da się zmieścić w żadnej
z tych „szufladek", bynajmniej nie ulegała „modzie v, była przede wszystkitn sobą; pod
maską ironii skrywała głęboką pasję, zaangażowanie w spiawy, które bez reszty wypeł
niały całe jej życie. Była wychylona w przyszłość, już dziś żyła w Kościele jutra. Zaś J.
Eska w cytowanym już wielokrotnie numerze „W ięzi” stwierdził: Anna w tym, co pisała i
mówiła, ukazywała tylko część swej wiedzy i swych myśli, kierując się oceną nie tylko za
interesowań i potrzeb, ale również „wytrzyrnałości" odbiorców swego pisanego i mówio
nego słowa. Ten umiar, pogłębiający się z upływem czasu, byl charakterystyczną, a chyba
rzadko dostrzeganą i niewielu znaną cechą. Świetne pióro stawiało ją w rzędzie najlep
szych publicystów katolickich.
W propagowaniu idei jedności chrześcijan A. Morawska zasłużyła się nie tylko po
przez pisarstwo i publicystykę. Osobiście dawała wkład w budowanie przyjaźni między
Kościołami. Uczestniczyła w Światowej Konferencji do Spraw Kościoła i Społeczeństwa
w Genewie (1966) oraz w obradach IV Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościo
łów w Uppsali (1968). Serdeczne więzy łączą ją także z ekumeniczną wspólnotą w Taize.
którą odwiedziła. Brała udział w pierwszej Konferencji Wszystkich Religii Świata na
rzecz Pokoju w Kyoto, w Japonii (1970). Już w czasie kongresu wybrana została do jego
prezydium, a następnie weszła w skład stałego Biura Wykonawczego Konferencji z sie
dzibą w Nowym Jorku, jako jedyna przedstawicielka krajów obozu socjalistycznego.
A. Morawska dała też wkład w budowanie przyjaźni między narodami, zwłaszcza zaś
w kształtowanie nowych stosunków niemiecko-polskich. Uczestniczyła w pracach takich
organizacji, jak „Aktion Sühnezeichen” , „Pax Christi". „Bensberger Kreis” . Günter Sär-
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chen — człowiek, który od lat oręduje za pojednaniem i porozumieniem z Polską, stwier
dził. że była ona jedną z pierwszych osób, które po okropnościach II wojny światowej
były zdolne chrześcijanom niemieckim, przygniecionym ciężarem niemieckiej winy wo
bec Polski, podać rękę, przywracając im wiarę w możliwość polsko-niemieckiego pojed
nania. W bliskim zetknięciu z grupami Niemców przyjeżdżającymi do Polski w składzie
ekumenicznym, by na znak pokuty podejmować prace na terenie obozów koncentracyj
nych. wspólnie czytać Pismo Święte i modlić się, A. Morawska odkryła żywy ekumenizm.
Przez takie spotkania, jak twierdzi jeden z jej przyjaciół — Theo Mechtenberg — została
naznaczona i nakłoniona do postawy ekumenicznej. Była w kontakcie z Akademią Ewan
gelicką w RFN. Miała wielu serdecznych przyjaciół wśród czołowych osobistości prote
stanckich i katolickich w NRD i RFN.
W duchu szeroko pojętego ekumenizmu szukała także możliwości dialogu z niewie
rzącymi. Katoliczka Anna Morawska nie miała w sobie nic z owego tępego zadufania i in
stynktu samozachowawczego — określił ją T. Mechtenberg w artykule Zamieszczonym w
„Tygodniku Powszechnym" (nr 39 z 1972). Na temat dialogu z niewierzącymi wygłosiła
odczyt na Kongresie „Pax Romana" w Lyonie (1966) oraz w NRD na seminarium duszpa
sterskim w Magdeburgu, w parafii studenckiej.
A. Morawska była wręcz ambasadorem polskiej racji stanu. Szanowano ją nie tylko
w Polsce, ale wszędzie tam, gdzie ceni się oryginalną żywą myśl i odwagę moralną. Za
tym wszystkim^ jak napisał w „Tygodniku Powszechnym" J. Turowicz, krył się Człow iek
mądry, odważny, niezależny, bogaty duchem i umysłem, interesujący. Człowiek ofiarny,
zawsze gotów do rady i pomocy, bezpośredni w kontakcie, choć nie skłonny do kompro
misów i do schlebiania kom ukolwiek, mówiący prawdę w oczy (...). Sprawy, o których p i
sała i którym służyła, wypełniały całe jej życie, ale w tej służbie było miejsce na przyjaźń,
na spotkanie człowieka z człow iekiem . Zaś wspomniany już T. Mechtenberg tak ją w i
dział: była kobietą pełną ciepła i uczucia. Prawdziwa w słowach, w całej postaci — za
chowując pewność siebie nie wstydziła się przyznać do bezradności (...). Ujmowała swą
postawą głęboko ludzką, zintegrowaniem duchowych talentów i różnorodnych zaintere
sowań w pełną napięć jedność w swej niezwykle klarownej osobowości. Nic więc dziwne
go, że krąg jej przyjaciół był tak wielki i różnorodny, że sięgał daleko poza granice naro
dowości i wyznania. Była więc, jak trafnie nazwał ją J. Wejroch na łamach „W ięzi": czło
wiekiem — ogniwem zdolnym nawet poprzez polemikę i walkę wiązać ze sobą ludzi i krę
gi kultury, które świat współczesny z tak niezawodną i niezmierzoną skutecznością odda
la od siebie i polaryzuje.
A. Morawska odeszła w pełni sił twórczych. W nekrologu zamieszczonym na łamach
„Tygodnika Powszechnego" (nr 35 z 1972) napisano, że odeszła w rozpędzie swej działal
ności. Tuż po jej śmierci mówiono o konieczności ocalenia i kontynuowania jej dzieła. Je
dnak jest to możliwe tylko w jakimś stopniu. Tak jest z każdym, kto uwikłał się w wielką
przygodę szukania sensu życia, sensu nadziei, sensu wiary. Przedwczesna śmierć przer
wała życie człowieka wielkiego serca, humanisty — chrześcijanina, który w pełni zasłu
żył sobie na miano herolda ekumenizmu.
Iwona Łoźna

KS. SENIOR JAN W ALTER
Kiedy w r. 1979 przyjechał do Warszawy, aby objąć urząd proboszcza ewangelickoaugsburskiej parafii Św. Trójcy, ci, którzy nie znali jego działalności na poprzedniej pla
cówce duszpasterskiej w Poznaniu, mogli żywić pewien niepokój, czy aby nowy pro
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boszcz bidzie kontynuować ekumeniczne tradycje stołecznej parafii luterańskiej. Obawy
te okazały się płonne, bowiem ks. Jan Walter w rodzinie ekumenicznej w Warszawie dał
się od razu poznać jako człowiek oddany całym sercem sprawie pojednania chrześcijan.
Dzisiaj jest jednym z liderów ekumenicznych w stolicy, mimo nawału prac związanych z
urzędem proboszcza parafii Św. Trójcy i seniora diecezji warszawskiej Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego.
Urodził się 6 grudnia 1934 r. w rodzinie ewangelickiej w Kaliszu, jako najmłodszy z
trzech braci. Od dzieciństwa wzrastał w religijnej atmosferze, bowiem w jego domu ro
dzinnym, głównie dzięki matce, modlitwa i lektura Pisma Św. były na porządku dzien
nym. Dom państwa Walterów zawsze był otwarty i gościnny, także w najtrudniejszych,
okupacyjnych czasach. Zanim jeszcze powstało getto kaliskie, przychodzili tutaj na obia
dy Żydzi. Pani Walterowa potrafiła zaszczepić dzieciom szacunek i przyjaźń do wszyst
kich, także do inaczej wierzących ludzi. Z tego okresu ks. Senior zapamiętał moment,
kiedy płonęło getto, a matka stała przy oknie i powiedziała, że Pan Bóg teraz musi pła
kać. Te doświadczenia wieku dziecięcego nauczyły Jana Waltera postawy czci i miłości
do narodu, który jest naszym starszym bratem w Panu.
Ewangelicy kaliscy zawsze stanowili mniejszość, która wprawdzie była szanowana,
ale spotykała się również z przykrościami ze strony chrześcijan należących da Kościoła
większości. Po wojnie, wraz z całą wspólnotą ewangelicką, młody Jan boleśnie przeżywał
proces o kościół zabrany ewangelikom przez katolików. Uważali się za bardzo skrzyw
dzonych, kiedy im powiedziano, że „kościół wasz będzie teraz polskim kościołem’*. Było
to tym bardziej bolesne w kontekście faktu, że proboszcz parafii luterańskiej ks. senior
Edward Wende znany był ze swej patriotycznej postawy, za co podczas wojny został poz
bawiony urzędu przez niemieckie władze okupacyjne.
W wieku młodzieńczym, osobą, która odegrała ważną rolę w życiu Jana Waltera i
której wiele zawdzięcza, był kolejny proboszcz kaliski, ks. Jerzy Sachs, świetny kazno
dzieja, człowiek modlitwy, gorliwy duszpasterz spalający się w służbie Bogu i ludziom.
W r. 1952, po ukończeniu gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu, Jan Walter pod
jął studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wraz z lu
teranami kształcili się tam chrześcijanie innych wyznań. Wspólne zajęcia sprzyjały wy
tworzeniu się ciepłej, rodzinnej atmosfery. Były to jednak czasy trudne, byt Wydziału był
ciągle zagrożony i Jan Walter nosił się z zamiarem zmiany kierunku studiów. Jednakże
po powołaniu do życia w r. 1954 Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, kontynuował
studia w tej ekumenicznej uczelni, przerywając je na rok pobytem na Wydziale Filozofii
UW. Po ukończeniu ChAT, 13 lipca 1958 r., bp Karol Kotula ordynował go w Kaliszu na
duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Młodego pastora skierowano do pra
cy duszpasterskiej w Łodzi, gdzie przez cztery lata był wikariuszem ks. prof. Woldemara
Gastpary’ego, późniejszego wieloletniego rektora ChAT.
W r. 1962 został wybrany proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Pozna
niu. Poprzednik ks. Waltera na stanowisku proboszcza, ks. Włodzimierz Missol, starał się
bezskutecznie odzyskać jeden z trzech zabranych po wojnie przez katolików kościołów
ewangelickich. Nowy proboszcz skoncentrował natomiast swe wysiłki na duszpaster
stwie, na skupianiu i pogłębianiu życia duchowego zborowników, wychodząc z założenia,
że walka o odzyskanie świątyni przekracza możliwości tutejszej wspólnoty.
Tutaj, w Poznaniu, ks. Walter rozpoczął praktyczną działalność ekumeniczną. Naj
pierw był to udział we wspólnych spotkaniach i nabożeństwach z baptystami, metodysta
mi, polskokatolikami, a wkrótce także — wszak były to czasy Soboru Watykańskiego II
— z rzymskimi katolikami. Z tamtego okresu ks. Senior dobrze wspomina swoje kontakty
ekumeniczne z ojcami dominikanami, z red. Andrzejem Siemianowskim z „Więzi**, pisa
rzami Zbigniewem Pędzińskim i Romanem Brandstaetterem, z ks. prof. Aleksandrem By
strym. Z wdzięcznością także wspomina ówczesnego wikariusza kapitulnego bpa Maria
na Przykuckiego, który gościł w parafii na jednym ze spotkań młodzieży ewangelickiej.
Mimo tych kontaktów, mimo wyraźnego otwarcia się Kościoła Rzymskokatolickiego na
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innych chrześcijan, uważał wszakże, iż uwiarygodnieniem postawy ekumenicznej ze stro
ny tego Kościoła byłoby oddanie ewangelikom jednej z zabranych świątyń protestanc
kich. Niestety, ks. Walter i jego parafianie nie doczekali się tego.
To bolesne doświadczenie nie zraziło go jednak do pracy na niwie ekumenicznej.
Wielu na pewno uznałoby to za wystarczający powód do nieangażowania się w sprawy
jedności chrześcijan.
Trudno ustalić jakąś cezurę w życiu ks. Jana, tzn. od kiedy ekumenia stała się dla niego
chlebem powszednim. Jak sam o sobie mówi, nie przeżył nawrócenia na ekumenizm. Porwa
ła go do tej sprawy nie tyle sama idea, co pewne doświadczenie oparte na przekonaniu, że
Bóg pragnie, aby Jego dzieci łączyła miłość. Na pewno swoją rolę odegrały tutaj studia na
Wydziale Teologii Ewangelickiej UW, a później ChAT. Ważnym przeżyciem dla ks. Waltera
był też udział w I Europejskim Kongresie Ekumenicznym Młodzieży w Lozannie w 1960 r., a
następnie miesięczny pobyt w Instytucie Ekumenicznym w Bossey. W wywiadzie udzielo
nym tygodnikowi „Za i Przeciw’” (nr 8 z 19111989) powiedział: Te dwa spotkania nastąpiły
po sobie i pokazały mi, że chrześcijanie mogą się różnić swoją przynależnością do Kościoła,
ale łączy ich wiara w jednego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Zewnętrzny wyraz poboż
ności może być różny, ale łączy ich wspólna droga życia w naśladowaniu Chrystusa. I to już
we mnie pozostało, ufam, że pozostanie zawsze żywe.
Najbardziej intensywny okres działalności ekumenicznej ks. seniora Waltera, to
dziesięć ostatnich lat związanych z pełnieniem funkcji proboszcza stołecznej parafii Św.
Trójcy i seniora diecezji warszawskiej. Mimo wyniszczającej zdrowie pracy duszpasters
kiej, administracyjnej i charytatywnej — we wszystkie te formy działalności ks. Senior
angażuje się całym sercem — starcza mu jeszcze sił i czasu na aktywne włączanie się w
nurt życia warszawskiej ekumenii. Służy Słowem Bożym podczas nabożeństw w czasie
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, głosi często kazania na nabożeństwach ekume
nicznych w kościele św. Marcina i w kościele ewangelicko-reformowanym, uczestniczy
także w niemal wszystkich ważniejszych wydarzeniach ekumenicznych na terenie stoli
cy. Dba również o to, aby ważniejszym uroczystościom parafialnym nadawać ekumenicz
ny charakter poprzez zaproszenie do udziału przedstawicieli z innych Kościołów.
Jeśli kiedyś dojdzie w Warszawie do reaktywowania spotkań i nabożeństw ekumeni
cznych w oktawie Zesłania Ducha Świętego, będzie to także zasługa ks. seniora Waltera,
który się kilkakrotnie o to upominał w reprezentatywnym, międzywyznaniowym gronie i
zgłaszał w tym zakresie konkretne propozycje. Było jakimś zrządzeniem Opatrzności, że
temu wspaniałemu ekumeniście przyszło przewodniczyć historycznemu nabożeństwu w
dn. 22 stycznia 1989 r. w kościele Św. Trójcy i witać przekraczającego po raz pierwszy w
Polsce progi ewangelickiej świątyni kard. Józefa Glempa, prymasa Polski. Ks. Senior w
obecności Ks. Prymasa złożył propozycję, aby podczas swej najbliższej pielgrzymki do oj
czyzny papież Jan Paweł II spotkał się ze swymi braćmi w wierze właśnie w kościele luterańskim Św. Trójcy.
Ks. senior Walter jest zaangażowanym kaznodzieją. Jego słowa są świadectwem
umiłowania sprawy Bożej, wśród której na jednym z pierwszych miejsc pozostaje pro
blem jedności dzieci Bożych. Słowa ks. Seniora łagodzą, jednają, nigdy nie utrwalają ist
niejących między chrześcijanami podziałów i różnic. W r. 1984, podczas kazania wygło
szonego w świątyni mariawitów podkreślił, że pod krzyżem Chrystusa jest miejsce dla
wszystkich chrześcijan. Zarówno dla tych, którzy otaczają Marię wielkim kultem, jak ró
wnież dla tych, którzy okazują jej tylko szacunek.
Natomiast rok później, w homilii wygłoszonej w stołecznym kościele rzymskokatoli
ckim pw. św. Marcina, ks. Senior dał wyraz swojemu pragnieniu wspólnego przeżywania
przez wszystkich chrześcijan Eucharystii. Nawiązując do klasycznego tekstu ekumenicz
nego z Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa podkreślił, że przed śmiercią człowiek wypo
wiada zazwyczaj swoje najżarliwsze pragnienie. Dlatego też musimy o tym pamiętać, że
pojednanie chrześcijan nie jest naszą fantazją, lecz wolą i życzeniem Chrystusa. Ks. Se
nior stwierdził, że wielu chrześcijan z różnych Kościołów odczuwa pragnienie wspólnego
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sprawowania i przeżywania Eucharystii. Jeśli osiągniemy ty eucharystyczną wspólnoty,
byłby to żywy znak naszej jedności i braterstwa. Choć nasze Kościoły, mówił ks. Walter,
mają inną wizjy jedności, to łączy jednak nas wszystkich przekonanie, że jedność będzie
taka. jakiej pragnie Jezus Chrystus.
We wspomnianym wywiadzie' dla ..Za i Przeciw” tak określił istotę wszelkich poczy
nań zmierzających do jedności: Otwartość dla drugich i otwartość wobec ich postaw
może zaistnieć tylko wtedy, kiedy chrześcijanin zobaczy oczyma wiary otwarte dla
wszystkich ramiona swojego Zbawiciela. Ta wielka otwartość Boga w stosunku do nas
zastanawia i zadziwia, ale równocześnie jest przeżyciem tak radosnym , że budzi pragnie
nie wyciągnięcia chociaż jednej ręki do drugiego człowieka. Jeżeli jest on chrześcijani
nem ,, a więc dzieckiem wiary, wtedy nasze ręce spotykają się nie tylko w uścisku, ale rów
nież we wspólnej modlitwie. Przez wspólną modlitwę otrzymujemy moc, która przezwy
cięża wszystko, bo pomaga pokonać niechęć, uwalnia od gniewu , uczy poszanowania i
pomaga po prostu kochać drugiego. Od niedawna dopiero zaczęto nazywać taką postawę
ekumeniczną. Właściwie jednak sprowadza się ona do umiłowania drugiego , ponieważ
obaj są umiłowanymi Pana.
Te słowa można potraktować jako swego rodzaju „credo ekumeniczne" ks. Seniora,
bowiem jest on człowiekiem, którego ręce jakże często spotykają się nie tylko w uścisku z
rękami innego brata w wierze, ale także we wspólnej modlitwie. Jest ks. Senior człowie
kiem służby, wiernym świadkiem Ewangelii Chrystusowej, który swojego świadectwa nie
ogranicza tylko do własnej wspólnoty eklezjalnej, ale składa je wobec tych, którzy wierzą
inaczej.
Grzegorz Polak
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Z zagranicy

