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DO CZYTELNIKÓW

Szczególne warunki wydawania pism o małym nakładzie powodują, że 
trzeci numer kwartalnika „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” oddajemy 
do druku wcześniej, niż mogły dotrzeć do nas reakcje Czytelników na nu
mer pierwszy. To bardzo utrudnia naszą pracę; pozbawia nas bowiem 
możliwości dokonywania korektur z inspiracji tych, dla których wydaje
my nasze pismo. Tak więc pracujemy jeszcze „w ciemno” i niecierpliwie 
czekamy na Wasze, Czytelnicy, głosy oceny i krytyki, na Wasze życzenia 
i rady.

Co przynosi numer trzeci? Dwa artykuły: pionierskie studium ks. Wła
dysława Nowaka, referenta do spraw ekumenizmu Kurii olsztyńskiej, na 
temat kultu maryjnego wśród Mazurów-ewangelików i historię dialogu 
anglikańsko-prawosławnego pióra Mikołaja Kozłowskiego, wykładowcy 
Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

W części „Sprawozdania i dokumenty” kończymy publikację „doku
mentu z Limy”: drukujemy jego część trzecią pt. „Urząd duchowny”. 
Publikujemy także doniosły dokument końcowy konferencji w Uppsali 
w kwietniu b. roku, gdzie — niestety — miejsca przedstawicieli Kościo
łów z Polski świeciły pustką. No i, jak zwykle, sprawozdanie z wyda
rzeń bieżących. I jeszcze „Kronika”, „Przegląd prasy ekumenicznej”, „Bi
bliografia” i „Recenzje”. Niestety, nie wszystkie materiały, które przygo
towaliśmy do numeru trzeciego, zmieściły się. Okazuje się, że 96 stron 
druku to za mało. Ale czy damy radę zwiększyć w przyszłym roku obję
tość? Jeśli Czytelnicy ocenią nasz wysiłek pozytywnie, spróbujemy.

Redakcja



K an cjon ał Pruski z I połow y X IX  w. używany pow szechnie na M azurach. 
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A R T Y K U Ł Y

Ks. WŁADYSŁAW NOWAK

KULT MARYJNY WŚRÓD POLSKICH PROTESTANTÓW
NA MAZURACH

Wstęp

Kult maryjny jest wspólną cechą katolicyzmu i prawosławia. Jakże 
bliskie jest np. stwierdzenie papieża Piusa XII, że cześć oddawana Matce 
Boskiej jest elementem fundamentalnym w życiu chrześcijanina 1) z teorią
S. Bułgakowa, że gorąca cześć dla Theotokos jest dumą prawowiernej po
bożności2). Oficjalna nauka katolicka w sprawie kultu maryjnego została 
ostatnio zawarta w adhortacji apostolskiej ,,Cultus Marialis” papieża Pa
wła VI z roku 1974. Oto jej kluczowe sformułowania: Pobożność Kościoła 
do NMP leży w samej naturze kultu chrześcijańskiego. Cześć zawsze 
i wszędzie oddawana przez Kościół Matce Bożej — od pozdrowienia bło
gosławiącej Ją Elżbiety (Łk 1, 42—45) aż do dzisiejszych wyrazów czci 
i prośby — jest wspaniałym świadectwem tego, że prawo modlitwy (lex 
orandi) Kościoła jest zachętą, by jego prawo wierzenia (lex credendi) 
bardziej się umacniało w sumieniach 8).

Niemniej jednak w ostatnim czasie pojawiła się po stronie katolickiej 
tendencja — zasługująca na uwagę — do mariologicznego i maryjnego 
minimalizmu. Wyraźnie określonym celem tej powściągliwości są dążenia 
ekumeniczne, których nie chce się utrudnić lub całkiem uniemożliwić 
przez przesadne akcentowanie i podkreślanie maryjności. W tym miejscu 
należy wskazać na Sobór Watykański II, który w Konstytucji o Kościele 
(rozdz. VIII) swoje własne wypowiedzi mariologiczne starannie przemy
ślał i wyważył, mając na względzie ich ewentualne skutki dla ruchu eku
menicznego. Ponadto Sobór — jak również papież w adhortacji ,,Cultus 
Marialis” — wymaga, aby w przedstawianiu roli Maryi w zbawczym pla
nie Boga, a także w formach i sposobach kultu maryjnego zaniechać 
wszystkiego, co mogłoby stwarzać okazję do uzasadnionej krytyki4).
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Kult Maryi uchodzi powszechnie za typowo katolicki rodzaj pobożności 
i jest'w  powszechnym przeświadczeniu tak bardzo związany z Kościołem 
katolickim, że tytuł niniejszego artykułu może w pierwszej chwili zaska
kiwać. Jeśli zatem ma tu być mowa o protestanckim kulcie Maryi, to 
trzeba podkreślić fakt, że formy i sposoby kultu maryjnego, które prak
tykuje się, a nawet popiera czy zaleca w Kościele katolickim, są przez 
stronę ewangelicką często krytykowane i nieraz stanowczo odrzucane, 
jako wyraz głębokiego niezrozumienia Ewangelii. Odrzucenie katolickiej 
formy kultu maryjnego sięga czasów Reformacji, ale i dzisiaj — w epoce 
ekumenizmu — nie brakuje głosów krytycznych. Wiele przemawia za 
tym, że właśnie problemy wynikające z katolickiej mariologii i pozycji 
Maryi w Kościele katolickim, należą do istotnych, jeszcze w poważniejszy 
sposób w Polsce prawie nie przedyskutowanych zagadnień kontrowersyj
nych między obu/wyznaniami.

Jednym ze słupów milowych na drodze badań nad kultem maryjnym 
katolików i protestantów był VIII Międzynarodowy Kongres Mariologicz
ny, połączony z XV Kongresem Maryjnym, jaki odbył się w Hiszpanii 
w 1979 roku6). Poszczególne sekcje krajowe: niemiecka, chorwacka, hisz
pańska, francuska, angielska, włoska, polska i portugalska poruszały pro
blematykę maryjno-ekumeniczną w XVI w. na terenie swych krajów; 
w szczególny zaś sposób problemem czci Maryi postawionym przez Refor
mację zajęła się sekcja ekumeniczna. Wynikiem jej obrad była „Dekla
racja ekumeniczna”, nad której opracowaniem brali udział teologowie 
anglikańscy, luterańscy, reformowani, prawosławni oraz katoliccy. Wpra
wdzie — jak sami zaznaczają — wypowiadają się oczywiście tylko w swo
im imieniu, lecz stale starali się wyrażać wiarę swoich Kościołów °).

Odnośnie kultu maryjnego przyjęto m. in. następujące ustalenia:
Uznajemy wspólnie, że wszelka religijna cześć chrześcijańska jest czcią 

Boga i Chrystusa. Jeżeli czcimy świętych, a szczególnie Maryję Dziewicę, 
jako Matkę Boga, ta cześć zasadniczo zmierza ku chwale Boga, który 
otaczając chwałą świętych wieńczy swoje własne dary. Ta cześć wyra
ża się w liturgii, w hymnach i życiu wiernych. Odpowiada to słowom 
Magnificat: Błogosławioną zwać mnie będą odtąd wszystkie pokolenia.

Deklaracja podkreśla element wspólny tradycji poszczególnych Kościo