— Podczas tradycyjnego spotkania noworocznego z kardynałami i Kurią Rzymską, po
święconego podsumowaniu minionego roku. papież Jan Paw eł II wyraził ubolewanie z po
wodu decyzji niektórych Kościołów anglikańskich w sprawie dopuszczenia kobiet do urzędu
kapłańskiego i biskupiego. Decyzja ta — w opinii papieża — stanowi pow ażną przeszkodę w
zbliżeniu Kościołów'. Jan Paweł II zaapelował do przywódców kościelnych, aby unikali ..bo
lesnych i godnych ubolewania konsekwencji*' dla stosunków* ekumenicznych.
— Papież Jan Paweł II przyjął 5 stycznia na prywatnej audiencji patriarchę Rumuń
skiego Kościoła Prawosławnego — Teoctista. Patriarsze towarzyszyły cztery inne osobi
stości. Po audiencji nie ogłoszono żadnego komunikatu. Był to pierwszy przypadek złoże
nia wizyty papieżowi przez prawTosławrnego patriarchę rumuńskiego. Delegacja rumuń
ska, która w* drodze do Indii zatrzymała się na dw a dni w Rzymie, zwiedziła też bazylikę
św. Piotra. Przed Pietą i ołtarzem konfesji św. Piotra patriarcha i towarzyszące mu osoby
odśpiewali hymny z liturgii bizantyjskiej.
— Patriarcha Konstantynopola Dimitrios I wystosował 5 stycznia list okólny do
wszystkich 14 autokefalicznych Kościołów* prawosław nych, w* którym powiada, że dopu
szczenie kobiet do urzędu kapłańskiego lub biskupiego jest absolutnie wykluczone, jako
że od czasów' apostolskich każdy urząd kościelny, z wyjątkiem diakonatu, był zarezerwo
wany dla mężczyzn. Pismo okólne patriarchy ma rangę oficjalnego dokumentu dotyczą
cego kwostii ordynacji kobiet i wytycznych dla dialogu z Kościołami chrześcijańskimi,
które dopuszczają kobiety do urzędu duchownego. Dokument ten został opracowany
przez przedstawicieli Kościołów' prawosławnych podczas konsultacji poświęconej roli
kobiety w Kościele.
— Patriarchowie różnych Kościołów w schodnich opublikowali z okazji Bożego Na
rodzenia. obchodzonego w* tych Kościołach (wodług kalendarza juliańskiego) w dniach 6-7 stycznia, orędzia, w których w'zywali do zaangażow ania w* obronie zagrożonego poko
ju. Zwierzchnik chrześcijan ormiańskich katolikos Wazgen I w*ezw*ał wiernych żyjących
w Związku Radzieckim i poza jego granicami, aby przez modlitwę i ofiarę przebaczające
go, gotoicego do pojednania serca przyczynili się do zabezpieczenia zagrożonego pokoju i
konsolidacji chrześcijan ormiańskich. Patriarcha praw*osław'ny Jerozolimy Diodoros I
wezwał wiernych, aby wrznieśli się ponad swe uprawnione roszczenia narodow'e i społecz
ne szukając pokoju Chrystusa, który jest gotów zrezygnow ać z należnej mu własności.
Patriarcha koptyjski Szenuda III ostrzegł przed postaw’ą nietoleracji i nienawiści religij
nej po stronie islamskiej i chrześcijańskiej. Egipt, który udzielił schronienia świętej ro
dzinie, nie może stać się drugim Libanem — powiedział Szenuda III.
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— Podczas spotkania z delegacją Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego z USA w
dniu 12 stycznia, papież Jan Paweł II wyraził zadowolenie z powodu poprawy stosunków
między katolikami i luteranami w tym kraju. Przy okazji podkreślił, że podstawowym
obowiązkiem chrześcijan jest poszukiwanie jedności. Luteranie i katolicy, w rzeczywisto
ści wszyscy chrześcijanie, są odpowiedzialni przed Bogiem za nieustanne poszukiwanie
pełnej jedności i za dodawanie sobie otuchy w tym poszukiwaniu
stwierdził w konklu
zji papież.
—

— Po raz pierwszy w historii chrześcijaństwa na Węgrzech Tydzień Modlitwy o Jed
ność Chrześcijan został zainaugurowany w świątyni katolickiej przy udziale protestanc
kich przywódców kościelnych. To uroczyste nabożeństwo miało miejsce 15 stycznia w
bazylice św. Stefana w Budapeszcie. Kazania wygłosili: Kardynał Laszlo Paskai, prze
wodniczący Konferencji Episkopatu Węgier, i bp Karoly Toth, przewodniczący Ekume
nicznej Rady Kościołów na Węgrzech. Czynnie w nabożeństwie uczestniczyli także: bp
Bela Harmati z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego, superintendent Frigves Hecker z
Kościoła Metodystycznego i Janos Viczian — przewodniczący Rady Kościołów Wolnych
na Węgrzech.
— W Melbourne (Australia) odbyło się w dniach 22-28 stycznia V Zgromadzenie
Światowej Konferencji do spraw Religii i Pokoju. Uczestnicy (600 osób) reprezentowali
11 głównych religii świata z ponad 60 krajów. Obrady toczyły się pod hasłem: „Rola religii w tworzeniu pokoju przez zaufanie” . Tematem obrad były takie sprawy, jak rozbroje
nie, prawa ludzkie, ekonomia a środowisko, wychowanie do pokoju. Specjalny list do
uczestników obrad wystosował papież Jan Paweł II. Podkreślił w nim, że wolność religij
na i tolerancja są podstawowym warunkiem postępu i rozwoju świata, sprawiedliwości i
humanizmu. Jest to cel, w którego realizację wszystkie religie winny być głęboko zaanga
żowane.
— Papież Jan Paweł II przemawiając 25 stycznia w rzymskiej bazylice św. Pawła za
Murami, w której dokładnie przed 30 laty jego wielki poprzednik Jan X X III ogłosił zwo
łanie II Soboru Watykańskiego, wezwał chrześcijan wszystkich wyznań do okazywania
sobie wzajemnego zaufania i szacunku. Jest to — zdaniem papieża — warunek owocnego
dialogu między różnymi wspólnotami chrześcijańskimi. Ogłoszony przed 25 laty Dekret
„O ekumenizmie” Vaticanum II Jan Paweł II nazwał wielką kartą prawdziwego ekum e
nizmu. Wartość tego dokumentu potwierdziła się w minionym ćwierćwieczu. Dekret uto
rował drogę lepszemu wzajemnemu poznaniu się chrześcijan różnych tradycji. Doroczny
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan papież nazwał świadectwem na rzecz pełnej j e 
dności, dla której pracujemy.
— W Hofgeismar k. Kassel (RFN) obradował w dniach 27-28 stycznia Wspólny Ko
mitet Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy.
Przedmiotem »obrad były trzy sprawy: ocena Czwartego Europejskiego Spotkania Eku
menicznego, które na przełomie września i października 1988 r. odbyło się w Erfurcie
(NRD); przygotowanie Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego „Pokój przez spra
wiedliwość” w Bazylei (Szwajcaria) w maju 1989 r.; wspólne studia nad problemem isla
mu w Europie. Podczas wspólnej konferencji prasowej we Frankfurcie n.M. przedstawi
ciele obu organizacji wyrazili wolę przyczynienia się do przezwyciężenia barier politycz
nych w Europie.
— Biskup anglikański Birmingham Mark Santer, wiceprzewodniczący Międzynaro
dowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej ds. Dialogu, przemawiając 31 stycznia
podczas Synodu Generalnego Kościoła Anglii, zarzucił rzymskiej Kongregacji Doktryny
Wiary brak zrozumienia dla dialogu ekumenicznego. Zdaniem bp. Santera, jest rzeczą
niemożliwą formułowanie definitywnego i jednoznacznego stanowiska na temat „tajem
nic w iary” , stanowiska nie dopuszczającego nowej interpretacji. Kongregacja skrytyko
wała najnowszy dokument Komisji „Zbawienie i Kościół” , zarzucając mu, iż został zredago
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wany językiem symoblicznym, który dopuszcza różne interpretacje. W opinii bp. Santera,
Kongregacja nie zrozumiała ani charakteru metody ekumenicznej, ani charakteru eku
menicznego stanowiska w kwestiach wiary. Zwrócił on uwagę, że w ostatnich stuleciach
papieże lub sobory wypowiadali się wielokrotnie w sprawach wiary, ale mimo że były to
wypowiedzi ostateczne, to jednak dawały one szerokie możliwości interpretacyjne.
— W związku z mającymi miejsce w pierwszych dniach lutego wspólnymi obradami
Kongregacji Doktryny Wiary i Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, których tematem
był obecny stan ekumenicznej działalności Kościoła Rzymskokatolickiego i przygotowa
nia do nowego wydania „Dyrektorium ekumenicznego” , o pracach Sekretariatu i o wspó
lnych obradach obu gremiów mówił 3 lutego przed mikrofonami Radia Watykańskiego
ich uczestnik, bp Alfons Nossol, katolicki ordynariusz opolski, przewodniczący Komisji
Episkopatu ds. Ekumenizmu. Bp Nossol wyraził przekonanie, że obecnie najkonkretniej
szą postacią ekumenizmu jest bez wątpienia dialog. On będzie także decydował o dal
szym rozwoju ruchu ekumenicznego. Dzisiaj nie sposób sobie wyobrazić autentycznej ko
ścielnej teologii bez jej prawdziwie ekumenicznego wymiaru. Wszelka teologia chrześci
jańska powinna się jeszcze bardziej niż dotychczas zatroszczyć o katolicką szerokość,
ewangelicką głębię i prawosławny dynamizm. W konkluzji ordynariusz opolski stwier
dził: Kościół Chrystusowy winien stać się prawdziwym sakramentem jedności ludzkości i
pokoju na świecie. Dlatego też nigdy nie dość szczerej modlitwy i pracy na rzecz jedności
Kościoła.
— W Paryżu odbyło się w dniach 4-10 lutego doroczne posiedzenie Wspólnej Grupy
Roboczej Światowej Rady Kościołów i Kościoła Rzymskokatolickiego. Uczestnicy obrad
stwierdzili, że dwa teksty watykańskie — zrewidowane „Dyrektorium ekumeniczne” i
„Ekshortacja apostolska” dotycząca wyników Synodu Biskupów z 1987 r. w sprawie po
wołania i misji ludzi świeckich w Kościele — mogą dostarczyć nowych impulsów do
współpracy między obu partnerami. Pozytywnie oceniono też ostatni dokument watyka
ński dotyczący stosunku Kościoła do rasizmu. W 1990 r. zostanie opublikowany doku
ment dotyczący „hierarchii prawd” . W fazie końcowego opracowania znajduje się rów
nież dokument na temat formacji ekumenicznej. Uczestnicy obrad dyskutowali nad
pierwszym projektem tekstu dotyczącego Kościoła lokalnego i uniwersalnego. Stwier
dzono potrzebę bliższego zajęcia się problemem małżeństw mieszanych. Siódmemu Zgro
madzeniu Ogólnemu ŚRK, które obradować będzie w lutym 1991 r. w Australii, Wspólna
Grupa Robocza przedłoży swój kolejny, szósty raport. Grupa Watykan-Genewa istnieje
od 1965 r.
— W ramach przygotowań do Światowej Konferencji na rzecz Sprawiedliwości, Po
koju i Zachowania Stworzenia, Światowa Rada Kościołów opublikowała 7 lutego dekla
rację, w której domaga się większego poszanowania dla zwierząt jako równoprawnej czę
ści Bożego stworzenia. Wszystkie biblijne wypowiedzi o zwierzętach stwierdzają jedno
znacznie, że nie stworzono ich po to, aby zaspokojona została ludzka pożądliwość i chci
wość. Deklaracja stwierdza krytycznie, że rozpowszechnione w świecie złe traktowanie
zwierząt świadczy o małym respekcie dla stworzeń Bożych. Deklaracja odrzuca zdecydo
wanie doświadczenia na zwierzętach. Zaleca Kościołom członkowskim ŚRK, aby swoich
wiernych skłaniały do zajęcia pozytywnej postawy wobec zwierząt. Wymaga to konkret
nych decyzji, m.in. rezygnacji z zakupu kosmetyków i artykułów gospodarstwa domowe
go, które przed wprowadzaniem do sprzedaży wypróbowuje się w straszliwy sposób na
zwierzętach.
— Znany obrońca ubogich i uciśnionych, katolicki arcybiskup Olindy i Recife w
Brazylii Dom Helder Camara ukończył 7 lutego 80 lat. Podczas II Soboru Watykańskiego
należał on do założycieli i inspiratorów grupy roboczej biskupów poświęcającej uwagę
tzw. Kościołowi ubogich. W diecezji, którą kierował, trzy czwarte mieszkańców żyło w
skrajnej nędzy. Jego działalność w obronie najuboższych zwalczana była przez dyktator-
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skit' rządy w Brazylii. Wielokrotnie wzywał Kościół w Ameryce Łacińskiej do walki z
niesprawiedliwością i uciskiem, ale bez użycia przemocy. Swymi poglądami zainspirował
teologów wyzwolenia. Cieszyły się one także dużym uznaniem środowisk ekumenicznych.
— W Boldem (Szwajcaria) odbyło się w dniach 7-12 lutego Ekumeniczne Forum
Chrześcijanek Europy, w którym uczstniczyło 90 kobiet z 22 krajów naszego kontynentu.
Forum było pomyślane jako spotkanie przygotowawcze do Europejskiego Zgromadzenia
Ekumenicznego „Pokój przez sprawiedliwość” w Bazylei. W uchwalonej rezolucji chrześ
cijanki Europy stwierdzają: Z wszystkimi Europejczykami opowiadamy się za jedną zje dnoczoną Europą, prawdziwie wspólnym domem , w którym nasza wzajemna zależność
zostanie uznana i zaaprobowana , domemf którego drzwi będą otwarte przed wszystkimi
mieszkańcami Ziemi.
— W Bostonie wprowadzono w urząd w dniu 11 lutego pierwszą kobietę-biskupa.
Jest nią 58-letnia Barbara Harris, która od kilkunastu lat sprawowała funkcję duchow
nego w Kościele Episkopalnym w USA (wydarzeniu temu poświęcamy osobny materiał w
dziale ..Sprawozdania i dokumenty” ).
— W Genewie obradował w dniach 12-18 lutego Komitet Wykonawczy Światowej
Rady Kościołów. Uczestnicy obrad powitali ..z radością i nadzieją” fakt podpisania w
Wiedniu porozumienia między przedstawicielami wszystkich państw europejskich. Poru
szono sprawę przestrzegania praw człowieka w Rumunii, skąd na przestrzeni ostatniego
roku tysiące uchodźców udało się do sąsiednich Węgier. Problemem tym zajmie się bliżej
Komitet Naczelny na posiedzeniu w Moskwie w lipcu 1989 r. Przedmiotem długiej dysku
sji było zagadnienie „żywej i koherentnej teologii". Wysłuchano też raportu delegacji
ekumenicznej, która odwiedziła główne stolice europejskie, rozmawiając tam z polityka
mi i działaczami kościelnymi na temat sytuacji w Republice Południowej Afryki. Powoła
no grupę, która przeanalizuje dotychczasową strukturę i obecne programy ŚRK oraz za
proponuje ewentualne zmiany.
— W Delray Beach na Florydzie (USA) odbyło się w dniach 15-19 lutego kolejne
spotkanie teologów katolickich i luterańskich ze Stanów Zjednoczonych poświęcone
kwestii jedynego pośrednictwa Jezusa Chrystusa w relacji do Marii i innych świętych w
życiu Kościoła. Zakłada się, iż wspólny dokument dotyczący tego zagadnienia zostanie
opracowany podczas najbliższego spotkania we wrześniu 1989 r. w Nowym Orleanie. Bę
dzie on uzupełnieniem wcześniejszego porozumienia na temat usprawiedliwienia z wiary.
Arcybiskup katolicki Denver, Francis Stafford, współprzewodniczący grupy ds. dialogu
katolicko-luterańskiego, oświadczył: Katolicy muszą uświadomić sobie, jak bardzo lute
ranie przywiązani są do kwestii jedynego pośrednictwa Jezusa. A luteranie (...) muszą
uświadomić sobie, że nasza teologia i praktyka wzywania świętych nie naraża na szwank
jedynego pośrednictica Jezusa , lecz raczej je uwydatnia.
— W miejscowości Kuremae k. Tallina (Estońska SRR) utworzona została 16 lutego
Rada Kościołów Estonii. W jej skład weszły następujące Kościoły: Estoński Kościół Ewangelicko-Luterański. Rosyjski Kościół Prawosławny (diecezja tallińska). Kościół Metodystyczny. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów i Kościół Adwentystów Dnia Siódme
go. Rada Kościołów Estonii jest pierwszą tego rodzaju strukturą na terenie Związku Radzie
ckiego. Jej utworzenie poprzedzone zostało wieloletnią dobrą współpracą międzykościelną i
działalnością ekumeniczną na terenie Tallina i innych miast Republiki Estońskiej — czyta
my w komunikacie. Na szczególną uwagę zasługuje przystąpienie do Rady Kościoła Adwen
tystów Dnia Siódmego, gdyż społeczność ta z reguły nie wchodzi w skład żadnych struktur
międzykościelnych i nie angażuje się oficjalnie w ruchu ekumenicznym.
— Konferencja Kościołów Europejskich zorganizowała w dniach 20-22 lutego w
Pradze międzynarodową konferencję przedstawicieli Kościołów Europy i Ameryki Pół
nocnej poświęconą podsumowaniu realizacji uchwał Konferencji Bezpieczeństwa i
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Współpracy w Europie. Z zadowoleniem stwierdzono, że w dziedzinie wolności religijnej
i kontaktów międzyludzkich osiągnięto postępy.
— W Stuttgarcie (RFN) odbyło się w dniach 20-24 lutego pierwsze spotkanie przed
stawicieli Komitetu Lozańskiego ds. Ewangelizacji Świata, Światowej Wspólnoty Ewangelikalnej i Światowej Rady Kościołów. Dyskusja dotyczyła problemu ewangelizacji i
wzajemnych stosunków między tymi trzema organizacjami. Dwie pierwsze z wymienio
nych organizacji ostro krytykowały w ostatnich latach podejście ŚRK do problemu
ewangelizacji i innych aspektów życia kościelnego. Zarzucano Radzie, że poświęca zbyt
wiele uwagi sprawom społecznym, ekonomicznym i politycznym, natomiast zbyt słabym
głosem wzywa do ewangelizacji. Uczestnicy obrad wyrazili zadowolenie z powodu doj
ścia do obecnego spotkania i pragnienie kontynuowania dialogu w przyszłości.
- Wyrok śmierci wydany przez ajatollaha Chomeiniego na Salmana Rushdiego, au
tora „Szatańskich wersetów *, spotkał się z ostrą krytyką ze strony wielu wybitnych teo
logów chrześcijańskich i przywódców kościelnych. Jednocześnie domagają się oni inten
sywniejszego dialogu z wyznawcami islamu. Dyrektor Sekretariatu Komisji „Wiara i
Ustrój ** Światowej Rady Kościołów, dr Günter Gassmann, oświadczył 22 lutego w Gene
wie, że Rada zajmie w przyszłości w dialogu z przedstawicielami islamu bardziej kryty
czną postawę. Groźba zamordowania Rushdiego jest przykładem wojowniczości islamu i
podkopywaniem nadziei chrześcijańskiej na lepsze porozumienie z wyznawcami tej religii. Znany teolog katolicki Hans Küng oświadczył, że islam będzie potrzebował wiele czasu,
aby znaleźć drogę ze średniowiecza do czasów nowożytnych. Bez pokojowych stosunków
między wyznawcami różnych religii nie może być prawdziwego pokoju na świecie.
— W Nowym Jorku spotkali się w dniach 22-24 lutego przedstawiciele Kościoła
Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce i trzech Kościołów tradycji ewangelicko-refor
mowanej (Kościół Reformowany w Ameryce, Kościół Prezbiteriański w USA, Zjednoczo
ny Kościół Chrystusowy). Wyrażono nadzieję, że do roku 1991 będzie możliwe osiągnięcie
wysokiego stopnia wspólnoty kościelnej, obejmującej wzajemną wymianę ołtarza i ambo
ny. Tego rodzaju wspólnota zawarta została w 1973 r. między Kościołami luterańskimi i
reformowanymi w Europie.
— W Minneapolis (Minnesota, USA) zmarł 25 lutego w wieku 87 lat ks. Frederik A.
Schiotz, były prezydent Światowej Federacji Luterańskiej. Funkcję tę sprawował on w
latach 1963-1970 (W tym samym okresie jednym z wiceprezydentów był biskup polski
Andrzej Wantuła). W latach 1961-1971 był on prezydentem Amerykańskiego Kościoła
Luterańskiego, który w 1988 r. wraz z dwoma innymi Kościołami luterańskimi utworzył
Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce. Należał do ludzi o otwartej postawie eku
menicznej. Przez wiele lat był członkiem Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościo
łów. Usilnie dążył do integracji wszystkich luteranów w USA.
— W RFN zmarł 1 marca ks. Ernst Wilm, w latach 1949-1969 prezes Kościoła Ewan
gelickiego Westfalii, współzałożyciel Konferencji Kościołów Europejskich, w ostatnich
latach życia — jej honorowy prezydent. Angażował się na rzecz pojednania między chrze
ścijanami i narodami Wschodu i Zachodu. W okresie nazizmu należał do tzw. Kościoła
wyznającego, znajdującego się w opozycji wobec reżimu hitlerowskiego. Z powodu pu
blicznego potępienia eutanazji przebywał w latach 1942-45 w obozie koncentracyjnym w
Dachau. Żył 87 lat.
— W dniu 1 marca weszła w życie reforma Kurii Rzymskiej. Kuria składa się teraz z
Sekretariatu Stanu oraz z ośmiu kongregacji. Do tego dochodzą trzy trybunały, 12 rad i
kilka biur. Dotychczasowy Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan przekształcony został w
Radę ds. Jedności Chrześcijan. Podobny los spotkał sekretariaty ds. Niewierzących i
Niechrześcijan. Reformę Kurii Rzymskiej zarządził papież Jan Paweł II w czerwcu 1988 r.
pismem „Pastor bonus” .
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— Ignacy IV, prawosławny patriarcha Antiochii i całego Wschodu, złożył 8 marca
wizytę w siedzibie Światowej Rady Kościołów w Genewie. Od 1983 r. jest on jednym z
siedmiu prezydentów ŚRK. W przeprowadzonych rozmowach patriarcha informował
przede wszystkim o sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie oraz o wysiłkach zmierza
jących do reorganizacji Rady Kościołów Bliskiego Wschodu.
— Diecezje siedmiu patriarchów na Bliskim Wschodzie, uznające zwierzchnictwo pa
pieża, stały się 15 marca pełnoprawnymi członkami Rady Kościołów na Bliskim Wschodzie.
Dotychczas Rada zrzeszała trzy rodziny Kościołów: prawosławne (Patriarchaty Antiochii,
Aleksandrii i Jerozolimy oraz Kościół Cypru) wschodnie (Kościół koptyjski, syryjski, armeń
ski) i protestanckie (Kościół anglikański, luterański, reformowany). Jest to trzecia regional
na organizacja ekumeniczna, której pełnoprawnym członkiem stali się katolicy. Dwie inne
to: Karaibska Konferencja Kościołów i Konferencja Kościołów Rejonu Pacyfiku.
— W dniach 15-19 marca odbyła się w Baden (Szwajcaria) Konferencja Centralna
Kościoła Metodystycznego Europy Środkowej i Południowej. Kościół Metodystyczny w
Polsce był reprezentowany przez sześcioosobową delegację złożoną w połowie z duchow
nych i w połowie ze świeckich wybranych przez polską Konferencję Ogólną. Delegacji
przewodniczył zwierzchnik Kościoła, ks. superintendent Adam Kuczma. Jednym z bar
dzo ważnych punktów obrad był wybór nowego biskupa diecezji genewskiej, w skład
której wchodzi region Europy Środkowej i Południowej (w tym i Polska) oraz Afryka Pó
łnocna. Dotychczasowy zwierzchnik diecezji, bp dr Franz Schaefer, po 23 latach posługi
biskupiej przeszedł w stan spoczynku. Jego następcą został 48-letni ks. Heinrich Bolleter,
dotychczasowy proboszcz w Zofingen (kanton Aargau, Szwajcaria) i długoletni redaktor
tygodnika metodystycznego „Kirche und W elt” . Konsekracja nowego biskupa odbyła się
w Zurychu. Bp Bolleter przybędzie po raz pierwszy do Polski we wrześniu 1989 r. na
Konferencję Ogólną do Klarysewa i Warszawy. W skład Komitetu Wykonawczego Koś
cioła Metodystycznego Europy Środkowej i Południowej weszli z Polski: ks. sup. Adam
Kuczma i ks. sup. Adam Kleszczyński.
— Na zaproszenie Patriarchatu Moskiewskiego w dniach 28-31 marca przebywała
w Związku Radzieckim delegacja Unii Chrzęścijańsko-Społecznej z jej prezesem, człon
kiem Rady Państwa Kazimierzem Morawskim. W skład delegacji wchodzili także: czło
nek Prezydium UChS, poseł na Sejm Eugeniusz Czykwin i ks. Michał Dudicz. W Moskwie
delegacja przeprowadziła rozmowy z przewodniczącym Wydziału Zagranicznego Patria
rchatu, metropolitą Filaretem, i z przewodniczącym Wydziału Wydawniczego Patriar
chatu, metropolitą Pitirimem. Tematem rozmów były problemy związane z aktualną sy
tuacją międzynarodową oraz zagadnienia współpracy między UChS a Patriarchatem Mo
skiewskim. K. Morawski poinformował gospodarzy o postępie dialogu i procesu porozu
mienia narodowego w Polsce, eksponując zwłaszcza dotychczasowe wyniki dyskusji przy
okrągłym stole. Z kolei metropolita Filaret naświetlił problematykę pierestrojki, konsta
tując umocnienie się pozycji Kościoła w Związku Radzieckim i wzrost swobód religij
nych w tym kraju. Mówił też o nowych elementach w stosunkach państwo-Kościół. Dele
gacja UChS złożyła też hołd pomordowanym w Katyniu oficerom polskim.
— Podczas audiencji dla członków Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Koś
ciołów, która miała miejsce dnia 30 marca, papież Jan Paweł II wypowiedział wobec
Rady zachętę do kontynuowania wysiłków na rzecz jedności Kościołów. Kościół Rzyms
kokatolicki stara się nieustannie wnosić swój własny wkład do sprawy jedności. Papież
podkreślił, że jedności nie da się jednak osiągnąć bez porozumienia w kwestii pojmowa
nia wiary apostolskiej i natury Kościoła.
— Z inicjatywy luterańskiego Instytutu Badań Ekumenicznych w Strassburgu (Fra
ncja) odbyła się w marcu czterodniowa konsultacja poświęcona zagadnieniu „fundamen
talnej różnicy” , która powoduje podziały między Kościołami. Konsultacja zgromadziła
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dwudziestu teologów luterańskich, rzymskokatolickich, prawosławnych, metodystycznych i anglikańskich z Europy i Ameryki Północnej- Nie osiągnięto wprawdzie porozu
mienia w omawianej kwestii, lecz wielu uczestników stwierdzało zgodnie, iż w szczegól
ności różnice protestancko-katolickie można określić jako różnice w widzeniu roli czło
wieka w zbawczym działaniu Boga. Różnic tych nie można jednak traktować jako przeciw
stawnych sobie poglądów, lecz jako interakcję różnych tendencji lub dążności. Ożywio
na dyskusja rozwinęła się wokół problemu czy wszystkie różnice protestancko-katolic
kie, a także różnice między innymi tradycjami chrześcijańskimi, wynikają z tej funda
mentalnej różnicy. Zdołano osiągnąć zbliżone stanowisko co do tego, iż fundamentalna
różnica nie musi być koniecznie czynnikiem dzielącym Kościoły. Kościoły mogą się róż
nić od siebie, mogą się nawet różnić w sprawach „fundamentalnych” , a mimo to stanowić
jedność w łonie Ciała Chrystusowego.
Z kraju
— Dorocznym zwyczajem w siedzibie Warszawskiej Kurii Metropolitalnej odbyła
się 7 stycznia uroczystość opłatka ekumenicznego. Wzięli w niej udział przedstawiciele
Ośrodka ds. Jedności Chrześcijan, Polskiej Rady Ekumenicznej, liczni duchowni i świec
cy różnych wyznań. Gospodarz wieczoru bp Władysław Mi ziółek mówił w okolicznościo
wym przemówieniu o pokoju, który przynosi Bóg, o pokoju obejmującym ludzkie serca,
bo pokój to inaczej — dobro Boże, miłość Boża, która w sercach ludzkich ma zagościć. Bp
Miziołek wyraził życzenie, by ten pokój i miłość Boża trwały i rozwijały się między wszy
stkimi Kościołami. W imieniu gości przemówił ks. dyr. Jan Hause z Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego. Nawiązał on do zbliżającego się Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrze
ścijan, wyrażając przy tej okazji życzenie, abyśmy jako rodzina chrześcijańska um ieli się
odnaleźć nie tylko na nabożeństwach , ale i w życiu.
— Chrześcijanie w Polsce, wspólnie ze współwyznawcami na całym świecie, obcho
dzili w dniach 18-25 stycznia Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
(sprawozdanie z obchodów w Warszawie zamieściliśmy w poprzednim numerze, nato
miast w tym numerze piszemy o obchodach w różnych ośrodkach naszego kraju).
— Unia Chrześcijańsko-Społeczna zorganizowała w dniach 27-29 stycznia konsul
tację międzynarodową pod hasłem: „Pluralizm i pokój” .
— Na zaproszenie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego odbyła się
w Supraślu w dniach 13-19 lutego IV Międzynarodowa Konsultacja Prawosławnych
Szkół Teologicznych (sprawozdanie uczestnika zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i
dokumenty” ).
— W dniach 27 lutego — 3 marca obradowała w Opolu międzynarodowa Wspólna
Komisja Rzymskokatolicko-Luterańska (sprawozdanie zamieszczamy w dziale „Spra
wozdania i dokumenty” ).
— W dniu 3 marca kobiety chrześcijańskie na całym świecie obchodziły tradycyjnie
Światowy Dzień Modlitwy Kobiet. Program tegorocznego nabożeństwa przygotowany
został przez chrześcijanki z Birmy. W Warszawie okolicznościowe nabożeństwo przygo
towała sekcja kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej. Odbyło się ono w świątyni ewangelic
ko-augsburskiej Św. Trójcy, gromadząc członkinie Kościołów zrzeszonych w PRE i Koś
cioła Rzymskokatolickiego. Zgromadzone kobiety powitał ks. senior Jan Walter, miejsco
wy proboszcz. Podczas nabożeństwa homilię wygłosiła katechętka z parafii Św. Trójcy
Gabriela Bakalarz. Mówiła ona o konieczności cierpliwego i wytrwałego modlenia się.
Podkreśliła potrzebę obejmowania ufną modlitwą całej ludzkości, nękanej dziś najróż
niejszymi konfliktami wynikającymi z ludzkiego egoizmu. Potem, w zanoszonych modli
twach proszono Boga o światło Ducha Świętego dla wszystkich przywódców państw, by
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zawsze mieli na uwadze poszanowanie godności ludzkiej w każdym człowieku. Polecano
Bogu wszystkie kobiety, a zwłaszcza doświadczane fizycznymi i duchowymi cierpienia
mi. Proszono Boga o Jego pokoi dla całego świata. Modlitwą tą objęta była nasza ojczyz
na i jej wszystkie najtrudniejsze' sprawy.
— Na zaproszenie Muzułmańskiego Związku Religijnego w dniach 5-12 marca prze
bywał w naszym kraju wielki mufti Libanu Szejch Hassan Chalid. Zapoznał się on z
działalnością gmin muzułmańskich w Białymstoku. Gdańsku, Krakowie i Warszawie.
Wyraził zadowolenie ze stanu prac przy wznoszeniu meczetu w Gdańsku, zapoznał się też
z planami budowy meczetów w Warszawie, Białymstoku i Krakowie. Wielki mufti Liba
nu złożył wizytę prezesowi Unii Chrześcijańsko-Społecznej Kazimierzowi Morawskiemu.
W spotkaniu uczestniczył przewodniczący najwyższego kolegium Muzułmańskiego
Związku Religijnego w Polsce Stefan Mucharski.
— Reformowani, katolicy rzymscy i luteranie w Zelowie zorganizowali w dniach 5-12 marca cykl nabożeństw i spotkań ekumenicznych w ramach Zelowskich Modlitw o
Jedność Chrześcijan. Podczas nabożeństwa inauguracyjnego, odprawionego w świątyni
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Słowem Bożym służył bp Alfons Nossol, katolic
ki ordynariusz opolski, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu.
— W dniach 7-8 marca obradowały w Warszawie najwyższe gremia Polskiej Rady
Ekumenicznej — Zarząd i Prezydium. Obradom przewodniczył prezes PRE, ks. sup.
Adam Kuczma. Uczestnicy obrad omówili sytuację społeczną i ekonomiczną w kraju oraz
udział Kościołów członkowskich PRE w tegorocznych obchodach 50-lecia wybuchu II
wojny światowej. Przedyskutowano też wstępne przygotowania do Walnego Zgromadze
nia PRE zapowiedzianego na styczeń 1990 r. i powołano grupę roboczą dla opracowania
zmian w statucie Rady.
— Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, metropolita
warszawski i całej Polski arcybiskup Bazyli, ukończył 15 marca 75 lat. Z okazji tej na
ręce jubilata list gratulacyjny przesłał przewodniczący Rady Państwa Wojciech Jaruzels
ki. Metropolicie Bazylemu życzenia złożyli przedstawiciele episkopatu i duchowieństwa
prawosławnego a także reprezentanci Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekume
nicznej. Metropolita Bazyli kieruje Kościołem prawosławnym w naszym kraju od 1970 r.
Jednocześnie jest on wiceprezesem PRE.
— W Białymstoku zarejestrowano w marcu Bractwo Prawosławne — ogólnopolskie
stowarzyszenie, którego celem jest pielęgnowanie tożsamości oraz łączności wyznawców
prawosławia w Polsce.
— Dnia 25 marca odbyła się konsekracja nowego biskupa prawosławnego — Abla
(Popławskiego). Został on ordynariuszem nowej diecezji obejmującej obszar Lubelszczy
zny i Chełmszczyzny. Diecezja ta została wydzielona z diecezji warszawsko-bielskiej Pol
skiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W ten sposób liczba diecezji prawo
sławnych w Polsce wzrosła do 6.
— Z inicjatywy Unii Chrześcijańsko-Społecznej w marcu i na początku kwietnia od
były się w Warszawie spotkania dawnych członków polskiej YM CA (Chrześcijańskie Sto
warzyszenie Młodych Mężczyzn). Postanowiono podjąć starania o wznowienie działalno
ści tej organizacji w naszym kraju. W drugim spotkaniu uczestniczył sekretarz europejski
YMCA, E. Slopianka z RFN. Polska YMCA istniała w okresie międzywojennym oraz w
pierwszych latach po drugiej wojnie światowej. Działalność swoją rozwijała ona w War
szawie, Łodzi, Krakowie i Pożnaniu.
— Dnia 30 marca i 3 kwietnia obradowały w Warszawie najwyższe gremia Polskiej
Rady Ekumenicznej — Zarząd i Prezydium. Przedmiotem obrad, którym przewodniczył
prezes Rady, ks. sup. Adam Kuczma, były sprawy związane z finalizacją prac nad projek
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tem ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, przygotowanej przez zespół re
dakcyjny złożony z przedstawicieli PRE i władz państwowych. Podczas obrad dokonano
szczegółowej analizy projektu ustawy. Prezydium wysłuchało informacji o pracach okrą
głego stołu, o erygowaniu nowej diecezji prawosławnej lubelsko-chełmskiej. o posiedze
niu Konferencji Centralnej Kościoła Metodystycznego Europy Środkowej i Południowej
i wyborze nowego biskupa Heinricha Bolletera. któremu również jurysdykcyjnie podlega
doroczna Konferencja Kościoła Metodystycznego w Polsce. W obradach uczestniczyła
delegacja kierownictwa Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej, która przybyła do Pols
ki na posiedzenie Komitetu Roboczego tej organizacji.
Opr.: Karol Karski

P R Z E G LĄ D PRASY

EKUMENICZNY PRZEGLĄD PRASY

W pierwszym kwartale br. ukazało się w prasie wyznaniowej kilka ważnych artyku
łów koncentrujących się na istocie ekumenizmu. Na uwagę zasługuje przede wszystkim
opublikowany w metodystycznym „Pielgrzymie Polskim” (nr 591 ze stycznia br.) tekst
redaktora naczelnego tego pisma, ks. superintendenta Adama Kleszczyńskiego, pt.
„Chrześcijanin w kontaktach ekumenicznych” . Artykuł ten jest próbą spojrzenia na pol
ską rzeczywistość ekumeniczną, dokonuje oceny wspólnie przebytej drogi oraz przedsta
wia propozycje współpracy między chrześcijanami różnych wyznań.
Autor wyraźnie podkreśla, że ekumenizm jako sprawa niezwykle ważna dla wiarygo
dności naszego powołania chrześcijańskiego, nie powinien być prywatnym hobby grup
zapaleńców, choć oczywiście i one są potrzebne, bo promieniują przykładem na innych
członków danej wspólnoty. Konieczne jest jednak rozszerzenie kręgu osób zainteresowa
nych sprawą jedności.
Ks. Kleszczyński wymienia warunki, które mogą być przydatne w spotkaniach i kon
taktach ekumenicznych. Są to: szczerość intencji, otwartość, pozbycie się uprzedzeń,
uaktualnianie wiedzy o swoich partnerach, chęć do dialogu. Właściwym przygotowaniem
do podjęcia ekumenicznych kontaktów w formie partnerskiego dialogu jest dobrze rozu
miany konfesjonalizm, czyli przywiązanie do własnej tradycji wyznaniowej i pielęgno
wanie jej, lecz nie w sposób szowinistyczny względnie sekciarski. Ponadto kapitalne zna
czenie w procesie intensyfikowania ekumenicznych kontaktów osobistych i międzykoś
cielnych ma zmiana dotychczasowego języka, będącego bagażem odziedziczonym od po
przedników, którym obca była kultura słowa wobec każdego i wszystkich nie mieszczą
cych się w schemacie jednego wyznania. Kolejny warunek, to czynić razem jak najwięcej
oraz wspólna modlitwa, która jest kluczem do każdego ekumenicznego działania.
Ks. A. Kleszczyński powołuje się tutaj na słowa założyciela metodyzmu, Jana Wesleya, który tak zwraca się do każdego chrześc ijanina pragnącego czynić wolę Bożą w
swym życiu: Jeśli tak, to podaj mi swoją rękę. Nie myślę przez to: Bądź jednego ze mną
zdania. Ty tego nie potrzebujesz. Ja zaś ani się tego spodziewam , ani sobie życzę. Nie
znaczy to również: będę jednego zdania z tobą. Tego uczynić nie mogę. Nie zależy to od
m ojej woli, ani nie jest w mojej mocy. Zachow aj swoje poglądy, ja zaś swoje. Nie mu
sisz nawet próbować przejść na moją stronę, ani ja — na twoją. Nie chcę roztrząsać z
tobą tego w szystkiego, co pow iedziałem , a nawet słyszeć od ciebie bodaj jednego słowa
o tym. N iech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Jednego tylko pragnę: podaj mi
swoją rękę.
Ks. A. Kleszczyński jest zdania, że w tych słowach Jana Wesley a zawiera się program
ekumeniczny na dziś. Jest to program skromny, ale realistyczny, przedstawiony symboli
cznie wyciągniętą do wszystkich braci chrześcijan ręką. Każdy z nas kierując ku drugie
mu rękę, oczekuje odeń tego samego braterskiego gestu. Niech na naszych wyciągniętych
dłoniach będzie szeroko otwarte serce. Jeśli tak będzie, to program na dziś, rozwinie się w
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pogłębiony program na jutro, którego jeszcze nie znamy. A le zna je Bóg, Pan jedności —
zakończył swój artykuł ks. A. Kleszczyński.
Z powyższym tekstem współbrzmi artykuł luterańskiego publicysty, Henryka Domi
nika, pomieszczony w ukazującej się z dużym opóźnieniem „Jednocie” (nr 9 z 1988) i
przedrukowany następnie przez „Tygodnik Polski” (nr 3 z 1511989). Artykuł ten ma ty
tuł „Wąskie drogi i szerokie gościńce ekumenii” a w porównaniu z tekstem ks. A. Kleszczyńskiego zawiera o wiele ostrzejszą krytykę naszej rodzimej ekumenii, niemniej pre
zentuje wiele interesujących i trafnych spostrzeżeń i uwag.
H. Dominik podkreśla, że środowiskiem, które rzutuje na nasze postawy i działania
ekumeniczne jest parafia. Jeżeli zbór charakteryzuje żywa, biblijna wiara, to na pewno
jest on także ogniskiem ekumenii.
Są jednak parafie „letnich” chrześcijan (bez względu na wyznanie), zaskorupiałych
w sobie, trzymających się bardziej tradycji swego Kościoła niż Ewangelii. Tacy chrześci
janie są i będą wrogami ekumenii, cechuje ich bowiem strach przed nowością i przed sa
modzielnym myśleniem. Takim ludziom ekumenia jawi się jako jedna organizacja koście
lna — oczywiście ich własna — a zbliżenie ekumeniczne ma polegać na przyjęciu przez
innych ich prawdy jako jedynej.
H. Dominik uważa, że takich „chrześcijan” nie brak zarówno w parafiach katolic
kich, jak i protestanckich. Widać to, na przykład, w formalnej tylko jedności obu K ościo
łów ewangelickich w Polsce, jedności, która nie znajduje odbicia w codziennej pracy. Wi
dać to było w sprawie dopuszczenia do członkostwa w Polskim Towarzystwie Ewangelic
kim społeczności metodystów. Widać to w braku współpracy między różnymi Kościołami
na co dzień. Niektóre z nich dają się uwikłać w różne akcje polityczne, niepotrzebne i
szkodliw e dla sprawy Bożej, a my ze zdenerwowaniem lub wstydem musimy później wy
słuchiwać wypowiedzi duchownych w dziennikach telewizyjnych, nie słyszymy zaś ich i
nie widzimy wtedy, gdy trzeba dać przykład odważnego służenia Ewangelii, gdy trzeba
za kimś się ująć, komuś udzielić pomocy, kogoś odwiedzić w szpitalu lub w w ięzieniu ,
gdy trzeba dać świadectwo miłości bliźniego, gdy trzeba działać z rozkazu Jezusa, a nie
decydentów — zauważa nie bez racji H. Dominik.
Zdaniem autora postawa ekumeniczna wyraża się m.in. w naszym zainteresowaniu
innymi wyznaniami i religiami, w udziale w różnych formach kultu, w studiowaniu wy
dawnictw religijnych innych Kościołów itp. Prawdziwą podwalinę ekumenii, podkreśla
H. Dominik, tworzy Pismo Święte, z którym powinniśmy konfrontować naukę własnego
Kościoła oraz miłość Chrystusowa, która pozwala nam widzieć w przedstawicielach in
nych Kościołów nie „sekciarzy” i „braci odłączonych” , lecz braci rzeczywistych, którzy
inną drogą niż my zmierzają do tego samego celu. Mają oni niezaprzeczalne prawo do in
nego widzenia pewnych prawd. W imię miłości nie wolno ich za to atakować ani wyśmie
wać, a polemizować możemy posługując się tylko argumentami biblijnymi. Jeżeli takich
argumentów nie mamy, lepiej milczmy.
Artykuł o fundamentalnym znaczeniu pt. „Korzenie ekumenizmu w Biblii” zamiesz
czono w polskokatolickiej „Rodzinie” (nr 6 z 5 II 1989). Jego autorem jest ks. doc. Edwar
da Bałakier, wykładowca w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
Autor zaznaczył na wstępie, iż ponieważ ruch ekumeniczny jest zjawiskiem nowym,
młodym, trudno jest dopatrzyć się jego korzeni w Starym Testamencie. Izrael, wychowa
ny na starych księgach, nie znał problematyki związanej z koniecznością przywracania
jedności podzielonym w wierze. W obliczu Izraela nie liczyły się inne narody, gdyż Bóg
Jahwe miał tylko jeden naród i kult. Poza jednym przykazaniem miłości bliźniego trudno
znaleźć w Starym Testamencie korzenie ekumenizmu. Tkwią one natomiast mocno w No
wym Testamencie, który, jak podkreślił ks. E. Bałakier, jest jednym wielkim wołaniem o
jedność chrześcijan. Było ono przez wieki nie zauważane i dlatego z winy samych chrześ
cijan powstały w Kościele rozłamy trwające do dzisiejszych czasów.
Bardzo dużo o jedności mówi w swoich listach św. Paweł, jednakże najważniejsze i
najsilniej przemawiające było i jest stanowisko samego Chrystusa, Jego sposób działania,
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Jego postawa w stosunku do ludzi pogardzanych przez Żydów za odmienność przekonań,
a nade wszystko Jego słowa nakazujące jedność, które są przykładem i wezwaniem do je
dnoczenia podzielonego Kościoła. Jezus łamał podstawy nienawiści, głosił konieczność
powszechnej miłości, obejmującej nawet wrogów i nieprzyjaciół.
Jest prawdą — napisał w zakończeniu artykułu ks. E. Bałakier — że chrześcijaństwo
pow inno się jednoczyć (...) Jest prawdą że przed chrześcijaństwem jako takim, a więc zje
dnoczonym, scalonym, pogodzonym staje do zrealizowania poważne zadanie zapewnie
nia i utrzymania w świecie sprawiedliwości i pokoju, pom oc w przezwyciężaniu napięć
między narodami, w likwidacji podziałów rasowych, w położeniu kresu szaleństwu zbro
jeń itp. Te wszystkie ważne zadania wołają silnym głosem o jedność. N ie one jednak sta
nowią najmocniejszą podstawę jednoczenia się Kościoła Chrystusowego. Najmocniejszą
podstawą i źródłem jedności — nigdy nie wysychającym źródłem — jest Biblia, a zwłasz
cza N o w y Testament i zawarte w nim przykazanie miłości Boga, miłości bliźniego oraz
prośba Chrystusa, aby wszyscy, którzy weń wierzą, stali się jedno, jak On ze swoim O j
cem, a Ojciec z Nim, aby świat uwierzył (J 17, 20-21). W Biblii więc tkwią najmocniejsze
korzenie ekumenizmu.

Po raz pierwszy dotarł do naszej redakcji kwartalnik teologiczno-filozoficzny „Po
słannictwo”, ukazujący się z olbrzymim opóźnieniem (nr 3-4 z 1986), wydawany przez
Instytut Wydawniczy im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, będący placówką Kościoła
polskokatolickiego. Treść otrzymanego przez nas numeru jest wielce interesująca chyba
nie tylko dla czytelników starokatolickich i szkoda, że „Posłannictwo” jest raczej niezna
ne wśród teologów z innych kręgów kościelnych.
Numer w znacznej części poświęcony jest bardzo dobrze rozwijającemu się dialogowi
starokatolicko-prawosławnemu (pisze o t^m jeden z najlepszych u nas znawców zagad
nienia i zarazem redaktor kwartalnika, bp doc. Wiktor Wysoczański). Zamieszczono tak
że dokumenty dialogu prawosławno-starokatolickiego. Bp W. Wysoczański jest także au
torem artykułu o biskupie Hodurze jako starokatoliku, natomiast ks. Kurt Stalder pisze
na temat: „Eklezjologia i natura prawna Unii Utrechckiej biskupów starokatolickich”.
Nie brak również artykułów nie ograniczających się jedynie do kręgu problematyki
starokatolickiej. Ks. Hans A. Frei jest autorem tekstu pt. „Od identyczności wyznaniowej
do ekumenicznej”, Michał T. Staszewski prezentuje szkic o wolności sumienia w II Rze
czypospolitej, natomiast Mirosław Boruta pisze o baptystach polskich na emigracji w
oparciu o analizę miesięcznika „Słowo Praw dy” z lat 1980-1982.
W „Ateneum Kapłańskim” (nr 479, t. 112, z. 1 z 1989) znajdziemy ważny artykuł ks.
dr Wojciecha Hanca pt. „Rola hierarchii prawd w dialogu ekumenicznym”. N ie podejmu
jąc się streścić tej znamionującej dobrą robotę teologiczną publikacji, zwracam uwagę, że
z artykułem ks. Hanca winni się także zaznajomić teologowie niekatoliccy. Pogłębiona
bowiem świadomość zasady Soboru Watykańskiego II o „hierarchii p raw d ” może doko
nać dużej zmiany w myśleniu i życiu wiernych, a wtedy innym chrześcijanom Kościół ka
tolicki ukazałby się w innym świetle.
Zresztą, jak zauważa ks. W. Hanc, wielu chrześcijan innych wyznań ukształtowało
sobie obraz Kościoła katolickiego na podstawie drugorzędnych i trzeciorzędnych rysów
nauki i praktyki katolickiej (np. kultu świętych, odpustu itp.). Ponadto różnice w inter
pretacji podstawowych prawd wiary mogą okazać się raczej różnicami w dziedzinie teo
logii, aniżeli w samej wierze.
Wielokrotnie już podkreślaliśmy na tych łamach jak wielką rolę w krzewieniu przy
jaźni i miłości między chrześcijanami różnych wyznań ma do spełnienia prasa wyznanio
wa. Dlatego też staramy się omawiać te publikacje, które służą owej sprawie. Takim ar
tykułem, obrazującym kontakty ekumeniczne na Wybrzeżu jest tekst Ewy Górskiej za
mieszczony w dwutygodniku „Gwiazda M orza” (nr 5 z 26II i 5 III 1989), w którym bardzo
dobrze i ciepło mówi się o ludziach inaczej wierzących. Autorka kończy go następującą
konkluzją: Wydaje się, że na co dzień trzeba pokonać przede wszystkim wzajemną nie
chęć i uprzedzenia, przełamać rezerwę, przezwyciężyć opory, a może nawet — zachowując
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świadomość różnic teologicznych — czasem wejść do kościoła innego wyznania i p om o
dlić się wspólnie , niekoniecznie z okazji tygodnia ekumenicznego.

Zakończmy ten przegląd trafnym zdaniem bpa prof. Alfonsa Nossola, wypowiedzia
nymi przed mikrofonami Radia Watykańskiego, a utrwalonym na łamach „Słowa Po
wszechnego” (nr 37 z 21I I 1989).
Mówiąc o ekumenicznym wymiarze współczesnej teologii, Ks. Biskup stwierdził, że
powinna się ona jeszcze daleko bardziej zatroszczyć o: katolicką szerokość , ewangelicką
głębię i prawosławny dynamizm.

Czasopisma wykorzystane:
„Ateneum Kapłańskie” — dwumiesięcznik teologiczny wydawany przez Seminarium
Duchowne we W łocławku;
„Gwiazda M orza” — gdański dwutygodnik katolicki wydawany przez Kurię Bisku
pią w Gdańsku — Oliwie;
„Jednota” — miesięcznik religijno — społeczny poświęcony polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii, wydawany przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego;
„Pielgrzym Polski” — miesięcznik religijno-kulturalny wydawany nakładem W yda
wnictwa Kościoła Metodystycznego w Warszawie;
„Posłannictwo” — kwartalnik teologiczno-filozoficzny wydawany przez Instytut
Wydawniczy im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
„Rodzina” — tygodnik katolicki wydawany przez Społeczne Towarzystwo Polskich
Katolików, Instytut Wydawniczy im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
„Słowo Powszechne” — dziennik Stowarzyszenia PAX.

Oprać.: Antoni Grześkowiak
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RECENZJE

Porównanie wyznań: rzymskokatolickiego, prawosławnego,
ewangelicko-augsburskiego,
ewangelicko-reformowanego.
Warszawa: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowa
nego 1988, 156 s., nakład 10 000 egz.
Z inicjatywy redakcji miesięcznika „Jednota” ukazała się cenna praca zbiorowa po
święcona porównaniu zasad wiary czterech Kościołów chrześcijańskich. Zgodnie z przy
jętą koncepcją autorami tekstów omawiających doktrynę każdego z wyznań byli teologo
wie — przedstawiciele poszczególnych Kościołów. Wyznanie rzymskokatolickie zostało
opracowane przez ks. prof. Andrzeja Zuberbiera z Akademii Teologii Katolickiej. Dok
trynę prawosławną przedstawił ks. Jerzy Tofiluk, pracownik sekcji teologii prawosław
nej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Wyznanie ewangelicko-augsburskie zapre
zentowali ks. dr Manfred Uglorz z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i ks. Jan
Gross. Wreszcie doktrynę ewangelicko-reformowaną opracowali ks. Jerzy Stahl oraz ks.
Bogdan Tranda. Ostatni rozdział książki, poświęcony dialogom ekumenicznym prowa
dzonym przez katolików, prawosławnych i ewangelików obu konfesji między sobą (do
1987 r.), napisał dr Karol Karski.
Zasadniczą część książki stanowią teksty przedstawiające najważniejsze aspekty
doktryny poszczególnych Kościołów, ujęte w postaci siedmiu grup tematycznych (źródła
wiary, Kościół, formy kultu, sakramenty, przykazania, zbawienie, eschatologia). Każdy z
tych siedmiu problemów został omówiony w czterech oddzielnych paragrafach, prezen
tujących doktrynę poszczególnych Kościołów. W ten sposób powstało zwięzłe kompen
dium porównawcze teologii czterech wyznań.
W części poświęconej źródłom wiary autorzy koncentrują się na takich kluczowych
zagadnieniach jak Pismo Święte a Tradycja, kanon, natchnienie oraz interpretacja ksiąg
biblijnych. Część eklezjologiczna uwzględnia obie główne koncepcje Kościoła (jako
wspólnoty wyznawców i jako Ciała Chrystusa), problematykę jedności i powszechności
Kościoła, jego celów, form działalności i urzędów. Następnie omawiane są formy kultu
charakterystyczne dla poszczególnych wyznań, a więc nabożeństwo, liturgia, modlitwa,
święta kościelne i inne formy aktywności (np. pielgrzymki), a także ważne dla teologii
ekumenicznej problemy kultu Marii i świętych. Oddzielną część książki poświęcono sa
kramentom. Kolejny temat, przykazania, wiąże się z ważnymi zagadnieniami Prawa Bo
żego i jego szczegółowej interpretacji (np. w zakresie karności kościelnej, władzy kluczy,
kultu obrazów). Fundamentalna dla całego Kościoła chrześcijańskiego nauka o zbawie
niu (soteriologia) została przedstawiona przez wszystkich autorów chrystocentrycznie, w
ramach charakterystycznych dla poszczególnych Kościołów teologicznych koncepcji sen
su dziejów i usprawiedliwienia. Tu czytelnik znajdzie m.in. ważne dla dialogu ekumeni
cznego zagadnienia łaski i dobrych uczynków. Ostatnim wielkim tematem porównania
wyznań jest eschatologia z zagadnieniami życia i śmierci, sądu ostatecznego, paruzji
Syna Człowieczego oraz przyszłego świata. Trzeba podkreślić, że trudne zagadnienia teo-

RECENZJE

129

logiczne zostały w omawianej książce przedstawione w jasny, zrozumiały dla każdego
sposób. Bez wątpienia jest to również zasługą redaktorki książki (Ewy Pokorskiej).
Zasadniczym mankamentem omawianego opracowania jest brak indeksu rzeczowe
go, umożliwiającego szybkie odszukanie takich szczegółowych tematów jak celibat, za
kon, predestynacja, prymat papieża lub zmartwychwstanie ciał. Cenny wstęp „Od w yda
w cy” wyjaśnia genezę książki, przywołując między innymi fakty historycznego wydania
„Tarczy W iary ” w 1905 r. oraz nr 8-9 (1974) „Jednoty”. Nie wszystkie informacje biblio
graficzne zawarte w tym wstępie są ścisłe. Otóż były tylko dwa wydania „Tarczy W iary ” ;
wydanie drugie (W arszawa 1914-20), bardzo rozszerzone, zawierało, oprócz porównania
wyznań, również tekst Konfesji Sandomierskiej, katechizmu (tzw. mniejszego) ks. Krzy
sztofa Kraińskiego, obszerne opracowanie porównawcze większości religii światowych
(także niechrześcijańskich), artykuły o księgach symbolicznych, karności kościelnej, ka
lendarzu i agendach. Obydwa wydania „Tarczy W iary” były ilustrowane, m.in. reprodu
kcjami starodruków. Wydania wileńskie, o których wspomniano we wstępie, były przed
rukiem — z niewielkimi zmianami — tylko części tekstu „Tarczy W iary”, mianowicie do
tyczącej porównania katolicyzmu z dwoma wyznaniami ewangelickimi. Wileńskie kole
gium ewangelicko-reformowane (a nie synod!) opublikowało prawdopodobnie cztery
wydania broszury, której nadało tytuł „Porównanie wyznania rzymsko-katolickiego z
ewangelicko-reformowanym”; autorowi tych słów znane są z autopsji edycje z lat 1926,
1928 i 1937. numerowane przez wydawcę jako wydania drugie, trzecie i czwarte. Cieka
wa historia polskich porównań doktryn różnych wyznań chrześcijańskich, pisanych z
myślą o szerokim kręgu odbiorców, wciąż czeka na opracowanie. Warto na tym miejscu
wspomnieć, że ks. Jerzy Heczko, posługując się pseudonimem J.H. Prawdowskiego, już w
1851 r. opublikował w Cieszynie popularne dziełko „Katolictwo i ewangielictwo, czyli
droga do poznania prawdy chrześcijańskiej, wskazana ludow i”, natomiast ks. Wilhelm
Piotr Angerstein czterokrotnie (1897, 1913, 1926 i 1935) wydał broszurę „Różnice między
Kościołami rzymskokatolickim a ewangelicko-augsburskim”.
Włodzimierz Zuzga

U G L O R Z M A N F R E D : Obecność Boga w chrystologicznej
refleksji ewangelisty Jana. W arszaw a: Chrześcijańska A k a 
demia Teologiczna 1988, 210 s., 1000 egz.

Ewangelia według św. Jana należy do najpóźniej powstałych pism Nowego Testa
mentu — jej ostateczna redakcja pochodzi z początku II wieku. Współczesna biblistyka
zajmuje się m.in. problemem, w jakim stopniu Ewangelie relacjonują życie i naukę Jezusa
z Nazaretu, a w jakim są wyrazem teologicznej refleksji pierwszych gmin chrześcijańs
kich. W tym świetle czwarta Ewangelia jawi się przede wszystkim jako jedna z pierw
szych wielkich teologicznych syntez. Właściwe odczytanie intencji autora tej Ewangelii
ma istotne znaczenie dla współczesnej teologii, której ciągle aktualnym zadaniem jest
uzasadnianie oraz stwórcza reinterpretacja przyjmowanych formuł dogmatycznych.
Dogmatyka kościelna bowiem nie błądzi, o ile głoszony przez nią kerygmat nie tylko od
powiada na wyzwania współczesności, lecz również jest zakotwiczony w tym nurcie ref
leksji teologicznej, który został wytyczony przez autorów Nowego Testamentu.
Zdaniem ks. Manfreda Uglorza, teologa luterańskiego, autora omawianej monogra
fii, jądrem teologii czwartej Ewangelii jest chrystologia głosząca obecność Boga w osobie
wcielonego Chrystusa. Boża immanencja w świecie, na którą wskazywał już Stary Testa-
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ment, osiągnęła apogeum i ostateczne spełnienie w Jezusie Chrystusie. Fakt ten ma prze
de wszystkim charakter egzystencjalno-soteriologiczny i jest podstawą wszelkiej popra
wnej teologii zasługującej na miano chrześcijańskiej. Autor przeczy tezie, że teologiczna
myśl ewangelisty Jana była w istotnym sensie inspirowana przez koncepcje hellenistycz
ne. Zapożyczenia hellenistyczne, ujawniające się na poziomie egzegezy filozoficznej,
mają wtórny charakter; właściwym źródłem inspiracji dla ewangelisty, ujawniającym się
w wyniku badań hermeneutycznych, jest Stary Testament i cała tradycja judaizmu. D la
tego pierwszą z czterech zasadniczych części swej rozprawy autor poświęcił zagadnieniu
obecności Boga według Starego Testamentu, który — zdaniem autora — nie świadczy o
Bogu w kategoriach ontyczno-poznawczych, lecz przede wszystkim egzystencjalnych
(jest to stanowisko dominujące w interpretacjach protestanckich). Stary Testament uka
zuje rozwój religii Izraela — istotnym rysem tego rozwoju jest demitologizacja, przezwy
ciężająca m.in. prymitywne ujmowanie sił i zjawisk przyrody jako manifestację obecnoś
ci Boga w świecie. Inną ważną cechą ewolucji wierzeń Żydów jest deantropomorfizacja
pojęcia Boga, dążąca do transcendentalizacji Stwórcy i ukierunkowująca monoteistycz
ną myśl judaizmu w nurt jedyny w swoim rodzaju na Bliskim Wschodzie, zabezpieczają
cy go od w pływ ów antropomorfizujących politeizmów pogańskich. Uwzględniając rezul
taty krytyki tekstu biblijnego, autor omawia kolejno sposoby i formy manifestacji obec
ności Boga w Starym Testamencie, a także te terminy i pojęcia, które — przejęte z myśli
starotestamentowej — zostały wykorzystane w epifanijnych koncepcjach ewangelisty
Jana. W ażne są tu przede wszystkim uniwersalne pojęcia Oblicza Jahwe, Jego Imienia,
Anioła i Chwały. Z myśli profetycznej omówiono kluczowe pojęcia Ducha Pana oraz Jego
Słowa, natomiast z nurtu mesjanistycznego postacie króla, sługi Jahwe i Syna Człowie
czego.
Pozostałe trzy główne części książki poświęcone są obecności Boga w myśli Janowej,
a więc zasadniczemu tematowi badań. Teza pierwszej z nich głosi, że Chrystus przedsta
wiany w czwartej Ewangelii jest epifanią Boga w sensie, który jest kontynuacją starote
stamentowej koncepcji objawienia. Autor twierdzi bowiem, że „całe teologiczne myślenie
i mówienie Ewangelisty jest prezentacją dogmatu wiary, iż Bóg objaw ił się w Chrystusie”
(s. 54). Punktem wyjścia jest idea ojcostwa Boga, która jest prawdopodobnie prafenomenem religijnym. D o idei tej Izraelczycy odnosili się początkowo powściągliwie; dopiero w
epoce proroków, po reformie deuteronomicznej, zaczęto porównywać litość Jahwe do li
tości ojca — wtedy było już w pełni ukształtowane pojęcie suwerennego Boga i nie groziło
niebezpieczeństwo prymitywnego antropomorfizmu. W Starym Testamencie ojcostwo
Boże było jednak rozumiane jako kolektywne, zgodnie z ideą Ludu Bożego i judaistyczną
koncepcją historii. Jezus Ewangelii Janowej wypełnił i pogłębił myśl o ojcostwie przez
swoje Abba, nawiązujące do rodzinnego, wręcz dziecięcego słownictwa, nadając samej
idei absolutnie nowy rys. W ten sposób do pierwotnie funkcjonalnej cechy relacji ojciec
— syn dołączony został sens intymny, osobowy. Mimo to Ewangelia św. Jana jest końco
wym etapem biblijnego procesu deantropomorfizacji i transcendentalizacji Boga — tran
scendentny Bóg nie kontaktuje się bezpośrednio z immanentnym światem; można nawet
powiedzieć, że Bóg Starego Przymierza oddala się od nas jeszcze bardziej, ponieważ całą
sferę „pośrednictwa” przekazał Logosowi. W ten sposób Chrystus jest konkretyzacją,
epifanią Boga. Odtąd Bóg może być poznawany jedynie w swym jednorodzonym Synu.
Zdaniem autora książki myśl o powołaniu Syna przez Ojca nie jest centralnym proble
mem czwartej Ewangelii, bowiem została ona podporządkowana tematowi obecności
Boga w świecie; korzeni takiego ujęcia trzeba również szukać w starotestamentowym
profetyzmie. Wnioski te są udokumentowane przez autora m.in. szczegółową analizą ta
kich epifanijnych formuł i pojęć czwartej Ewangelii, jak „posłanie przez Ojca”, prawda,
światłość, świadectwo. Wnioski są jednoznaczne: roszczenia Jezusa wskazują, że jest On
ostateczną epifanią Boga.
Następna część omawianej monografii poświęcona jest Chrystusowi, który według
czwartej Ewangelii jest Bogiem wśród nas. Autor analizuje następujące tytuły chrystolo
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giczne: Syn Boży, Logos oraz formułę „Jam jest”. Pierwszy tytuł nie jest tylko synoni
mem mesjasza, ale wskazuje na boskość Jezusa. Ma to również konsekwencje ontologiczne: Syn jest nie tylko epifanią Boga, ale też sposobem bytowania w świecie. Surowy mo
noteizm żydowski wykluczał możliwość istnienia Boga w ciele. Była to zatem całkowita
nowość dla prawowiernych Żydów. W języku Jana jej werbalizacją jest pojęcie Logosu.
Analiza prologu Ewangelii Janowej wskazuje, że totalna preegzystencja Logosu nie ma
związku z kreacją świata, poza tym, że „jak Stary Testament wyklucza teogenezę, tak
prolog czwartej Ewangelii wyklucza logogenezę” (s. 110). Po bytowaniu Logosu u Boga
nastąpił inny sposób Jego istnienia — w ciele. Wcielenie zapoczątkowało nowy eon: koń
cowy etap historii. Chrystologiczny dogmat o „Bogu w ciele” ma wymiar eschatologiczny
w sensie eschatologii urzeczywistnionej, jest hermeneutycznym postulatem, jego przyję
cie wymaga egzystencjalnej decyzji. Zwrot „Jam jest” odzwierciedla śmiałe roszczenie
Jezusa, świadomego swej boskiej godności i jedności z Ojcem.
Ostatnia część pracy, zatytułowana „Chrystus Bogiem dla nas”, poświęcona jest anali
zie soteriologii zawartej w czwartej Ewangelii. Analizowane są tu przede wszystkim tytuły:
zbawiciel, Baranek Boży, żywot, chleb żywota, zmartwychwstanie, światłość świata, drzwi
dla owiec, droga, prawdziwy krzew winny, prawda, dobry pasterz. Wszystkie te określenia
są — zdaniem autora — zakorzenione w Starym Testamencie, zostały twórczo zinterpreto
wane przez Jana zgodnie z naukami Jezusa, a ich związek z gnozą, hellenizmem i innymi
wierzeniami pogańskimi nie wywarł istotnego wpływu na teologię czwartej Ewangelii.
Omawiana monografia — jeśli przyjmie się podział biblistyki na poziomy egzegezy,
hermeneutyki i teologii biblijnej — oscyluje pomiędzy dwoma ostatnimi poziomami. A u 
tor wykorzystuje rezultaty współczesnych badań, nie stroni również od własnych ujęć i
uogólnień. Dlatego ukazanie się tej książki jest wydarzeniem w polskim piśmiennictwie
teologicznym, tym bardziej, że w ostatnich latach wśród publikacji pracowników sekcji
teologii ewangelickiej ChAT dominuje problematyka historyczna. N a podkreślenie zasłu
guje fakt pełnego wykorzystania przez autora polskiej literatury przedmiotu (katolickiej,
ewangelickiej i nawet prawosławnej, wydanej do ok. 1985 r.). Bibliografia obca to przede
wsszystkim prace katolików i luteranów z niemieckiego obszaru językowego, ale także
reformowanych (np. Paolo Ricca z Rzymu). Niektóre polskie prace oraz przekłady (np. ks.
F. Gryglewicza, G. von Rada), które ukazały się w naszym kraju w latach 1985-6, są uwz
ględnione niekonsekwentnie, za co należy raczej winić redaktora książki (do kwestii re
dagowania omawianej pozycji pozwolę sobie wrócić na końcu tej recenzji). Godny uwagi
jest fakt, że ks. Uglorz podjął się w swojej pracy krytyki tez polskiej nowotestamentalistyki marksistowskiej, której samotnym przedstawicielem jest obecnie prof. Zygmunt
Poniatowski. Wspomnę tu krytykę poglądu, że Bóg czwartej Ewangelii stał się tylko ab
strakcyjną ideą, racją dla nowego Boga — Logosu (s. 64), obfonę lekcji monogenes theos
(gr. jednorodzony Bóg) z Jan 1, 18 (s. 70-71), wskazanie na wątpliwość zapożyczenia ter
minu, a zwłaszcza znaczenia słowa „Logos” od Filona Aleksandryjskiego (s. 112). W tym
ostatnim przypadku szczególnie cenne jest wykazanie, że koncepcja Logosu z pism Filo
na w żaden sposób nie może być uzgodniona z teologią Janową.
Jedna z polemik autora książki wykracza poza problematykę czwartej Ewangelii i
ma uniwersalne znaczenie dla całej teologii Nowego Testamentu. Chodzi o krytykę po
glądu niektórych biblistów, skwapliwie popieranego przez tzw. badaczy laickich, głoszą
cego, że historyczny Jezus z Nazaretu nigdy me rościł sobie pretensji do nadprzyrodzonej
więzi z Bogiem Starego Testamentu, nie przypisywał zbawczej roli swojej działalności,
był tylko jednym z nauczycieli późnego, podzielonego na mesjanistyczne sekty judaizmu.
Autor omawianej monografii dowodzi bezzasadności takich teorii, argumentując m.in.,
że w takim przypadku Żydzi nie mieliby żadnych podstaw do skazania Jezusa na śmierć.
Dodajmy od siebie, że koncepcja „wielkiej mistyfikacji” zmuszałaby krytycznie zoriento
wanych biblistów naszej epoki do zastanowienia się, czy sami mistyfikatorzy (tzn. nowotestamentowi pisarze) nie dokonali cudu, bowiem udało im się ukryć prawdę przed histo
rykami, filologami, a nawet szyfrologami.
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W recenzji nie jest możliwe zreferowanie wszystkich cennych spostrzeżeń i oryginal
nych koncepcji dzieła, tym bardziej, że książka ks. Uglorza zawiera — mimo stosunkowo
niewielkiej objętości — całe bogactwo teologicznych treści. Zrozumiałe jest, że w takim
przypadku lektura tekstu prowadzi również do pytań, wątpliwości, a nawet krytycznych
uwag. Pewien niedosyt może budzić analiza problemu preegzystencji Logosu (zwłaszcza s.
62, 73 i 74). Werset Jan 1, 10 brzmi trochę jak zarzut wobec człowieka, że nie poznał Logosa.
Zarzut taki jest bezpodstawny, bowiem przed wcieleniem Logos nie mógł być dostrzeżony.
Inaczej jest wtedy, gdy werset ten mówi o Jezusie Chrystusie — wcielonym Bogu; w takim
wypadku ton wypowiedzi jest zrozumiały, bowiem omawiany werset staje się antycypacją
faktu odrzucenia przez ludzi zbawczej oferty Chrystusa. Problem ten sprawia kłopoty w te
ologii pastoralnej. Fragmenty książki dotyczące eschatologii (s. 115, 159) oraz przypowieści
o Królestwie Bożym (s. 163) mogłyby być skomentowane koncepcjami Charlesa Dodda, za
wartymi np. w dwóch jego pracach przetłumaczonych na język polski. Egzegeza tekstów Jan
5, 17, 19-21, 30 (s. 173) aż się prosi o skomentowanie w ramach teologii procesu. Niejasne są
również rozważania o klasyfikowaniu typów chrystologii (s. 15-19 oraz 97-99). W szczegól
ności wątpliwe jest zaliczenie chrystologii Bartha i Schürmanna do przeciwstawnych trady
cji (obaj uprawiają przecież tzw. chrystologię odgórną). Są to jednak uwagi, które w żaden
sposób nie mogą podważyć wartości omawianej książki.
N a zakończenie sprawa przykra, wiążąca się ze skandalicznym wręcz opracowaniem
redakcyjnym książki. Tekst właściwie nie nosi śladów pracy redaktora, z wyjątkiem nic
nie wnoszącego i pozbawionego treści merytorycznych wstępu „Od w ydaw cy”. Prawdo
podobnie wydrukowano tzw. tekst „surowy”, dostarczony przez autora, albo nawet znie
kształcony przy przepisywaniu. Interpunkcja jest niezgodna z polskimi zasadami; co naj
mniej 40% przecinków jest zbędnych (typowy błąd to oddzielanie podmiotu od orzecze
nia przecinkiem). Dość liczne są „literówki” i błędy stylistyczne — niektóre utrudniają
skutecznie zrozumienie tekstu (np. s. 63, 109, 112, 130, 157). Wykaz skrótów nie został
skolacjonowany z tekstem; np. przypis 99 s. 82 zawiera skrót nie występujący w wykazie.
N ie wydrukowano przypisu 37 (s. 152), natomiast nie wiadomo, do czego odnieść przypis
41 (s. 155). Przykłady można mnożyć. Zrozpaczony czytelnik nie uwierzy, że książka, w
której zostawiono zdanie „Dla spragnionej wilgoci ziemi Jezusa, woda, jej obfitość lub
brak, decydowała o plonach i życiu” (s. 156), była przez redaktora czytana. Raczej uzna,
że hasło „protestancka etyka pracy” jest pustym sloganem.
Włodzimierz Zuzga

Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w
kulturze Europy . Redakcja Ryszard Łużny. L ublin: W y d a w 
nictwo Katolickiego Uniw ersytetu Lubelskiego 1988, 3025
egz., s. 423.

Tysiąclecie Chrztu Rusi zaowocowało setkami publikacji naukowych i popularnych,
dziesiątkami sympozjów i sesji naukowych, a owoce tychże sesji zaczynają się pojawiać w
druku. Tom referatów, opublikowanych przez K U L jest owocem sesji naukowej odbytej
w Lublinie we wrześniu 1985 roku. Wygłoszono wtedy 34 referaty, z których wydruko
wano 28 (nie podano tytułów referatów nie publikowanych). Pod względem tematycznym
referaty te można podzielić na siedem grup: cyrylo-metodiańska (2), stosunki wyznanio
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we polsko-ruskie (1), doktryna (1), literatura (6), problematyka historyczna (2), folklor (2)
i unia (3). Najwięcej uwagi poświęcono więc literaturze ruskiej i rosyjskiej oraz unii. Z a 
miarem moim jest zasygnalizowanie kilku tylko problemów, związanych z pozycją
„Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej”.
Problemowi słowiańskiej liturgii św. Cyryla i Metodego poświęcony jest artykuł Bo
rysa Bałyka. Zasadniczo autor powtarza ugruntowane już w tej materii opinie, nie powo
łując się jednak na podstawowe w tej kwestii opracowanie H.W. Codringtona „The Litur
gy of Saint Peter” (Münster in Westfallen 1936). Nieznajomość tej pozycji powoduje mi
nimalizowanie historycznej roli Liturgii św. Piotra na przełomie tysiącleci. Liturgia św.
Piotra nie była efemerycznym tworem pogranicza grecko-łacińskiego. Zachowały się tek
sty tej Liturgii w językach gruzińskim, ormiańskim, greckim, łacińskim i słowiańskim. W
Kościele gruzińskim był to podstawowy formularz liturgiczny obok Liturgii św. Jakuba
Apostoła. Trudno powiedzieć, co spowodowało tak błyskawiczną „karierę” tej Liturgii,
jak i jej błyskawiczny upadek. Czy powodem tego była jej swoista „ekumeniczność”, po
łączenie dwóch różnych tradycji liturgicznych? Można sądzić jednak, że świętym braciom
Liturgia ta była dobrze znana z ich rozlicznych podróży.
Kwestia unicka — można sądzić, biorąc pod uwagę tytuł publikacji, że unia jest dzie
dzictwem chrztu Rusi. Artykuły odnoszące się do unii dotyczą przechodzenia unitów na
obrządek łaciński w diecezji chełmskiej w X IX wieku (W. Kołbuk), szkół i książek w
działalności bazylianów w X V II i X V III wieku (M. Pidłypczak-Majerowicz) oraz Kościo
łowi wschodniemu na Węgrzech — głównie unickiemu (J. Puciłowski). Ten ostatni arty
kuł znalazł się chyba przypadkowo w tym zbiorze, gdyż z Rusią Kijowską ma raczej mało
wspólnego. Nie poruszam tej kwestii bynajmniej dlatego, jakoby słowo „unia” działało
na prawosławnego „niczym ładunek dynamitu”, ale dlatego, iż trzy artykuły dotyczące
unii (w tym także na Węgrzech) i nieobecność choćby jednego artykułu dotyczącego pra
wosławia (jakby nie było, Ruś była i jest prawosławna) świadczy o pewnym, mówiąc deli
katnie, „przesunięciu akcentów”.
W ydaje się jednak, że należy zwrócić uwagę szczególnie na ten blok materiałów, któ
re są najliczniejsze, czyli dotyczą literatury. Niewątpliwie uwagę każdego czytelnika przy
kuje sam tytuł artykułu W. Mokrego „Nurt chrześcijański w literaturze ukraińskiej X I —
X X wieku. Od Słowa Iłariona do Soboru Olesia Honczara” (ss. 317-349). Artykuł ten jest
pouczający w stopniu wyjątkowym, bowiem uświadamia czytelnikowi, że Iłarion żyjący w
X I wieku był... Ukraińcem. Uderza także swoisty dobór w publikacji tematów przy
padkowych, chociaż może jest to wynikiem profilu samego sympozjum. Literatura (jak by
nie było 1000 lat) to dziennik podróży Piotra Tołstoja (ss. 175-185), chrystologia Knyh
bytija ukrainskoho narodu (ss. 221-234), symbolika krzyża (ss. 235-246) i orient biblijny
(ss. 247-282) u Dostojewskiego, współczesna liryka rosyjska (ss. 299-316) oraz wspom
niany już artykuł o Iłarionie, Ukraińcu z X I wieku. Można odnieść jeszcze do tej grupy
analizę paterykonu kijowsko-pieczerskiego (ss. 117-126), omówienie roli św. Mikołaja w
folklorze rosyjskim (ss. 127-158) i rosyjskich przysłów (ss. 159-176). Jedne z tych opraco
wań są ogólne, a inne dotyczą kwestii szczegółowych, na przykład symboliki krzyża u
Dostojewskiego (bez powołania się na fundamentalną pracę K. Moczulskiego). Czy jed
nak krzyż stanowi faktycznie centralny problem utworów Dostojewskiego? Przecież D o
stojewski dążył do rozstrzygania kwestii fundamentalnych, eschatologicznych. W tym
dopiero kontekście można zobaczyć centralny problem twórczości Dostojewskiego —
Chrystus i antychryst. W izja Dostojewskiego jest apokaliptyczna i uzależniona całkowi
cie od tradycji prawosławnej apokaliptyki.
Oczywiście dobrze jest poznać dzieje szkolnictwa unickiego na Rusi (ss. 168-187 — o
innych szkołach cicho), dobrze jest także poznać „elementy słowiańskie” w pismach i w y
powiedziach papieża Jana Paw ła II (ss. 383-416). Jednakże autorzy recenzowanej pracy
nie potrafili wznieść się, niestety, ponad unicki schemat dziejów Rusi, a więc Rusi ka
tolickiej, pomimo że te właśnie elementy w historii Rusi i Rosji miały zawsze cha
rakter marginesowy. „Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej” — i ani jednego artykułu o
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Askoldzie i Dirze, o księżnej Oldze, o księciu Włodzimierzu, — „i jego konsekwencje w
kulturze Europy” — prawie wyłącznie unickie.
N ie neguję wartości i znaczenia opublikowanej książki, chciałbym jednak, aby w
przyszłości (w nocie redakcyjnej jest wzmianka o kolejnych pozycjach) zachowano w tego
typu wydawnictwach odpowiednie proporcje, które umożliwiają naświetlenie roli chrze
ścijaństwa na Rusi w sposób bardziej wyczerpujący i obiektywny. Wtedy pożytek płyną
cy z pracy będzie większy, a i czytelnik dowie się czegoś więcej o chrześcijaństwie ruskim
(prawosławiu), bo jest to ciągle temat mało znany, a nie tylko o unii i to na Węgrzech.
Ks. Henryk Paprocki

Nie wszyscy są jednego ducha. Z angielskiego przełożył W ło 
dzimierz Czausow. W arszaw a: Instytut W ydaw niczy P A X
1988, 290 s., 30 000 egz.

Prezentowany tom składa się z trzech rozpraw poświęconym ośmiu sektom współ
czesnym. Maurice C. Burrell w pracy pt. „Wyzwanie kultów” omawia nowe — powstałe
w Ameryce i Azji — ruchy religijne, które rozwijają się na Zachodzie. Przedstawia więc
Ogólnoświatowy Kościół Boga, Rodzinę Miłości (Dzieci Boże), Kościół Zjednoczenia, M i
sję Boskiej Światłości, Medytację Transcendentalną, Ruch Hare Kryszna, Scjentologię.
Przejrzyście szkicuje ich dzieje, wierzenia, praktyki; oczywiście, rysuje także sylwetki
założycieli. W krótkich porównaniach przypomina główne różnice między doktrynami
ww. grup a chrystianizmem. M.C. Burrell zestawia również niektóre cechy ogólne cha
rakteryzujące owe nowe ruchy religijne. Wskazuje więc m.in. na ich misjonarską gorli
wość, charyzmatyczne przywództwo, przekonanie o wyłącznym prawie do prawdy, ścisłą
dyscyplinę stosowaną wobec członków, dławienie indywidualności. Kończy zaś rozważa
niami o wyzwaniu, jakim są sekty dla chrześcijaństwa, które przecież ma głosić Ewange
lię także wyznawcom nowych kultów.
W studium pt. „Medytacja Transcendentalna — kosmiczne szalbierstwo” John Allan
dość szczegółowo omawia ów ruch podkreślając głównie kłamliwe twierdzenia jego zało
życiela (Maharishiego) i zwolenników (np. o wielkiej liczbie wyznawców, skutecznym
uwalnianiu od narkotyków, umiejętności lewitacji) oraz wskazując na niebezpieczne ob
jawy uboczne występujące wśród stosujących M T (np. swoisty mistycyzm zła, wizje stwo
rzeń demonicznych, upiornych, niezwykle wysoki wskaźnik samobójstw u nauczycieli
MT). Druga natomiast praca J. Allana — „Joga. Analiza chrześcijańska” — zawiera opis
genezy jogi, jej rodzajów, rozwoju na Zachodzie, stosunku wobec buddyzmu, islamu (sufizmu), chrześcijaństwa.
Protestanccy autorzy rekomendowanego tomu nie tają swego bardzo krytycznego
stosunku wobec nowych ruchów religijnych, widząc w nich formę protestu przeciw
chrześcijaństwu pojmowanemu jako religia konwencjonalna, konserwatywna, przesta
rzała. Prezentowana książka, której uzupełnienie stanowi watykański raport „Sekty albo
nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie”, jest pożyteczną publikacją ubogacającą
polską bibliotekę religioznawczą; pełni bowiem rolę swoistej odtrutki wobec fascynacji
nowymi kultami docierającymi także do naszego kraju.
Grzegorz Łęcicki
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W Ł O D Z IM IE R Z S O Ł O W J O W . Wybór pism. Poznań: W y d a 
w nictw o „ W D ro d ze” 1988, t. 1, 169 s.; t. 2 151 s.; t. 3. 175 s.,
20 000 egz.

Włodzimierz Sołowjow należy bezsprzecznie do najciekawszych filozofów rosyjs
kich. Obok Aleksego Chomikowa uznawany jest powszechnie za prekursora prawosław
nej odnowy teologicznej. Właśnie od niego rozpoczyna się nurt rosyjskiej filozofii religij
nej. W płynął on na pisarstwo swojego przyjaciela Fiodora Dostojewskiego (tom ostatni
zawiera trzy przemowy ku pamięci Dostojewskiego, drukowane przed laty w miesięczni
ku „Novum ”). Z jego dorobku intelektualnego czerpali prawosławni myśliciele tej miary
co o. Sergiusz Bułgakow i o. Paweł Floreński (zwłaszcza w dziedzinie sofiologii). Sołow
jow był entuzjastą idei jedności chrześcijańskiego Wschodu z Zachodem, pojednania pra
wosławia z katolicyzmem na zasadzie wzajemnego uznania tożsamości wiary (dokonał
nawet jednorazowo aktu interkomunii w kościele unickim). Każdy tom niniejszej edycji
poprzedza wstęp pióra o. Aleksandra Hauke-Ligowskiego OP: on też zapewne jest auto
rem wyboru, którego szczupłość jest uderzająca.
Pierwszy w języku polskim zbiór pism W. Sołowjowa z różnych okresów życia pow i
nien być nieco obszerniejszy — było bowiem z czego wybrać. Sama koncepcja aż trzech
oddzielnych tomów niewielkiej objętości także budzić musi zastrzeżenia. Warto przypo
mnieć, że „W Drodze” wydało wcześniej pracę Sergiusza Sołowjowa pt. „Życie i ewolucja
twórcza Włodzimierza Sołow jow a”, Poznań 1986. W sumie mamy przykład konsekwen
tnej polityki wydawniczej mającej na celu zapoznanie społeczeństwa polskiego ze skar
bami prawosławnej myśli rosyjskiej. Należy bardzo wysoko ocenić tę działalność jako
wkład w polską ekumenię. Warto by może pomyśleć o wydaniu wierszy Sołowjowa, jed
nego z czołowych rosyjskich symbolistów. Mogą być one kluczem do zrozumienia myśli
człowieka, którego cała twórczość w czasach władzy radzieckiej skazana została na za
pomnienie.
Tadeusz Wyszomirski

Opowieści pielgrzyma, Poznań: W ydaw nictw o „ W D ro d ze”
1988, 176 s., 20 000 egz.

Książka anonimowego autora rosyjskiego z ubiegłego stulecia weszła na trwałe do
kanonu lektur na temat mistyki i życia duchowego w całym świecie. Cieszy się nadal
ogromną popularnością, o czym świadczy chociażby fakt, że we Francji miała 14 wydań.
Opowiada o doświadczeniu modlitwy w prawosławiu, a konkretnie o tzw. modlitwie Je
zusowej, prowadzącej do kontemplacji. Zw raca uwagę analogia pomiędzy tą praktyką a
znanym w religiach orientu powtarzaniem mantr. Ten rodzaj modlitwy pielęgnowany na
św. Górze Athos oraz w niektórych monasterach rosyjskich (pustelnia Optino) po rewolu
cji 1917 r. wraz z emigracją upowszechnił się na Zachodzie, gdzie został przejęty przez
niektóre środowiska katolickie oraz protestanckie i w ten sposób stał się formą modlitwy
ekumenicznej. Prostota stylu, autentyzm przeżyć duchowych i poszukiwań sprawiają, że
lektura „Opowieści pielgrzyma” staje się niezapomnianą lekturą. Jest ona nie tylko szko
łą modlitwy skoncentrowanej na powtarzaniu imienia Jezus, ale doskonałym w prow a
dzeniem w zagadnienia prawosławnej duchowości i rosyjskiej pobożności. W ten sposób
niniejsza książka w znacznym stopniu przyczyni się do poznania Kościoła Wschodniego,
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a w konsekwencji służyć będzie dobrze ekumenicznemu zbliżeniu. Została wydana przez
oficynę wydawniczą oo. dominikanów, która ma już na swoim koncie kilka klasycznych
pozycji z zakresu prawosławia, wychodząc nimi naprzeciw zapotrzebowaniu wśród czy
telników. Inspiracja przetłumaczenia tej książki wyszła od ks. Sergiusza Gajka z Instytu
tu Ekumenicznego na K U L -u i została wydana „dla uczczenia wielkiego daru Chrztu
Świętego przyjętego w Kijowie przed tysiącem lat, który dał początek wierze i życiu
chrześcijańskiemu wielu ludów i narodów na Wschodzie”.
Tadeusz Wyszomirski

R O Ś C IS Ł A W K O Z Ł O W S K I ks.: Rosyjska eklezjologia pra

wosławna w X IX -X X wieku. Studium historyczno-dogmatyczne. W arszaw a: Chrześcijańska A kadem ia Teologiczna
1988, 294 s., 1000 egz.

Rozprawa habilitacyjna ks. R. Kozłowskiego, pracownika naukowego sekcji prawo
sławnej na ChAT, daje szeroką panoramę refleksji o Kościele. Autor rozpoczyna od za
prezentowania poglądów XVII-wiecznego metropolity kijowskiego Piotra Mohyły. Pre
zentuje też rosyjską teologię szkolną jak i myślicieli-klasyków teologii prawosławnej ta
kich jak Aleksy Chomiakow (omawiając jego koncepcję soborowości), Włodzimierz Sołowjow, o. Paweł Floriański, o. Sergiusz Bułgakow i o. Mikołaj Afanasjew. U tych teolo
gów zaznaczył się zwrot ku eklezjologii zorientowanej patrystycznie i wyzwolenie z kate
gorii myślowych właściwych dla Zachodu. Wiele miejsca poświęcił autor uwzględnieniu
sofijnego wątku w rozważaniach o Kościele. Jednak z ekumenicznego punktu widzenia
najbardziej płodny wydaje się być rozdział poświęcony analizie eklezjologii eucharysty
cznej o. M. Afanasjewa. Według niej Kościół jest zgromadzeniem eucharystycznym ludu
Bożego, co oznacza, iż wszędzie gdzie przeżywana jest Eucharystia, tam manifestuje się
Kościół powszechny w całej swojej pełni. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to koncepcja teo
retyczna, ale najstarsza eklezjologia poświadczona już listami św. Pawła. Powrót do niej
wywołuje określone implikacje ekumeniczne i pozwala na niej zbudować wizję jedności
Kościoła. Podjęte zostało także zagadnienie recepcji eklezjologii eucharystycznej zarów
no w prawosławiu jak i wśród pozostałych chrześcijan. Po raz pierwszy w języku polskim
powstał tak całościowy obraz rosyjskiej prawosławnej myśli eklezjologicznej — owoc
rzetelnej i kompetentnej pracy badawczej.
Tadeusz Wyszomirski

A L E K S A N D E R S C H M E M A N N : Za życie świata. W arszawa:
Instytut Prasy i W ydaw nictw „Novum ” 1988, 10000 egz., 96 s.

Autor tej niewielkiej książeczki, ks. prof. A. Schmemann (1921-83), był najwybit
niejszym liturgistą prawosławnym naszego stulecia. Swoje zainteresowania kierował w
stronę tego, w jaki sposób wydobyć z rytów liturgicznych ich istotny egzystencjalny sens
tak, aby mogły one naprawdę głęboko kształtować naszą pobożność i całe życie chrzęści-
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jańskie. Dostrzegając pewien kryzys życia liturgicznego we wszystkich Kościołach chrze
ścijańskich, książkę swoją adresował raczej do czytelnika wychodzącego z innego środo
wiska wyznaniowego, który dopiero co zetknął się z Kościołem wschodnim. Pisana z pas
ją praca jest nie tyle traktatem teologicznym, ale świadectwem wczesnochrześcijańskich
zasad zachowanych przez prawosławie. Książka została przetłumaczona na 9 języków, co
świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na katechezę liturgiczną.
Tadeusz Wyszomirski

Wieczerza Mistyczna, Anafory eucharystyczne chrześcijań
skiego Wschodu. W ybór, wstęp, przekład i przypisy ks. H en
ryk Paprocki, W arszaw a: P a x 1988, s. 331., 5000 egz.

Po raz pierwszy w języku polskim ukazało się tłumaczenie najważniejszych wschod
nich anafor eucharystycznych (głównych modlitw liturgii) greckich, koptyjskich, etiop
skich, syryjskich i ormiańskich. Dają one nie tylko pogląd na to jak modlili się chrześcija
nie pierwszych stuleci, ale są także niezastąpionym źródłem teologii wczesnochrześcija
ńskiej. Do najstarszych należą anafory Kościoła asyryjskiego czyli chaldejskiego. Obszer
ny wstęp ks. dr. Paprockiego, duchownego prawosławnego, znawcy liturgii wschodnich,
jest nie tylko próbą nakreślenia form ich rozwoju ale i przedstawieniem teologii liturgii.
Niestety większość anafor wyszła z praktycznego użycia, stając się jedynie zabytkami li
turgicznymi. Odnajdujemy w nich niezwykłe bogactwo treści, teologiczną głębię w połą
czeniu z mistyką i poezją. Każda z nich nosi charakter mistagogiczny — wprowadza w
niezgłębione misterium Boga objawiającego się ludziom w Chrystusie. Z tego względu
wszystkie anafory mogą być odczytane jako katechezy lub modlitewno-doksologiczne
wyznania wiary wczesnego Kościoła. Uderza w tym zbiorze bogactwo form i odmienność
eucharystycznych modlitw pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Depozytariu
szami tych skarbów myśli teologicznej pozostały głównie Kościoły Orientalne, gdyż Biza
ncjum, podobnie jak Rzym, niszczyło lokalne tradycje liturgiczne, kanonizujące wyłącz
nie własne wzory. Dzisiaj dopiero w pełni dostrzegamy jak wiele utracił Kościół powsze
chny na tym dążeniu do uniformizacji.
Tadeusz Wyszomirski

Bhagawadgita czyli Pieśń Pana. Przekład z sanskrytu i przy
pisy — Joanna Sachse; wstęp — H anna W ałk ów n a. W ro c ła w
— K rak ó w : Z a k ła d N aro d o w y im. Ossolińskich 1988, 192 s.,
25 000 egz.

Nakładem „Ossolineum” ukazał się (w kolekcji „Biblioteka narodowa” seria II, tom
224) nowy przekład „Bhagawadgity”. Poemat ów, zawierający dialog między bogiem
Kriszną a jego wybranym uczniem, rycerzem Ardżuną, jest częścią „Mahabharaty” —
epopei, która powstawała najprawdopodobniej między IV w. przed, a IV w. po Chrystu-
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sie. „M ahabharata”. licząca 100 000 podwójnych wierszy, uważana za najdłuższy utwór
tego typu w literaturze światowej, stanowi obok drugiej indyjskiej epopei — „Ramajany”
— podstawowe źródło wiedzy o hinduizmie. Przyjmując podział hinduizmu na wedyzm,
braminizm, bhaktyzm, hinduizm nowoczesny przypomnijmy, że „Bhagawadgita” jest
esencją bhaktyzmu. W „Pieśni Pana” znajdują się nowe wobec wedyzmu i braminizmu
idee religijności oraz zbawienia. „Bhagawadgita”, choć zachowuje klasyczną hinduisty
czną doktrynę o prawie karmy, czyli automatycznej odpłaty za każdy czyn, oraz naukę o
transmigracji (reinkarnacji) tj. życiu ludzkim jako wiecznym istnieniu podlegającym
przemianom, to jednak wprowadza do hinduizmu nowe pierwiastki, przyjmując za istotę
religii wzajemną miłość bóstwa i człowieka, akcentując postawę pokory człowieka wobec
bóstwa, zaprzeczając niejako teorii samozbawienia przez poszukiwanie wyzwolenia w bó
stwie. Rozwijając te idee bhaktyzm stał się dewocyjną, pietystyczną religią ludową, sta
nowiącą reakcję na dominujące wcześniej w hinduizmie rytualizm, gnozę, elitaryzm.
„Bhagawadgita”, jako święta księga hinduizmu, podstawowe źródło do poznania i
zrozumienia bhaktyzmu, jest dziełem niezwykle popularnym, tłumaczonym wielokrotnie
na niemal wszystkie języki świata. Po polsku ukazały się dotychczas cztery jej przekłady,
ale tylko jeden — pierwszy (wyd. w 1910, 1921, 1927 r.) dokonany przez S.F. MichalskiegoIwieńskiego był tłumaczeniem z sanskryckiego oryginału. Translacja B. Olszewskiego
(wyd. w 1910, 1911 r.) była bowiem przekładem z francuskiego, zaś tłumaczenia W. D ynowskiej (wyd. w Indiach w 1947, 1956, 1957, 1972 r.) oraz anonimowego autora edycji
„Bhagavadgita Taką Jaką Jest” (wyd. we Francji w 1981 r.) oceniane są jako przekłady z
angielskiego. Dopiero więc teraz otrzymaliśmy drugie tłumaczenie „Pieśni Pana” z orygi
nału. J. Sachse przełożyła „Bhagawadgitę” rytmiczną prozą, rezygnując z translacji poe
tyckiej, której forma groziłaby niebezpieczeństwem zagubienia istotnych treści filozofi
cznych utworu. Przyjęta przez tłumaczkę koncepcja przekładu prozą, posługiwanie się
językiem prostym, jasnym, przejrzystym, unikanie zbytnich zawiłości stylistycznych, ła
godzenie patosu, czyni poemat przystępnym, zrozumiałym dla każdego czytelnika.
Ważną zaletą omawianego nowego polskiego wydania „Bhagawadgity” jest poprze
dzenie jej tekstu obszernym wstępem, w którym znajdują się podstawowe, syntetyczne
informacje o pradziejach cywilizacji Indusu, Ariach, kulturze i religii wedyjskiej, hindu
izmie, i oczywiście o „Mahabharacie”, „Bhagawadgicie” oraz jej przekładach. Percepcję
treści poematu ułatwiają przypisy, zawierające najczęściej interpretację „Pieśni Pana”
w g filozofii Siankary (VIII/IX w.), klasycznego teoretyka hinduizmu.
Grzegorz Łęcicki

Czas w kulturze. W ybrał, opracował, wstępem opatrzył A n d 
rzej Zajączkowski. W arszaw a: Państw ow y Instytut W y d a w 
niczy 1988, 408 s., 20 000 egz.
W wydawanej przez P IW serii „Biblioteka myśli współczesnej” („plus — minus —
nieskończoność”) ukazał się interesujący tom, będący swoistą antologią tekstów dotyczą
cych pojmowania czasu w różnych kulturach oraz religiach świata. Przedstawiono więc
najpierw koncepcje czasu, historii, wizje świata, kosmosu w kulturze czarnej Afryki, cy
wilizacji andyjskiej, myśli chińskiej, tradycji indyjskiej, poglądach muzułmanów. Nastę
pnie zaś omówione zostało rozumienie czasu i historii w bliższym nam kręgu kulturowym
tj. w myśli greckiej*, kulturze żydowskiej, religii chrześcijańskiej. Zakończeniem tomu
jest rozprawa o darwinowskiej rewolucji w pojmowaniu czasu. Autorami prawie wszyst
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kich artykułów — poza jednym, o czasie czarnej Afryki, napisanym przez redaktora anto
logii — są uczeni zagraniczni m.in. A.Y. Valderrama, R. Panikkar, L. Gardet, G.E.R. L lo 
yd. Niewątpliwie istotną zaletę książki stanowi umieszczenie w niej i udostępnienie —
wreszcie! — polskiemu czytelnikowi dwóch głośnych artykułów francuskiego badacza
Jacquesa Le G offa pL „Czas Kościoła i czas kupca” oraz „Od czasu średniowiecznego do
czasu nowożytnego”. Uzupełnieniem tomu są ilustracje, bibliografia i dodatki, czyli frag
ment chińskiego tekstu źródłowego oraz krótkie opracowania wybranych zagadnień —
cyklu energii pór roku w myśli chińskiej; empirycznego pojmowania czasu w tradycji in
dyjskiej, u ludów maghrebińskich, w judaizmie. Prezentowana antologia, choć krótko,
syntetycznie przedstawia różne interpretacje czasu, historii wynikające z odmiennych sy
stemów religijnych, umożliwia jednak znaczne pogłębienie wiedzy czytelnika zarówno w
zakresie historii kultury, jak i religioznawstwa.
Grzegorz Łęcicki

P IE C H O W S K I J E R Z Y : Prorok czy dyktator? [Jan Kalwin].
K atowice: W yd aw n ictw o „Ś ląsk ” 1988, 140 s., 30.300 egz.

Praca Jerzego Piechowskiego, zgodnie z założeniem serii wydawniczej (biografie z
tzw. medalionem) jest książką popularną, co nie zwalnia wszakże ani edytora, ani autora
od przestrzegania pewnych prawideł gry proponowanej czytelnikowi. Podstawowa zasa
da to, według mnie, rzetelność podawanej informacji. Zbyt wiele jest w tej książce nieści
słości i sformułowań delikatnie mówiąc dyskusyjnych, by móc ją ocenić pozytywnie.
Książka J. Piechowskiego rozpada się na dwie zasadnicze części. W pierwszej autor
przedstawia chronologicznie biografię Jana Kalwina, w drugiej zawartych jest kilka quasi-esejów o reformatorze i jego doktrynie. Nierówne są proporcje zastosowane w pierw 
szej części pracy: osią znacznej części tekstu jest konflikt z Servetem opisany z przesadną
dokładnością, kosztem prezentacji doktryny religijnej Kalwina, choćby tych jej części, na
podstawie których wszedł w konflikt z Servetem. Jest to w ogóle generalny mankament
całej książki — poglądy reformatora są omawiane nader ogólnie i stereotypowo, nie bez
błędów (np. zbitka skojarzeń: Kalwin — predestynacja sprawia, że problem odwiecznego
wybrania człowieka pojawia się w tekście, ale nie dość, że w znacznym uproszczeniu, to
jeszcze z błędami komentarza wskazującymi na niezrozumienie przez autora poruszanej
tematyki). Podjęcie zadania redakcji biografii osoby, która znana jest nie z działalności
np. militarnej, politycznej, gospodarczej itd., ale dzięki wkładowi w dzieje myśli, wym a
ga od biografa prezentacji tejże myśli, a nie tylko opisu życia i ogólnych o tym życiorysie
refleksji. Przeciętny czytelnik, który szukałby w tej książce podstawowych informacji o
doktrynie Kalwina znajdzie tylko ogólniki, wzbogacające jego skąpą wiedzę wyniesioną
ze szkoły w sposób niezwykle pobieżny i ubogi. Czasami pojawiają się tu zresztą inter
pretacje najzwyklej nieprawdziwe, nie wolne od złośliwości i złej woli autora (np. jego
ujęcie problematyki eklezjalnej kalwinizmu). Spoza tekstu wyziera specyficzne wartoś
ciowanie doktryn religijnych dokonywane przez J. Piechowskiego. Gdy mowa jeszcze o
konstrukcji pracy, warto zauważyć, że np. zbyt obszerny i ogólny jest rozdział o reforma
ci! w Polsce, gdzie o samym bohaterze książki pisze się niewiele, a szkoda, bo była okazja
do szerszego zaprezentowania treści korespondencji Kalwina z Rzecząpospolitą. Refor
macja rozwija się u nas, w ujęciu autora, masońskim, by tak rzec, sposobem — oto Lism anini jest głową zawiązanego w Krakowie tajnego stowarzyszenia na rzecz krzewienia
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ewangelicyzmu (s. 55). Przebieg reformacji w Polsce oddany jest ahistorycznie, bez
umiejscawiania istotnych wydarzeń w czasie.
W „eseistycznej” partii książki autor koncentruje się na kilku przede wszystkim pro
blemach: teokracji, dyktatury, władzy sumień, tyranii, despotyzmu i fanatyzmu religijne
go oraz kataryzmu jako źródła kalwinizmu (quasi-jungowska podświadomość zbiorowa
przechowuje wizje katarskie aż do czasów Kalwina). Polemika z wyrażonymi tu pogląda
mi jest arcytrudna, gdyż ton wypowiedzi Piechowskiego jest autorytatywny i autor raczej
nie miewa wątpliwości co do słuszności wygłaszanych sądów. Kalwin w zaprezentowa
nym tu ujęciu wspina się do władzy jako teokrata, przy czym według koncepcji autora teokraci traktują Boga czysto instrumentalnie. Nie brane są w ogóle w wywodach pod
uwagę istotne momenty subiektywne, mianowicie religijność samego Kalwina i jej źró
dła, wartość przeżycia religijnego i refleksji nad nim. Dlatego obraz reformatora rysuje
się tu ponury i antypatyczny, napotykamy portret chorobliwie ambitnego mizantropa.
Motorem działania jest pragnienie władzy, które w ujęciu autora więzi opisywaną postać
w świecie immanentnym, czysto ludzkim, a nie nakierowanym na Boga. Kalwin jaw i się
jako prorok, który uwierzył w swoją misję i własny monopol na rację. Partie tekstu, w
których autor próbuje rozważań psychologicznych niewiele wnoszą nowego do analizy,
nazwijmy to, socjo-politycznej sylwetki reformatora. Generalnym zastrzeżeniem wobec
tej części książki jest jej jawny ahistorycyzm. J. Piechowski założył sobie przypuszczalnie
jako cel udowodnienie, że Kalwin był fanatykiem. Próbuje autor podchodzić do tej tezy z
różnych stron, nie przestając nazywać reformatora tyranem, dyktatorem, fanatykiem.
Podstawową słabością zaprezentowanego dowodzenia jest operowanie terminami uprze
dnio nie zdefiniowanymi. W tym zaś wypadku niezbędne byłoby w dodatku definiowanie
podwójne — w oparciu o rozumienie terminów w omawianej epoce i w naszych czasach.
Książka Jerzego Piechowskiego z uwagi na masę popełnionych błędów nie zasługuje
na zaufanie czytelnika, który przyjmując słowo drukowane za dobrą monetę, przyswajać
będzie sobie mimowolnie nieprawdziwe dane. Nie każdego będzie też stać na samodziel
ną oceną narzuconej przez autora wizji postaci Kalwina, według mnie nieprawdziwej i
groteskowej. Biograf prawie zawsze przyznaje się wobec czytelnika do sympatii lub anty
patii względem swojego bohatera. Źle się jednak dzieje, gdy antypatia ujawnia się po
przez złośliwości i wypaczanie poglądów opisywanej postaci, i gdy towarzyszy temu au
torska indolencja i niekompetencja.
Janusz T. Maciuszko

G A U D E F R O V -D E M O M B Y N E S M A U R IC E : Narodziny isla
mu. Z francuskiego przełożyła H anna Olędzka. W arszaw a:
Państw ow y Instytut W ydaw niczy 1988, 504 s., 40 000 egz.

N A S R S E Y Y E D H O S S E IN : Idee i wartości islamu. Z angiel
skiego przełożył Janusz Danecki. W arszaw a: Instytut W y d a 
wniczy „ P A X ” 1988, 184 s., 15 000 egz.

W naszym kraju pojawia się niezbyt wiele książek dotyczących religii muzułmańs
kiej. Cieszy więc opublikowanie dwóch nowych pozycji poświęconych islamowi. Pierw 
szą stanowi interesująca monografia pt. „Narodziny islamu”, będąca dokładną biografią
Mahometa oraz syntetycznym, precyzyjnym wykładem jego doktryny. Rekomendowana
książka, uważana za wybitną, autorytatywną rozprawę o początkach religii muzułmańs
kiej i jej założycielu\nawiasem mówiąc, oryginalny tytuł brzmi „Mahomet”) jest dziełem
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jednego z najwybitniejszych arabi^tów i islamistów francuskich. M. Gaudefrov-Dem om bynes, po omówieniu we wprowadzeniu źródeł i koncepcji książki, a także scharaktery
zowaniu A rabii przedmuzułmańskiej i religii jej mieszkańców, w pierwszej części pracy
przedstawia szczegółowo życie Mahometa. Kreśli przy tym jego portret fizyczny i ducho
wy, omawia jego pożycie małżeńskie, rodzinę oraz nakaz naśladowania Proroka i rozwój
jego kultu. Druga zaś część prezentowanej monografii zawiera opracowanie istotnych
elementów doktryny islamu powstałej z nauki Mahometa. W kolejnych rozdziałach znaj
duje się więc przedstawienie: koncepcji Boga oraz Jego atrybutów, angelologii muzułma
ńskiej, teorii stworzenia świata i człowieka oraz jego upadku, nauki o Bożych darach dla
ziemi mającej być siedzibą ludzi, doktryny o chwale Bożej, przeznaczeniu, przymierzu,
Koranie, duszy, szatanie, łasce, prorokach, ludach ukaranych. Następnie autor omawia
eschatologię muzułmańską: koncepcję śmierci, końca świata, zmartwychwstania, sądu
ostatecznego, raju, piekła. Zajmuje się także problemami wiary i obowiązków wyznaw 
ców islamu. Przedstawiając zagadnienia wiary oraz uczynków, głównych obowiązków
muzułmanina, drobiazgowo analizuje problem określenia istoty wiary, religii, pobożnoś
ci oraz omawia kwestie modlitwy, oczyszczenia, pielgrzymek, ofiar, postu, jałmużny,
świętej wojny. W ostatnich rozdziałach znajduje się prezentacja systemu etycznego, eko
nomicznego oraz wizja rodziny, czyli nauka o małżeństwie, kobiecie, wielożeństwie, dzie
ciach, dziedziczeniu, niewolnictwie, śmierci.
O ile książka „Narodziny islamu” jest wizją religii muzułmańskiej oglądanej oczami
zafascynowanego nią Europejczyka, o tyle druga z prezentowanych pozycji stanowi
przedstawienie religii Proroka z muzułmańskiego punktu widzenia. Autor „Idei i wartoś
ci islamu”, S.H. Nasr jest Irańczykiem, urodził się w Teheranie, otrzymał klasyczne w y
kształcenie muzułmańskie. Studia w Stanach Zjednoczonych uwieńczył — na Uniwersy
tecie Harvarda — doktoratem w dziedzinie historii nauki oraz filozofii muzułmańskiej.
Następnie był profesorem na Uniwersytecie Teherańskim, pierwszym kierownikiem K a 
tedry Islamistyki na Amerykańskim Uniwersytecie w Bejrucie, a od 1972 r. pełnił funkcję
rektora Uniwersytetu Arjamehr. Ostatnio znów przebywa w U S A , gdzie wykłada na kil
ku uczelniach.
W książce „Idee i wartości islamu”, powstałej w latach 1964-1965, gdy autor praco
wał w Bejrucie, znajduje się wizja islamu jako religii uniwersalnej, ostatniej i pierwotnej
zarazem. Kolejne rozdziały poświęcone są: Koranowi, czyli źródłu wiedzy i działania,
Prorokowi, prawu, drodze duchowej, sunnizmowi oraz szyizmowi. Przedstawiany tom,
będący wykładem islamu prezentowanym przez wierzącego muzułmanina — szyitę, uw a
żającego się za potomka rodu Proroka, jest pozycją dość kontrowersyjną. Można ją bo
wiem ocenić jako książkę interesującą, której zasadnicza wartość polega na oryginalnej,
muzułmańskiej interpretacji islamu, ale także wolno się w niej dopatrywać elementów
negatywnych, twierdzeń raczej nie do przyjęcia w świetle współczesnego religioznawst
wa. Z owych zdań kontrowersyjnych wymieńmy dla przykładu tylko takie: „Proroka nie
można (...) porównywać z Chrystusem czy Buddą, których posłannictwo było skierowane
przede wszystkim do ludzi świątobliwych” (s. 70); „Prorok nie miał żadnych ambicji po
litycznych ani doczesnych. M iał naturę kontemplatywną” (s. 70); „Kwestia równości mę
żczyzn i kobiet nie ma sensu” (s. 110). W ydaje się, że autor nie jest zbyt obiektywny w
swej prezentacji religii muzułmańskiej. Książkę „Idee i wartości islamu” należy więc za
kwalifikować, rozumieć i odczytywać, jako swoistą apologię islamu wobec kultury Z a 
chodu, jako świadectwo wiary żarliwie wierzącego muzułmanina, przekonanego o praw 
dziwości religii Proroka.
Grzegorz Łęcicki
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Apostołowie Słowian. Żywoty Konstantyna i Metodego.
Przekład z języka staro-cerkiew ro-siow iańskiego — Tadeusz
Leh r-S p ław iń sk i. W arszaw a: Instytut W ydawniczy „ P A X ”
1988, 171 s., 5.000 egz.

N a temat świętych Braci Sołuńskich, Cyryla i Metodego, w różnych językach istnieje
przebogata literatura. A jednak każda nowa pozycja o misjach Nauczycieli Słowian cie
szy się dużym zainteresowaniem czytelników. Niniejsza książka stanowi tłumaczenie
tzw. legendy panońskiej, najwcześniejszego źródła hagiograficznego dotyczącego obu
Braci. Wstęp i komentarz napisał prof. Leszek Moszyński, wybitny znawca zagadnienia.
D la odbiorcy polskiego tego dokumentu historycznego najciekawsza wydaje się wzm ian
ka mówiąca o w pływ ie misji metodiańskiej na plemienne państwo Wiślan, na terenie dzi
siejszej Małopolski. W śród historyków trwa zacięty spór na temat czy rzeczywiście u ge
nezy chrześcijaństwa w Polsce stoi chrzest przyjęty w obrządku metodiańskim. Jak na
razie jest to jedynie hipoteza, nie potwierdzona, ale także i nie obalona. Skoro jednak
uczniowie świętych Braci dotarli do Macedonii i Bułgarii po rozgromieniu misji na W iel
kich Morawach wydaje się, że dotarcie ich do niektórych grodów (Kraków, Sandomierz,
Wiślica) w późniejszej Polsce byłoby logiczne. Co ciekawe, część historyków w sposób
wstydliwy przemilcza możliwość w pływ ów chrześcijaństwa przed datą oficjalnego
chrztu, a przenikanie jego z ośrodków wielkomorawskich na ogół traktuje bardziej niż
ostrożnie. Wydanie najpierwszych żywotów Apostołów Słowiańszczyzny stawia raz jesz
cze te wszystkie pytania na jakie starano się już odpowiedzieć, jak do tej pory, bezskute
cznie.
Tadeusz Wyszomirski

Religia i kultura żydowska. M ateriały z sesji judaistycznej
Pieniężno ’86. Pod redakcją B ern arda W odeckiego S V D i E u 
geniusza Ś liw k i S V D . Pieniężno: M uzeum M isyjn o-E tn ograficzne Sem inarium D uchow nego Księży W erbistó w 1986,154
s., 1.500 egz.

W kwietniu 1986 r.T w ramach Pieniężnięńskich Spotkań z R eligiam i organizowa
nych przez Wyższe Seminarium Duchowne Księży Werbistów, odbyła się sesja judaisty
czna. Po upływie bez mała trzech lat od tego wydarzenia (niech nikogo nie myli data 1986
r. wydrukowana na stronie tytułowej), misjonarze werbiści, najaktywniejsi ze wszystkich
zgromadzeń i zakonów w Polsce w propagowaniu dialogu chrześcijaństwa z innymi religiami, wydali materiały z tego sympozjmu.
Teksty wygłoszone wówczas w Pieniężnie autorzy książki pogrupowali w pięciu roz
działach, dotyczących następujących zagadnień: dialog judeo-chrześcijański, doktryna i
życie duchowe judaizmu, mesjanizm i chasydyzm żydowski na gruncie polskim, z historii
Żydów polskich i cmentarze żydowskie.
W końcowej części książki zamieszczono opis wystawy obrazującej życie religijne
wyznawców mozaizmu, urządzonej ze zbiorów Muzeum Żydowskiego Instytutu History
cznego w W arszawie i Muzeum Synagogi w Tykocieniu, która to ekspozycja towarzyszyła
wspomnianej sesji.
W praw dzie sprawozdanie z sympozjum pieniężnieńskiego zamieściliśmy w trzecim
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numerze „S iD E ” z 1986 r., to warto wszakże przypomnieć, że autorami wygłoszonych
podczas niej referatów — obecnie już opublikowanych — byli zarówno teologowie kato
liccy, jak i Żydzi. Dzięki misjonarzom werbistom do wcale pokaźnej, opublikowanej w
języku polskim literatury dotyczącej problematyki żydowskiej doszła jeszcze jedna cenna
pozycja.
Antoni Grześkowiak

K A Z IM IE R Z B U K O W S K I: Religie świata a chrześcijaństwo.
Poznań: K sięgarnia św. W ojciecha 1988, 264 s., 20 000 egz.

Wprowadzenie do polskich szkół średnich nowego przedmiotu tj. religioznawstwa w y 
wołało — jak pamiętamy — ostrą polemikę. Wykazywano bowiem, że ów nowy przedmiot
ma nie tyle za zadanie pogłębienie wiedzy uczniów o religii, ile raczej przedstawienie
marksistowskiej interpretacji fenomenu religii, ze szczególnym uwzględnieniem krytyki
chrystianizmu. Niejako odpowiedzią środowisk kościelnych wobec takich zamierzeń jest
dostarczenie materiałów pomocniczych do nauczania — np. w ramach katechizacji — re
ligioznawstwa w ujęciu chrześcijańskim. Jedną z takich pomocy ma stanowić książka ka
tolickiego księdza, Kazimierza Bukowskiego, który — przypomnijmy — jest autorem nie
zwykle udanego podręcznika o inspiracjach biblijnych w literaturze polskiej. „Religie
świata a chrześcijaństwo” to pozycja przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, głó
wnie młodzieży, katechetów, duszpasterzy. Autor, w sposób syntetyczny, popularny,
przedstawia zagadnienia ateizmu, spór o istotę i genezę religii, prezentuje różne religie
(np. ludów pierwotnych, chińskie, hinduizm, buddyzm, islam, szintoizm, judaizm) poró
wnując je z chrystianizmem. D rugą jakby część omawianej książki stanowi opis chrześci
jaństwa, Kościoła, życia zakonnego, katolickiej nauki społecznej oraz prawosławia i pro
testantyzmu. Znajdują się więc tam podstawowe informacje o reformacji, luteranizmie,
kalwinizmie, anglikanizmie oraz innych wspólnotach chrześcijańskich np. anabapty
stach, baptystach, metodystach, zielonoświątkowcach, mariawitach itd.
Do istotnych zalet prezentowanej książki należy przejrzysta konstrukcja, uzupełnienia
w formie wypisów z tekstów źródłowych (np. z Bhagavadgity, kazania Buddy, chińskich
aforyzmów, Koranu, Reguły Taizć, wypowiedzi Jana Paw ła II), uwzględnienie problema
tyki ekumenicznej, umieszczenie wiadomości statystycznych o ilości wyznawców posz
czególnych religii. Z uw ag krytycznych wymieńmy najpierw kwestię języka. Otóż razi
używanie przez autora określeń uważanych za pejoratywne (np. żydostwo — zob. s. 117).
W ydaje się też, że autor przedstawił niektóre zagadnienia zbyt pobieżnie (np. kwestię
zbawienia przez Kościół, genezę życia zakonnego, specyfikę prawosławia, przyczyny i
sukces reformacji, teologię Lutra i Kalwina, ruch ekumeniczny w Polsce). W książce na
potykamy czasem na niezbyt trafne sformułowania (np. kwietyzm Lutra i K alw ina —
zob. s. 161; Arm ia Zbaw ienia (...) wyrzeka się (...) stroju — zob. 216). Chyba szkoda, że
niektóre zagadnienia zostały pominięte (np. religia słowiańska, egipska, Światowa Rada
Kościołów), zaś bibliografia nie uwzględnia niektórych godnych polecenia opracowań u
nas dostępnych (np. Tokarskiego „Jogini i wspólnoty. Nowoczesna recepcja hinduizmu”,
Mbitiego „Afrykańskie religie i filozofią/’, Eliadego „Sacrum, mit, historia”). Książka ks.
K. Bukowskiego „Religie świata a chrześcijaństwo”, aczkolwiek pożyteczna i potrzebna,
budzi jednak apetyt na pozycję bardziej szczegółową i precyzyjniejszą.
Grzegorz Łęcicki

W S E R II „ B IB L IO T E K A E K U M E N I C Z N A ”
U K A Z A Ł Y SIĘ:

V A N C O U V Ę R ’83. W y b ó r m ateriałów z V I Zgrom adzenia
Ogólnego Św iatow ej Rady Kościołów, W arsza w a 1984,
s. 205, cena 150,- zł, nakład wyczerpany.
W A T Y K A N — G E N E W A . Z b ió r dokumentów. 20 lat oficjal
nej w spółpracy Kościoła Rzymskokatolickiego i Św iatow ej
Rady Kościołów, W arsza w a 1986, s. 216, cena 250,- zł.
C H R Z E Ś C IJ A N IE W S Ł U Ż B I E P O K O J U : 30 lat działalności
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej, W a rsza w a 1987,
s. 232, cena 350,- zł.
H anfried K rüger: K A T E C H IZ M E K U M E N IC Z N Y . O istocie i
rozw oju ruchu ekumenicznego, W arsza w a 1987, s. 120, cena
250,- zł.
Ks. A lfons Skowronek: O D K R Y W A N IE J E D N O Ś C I, W a r szaw a l988, s. 224, cena 500,- zł.

Informujemy, że posiadam y jeszcze pew ną ilość arch iw al
nych egzemplarzy kw artalnika z lat 1984—1988, które można
nabyć bezpośrednio w redakcji, 00-590 W arszaw a, ul. M a r
szałkow ska 4, teł. 29-92-51 w. 273.
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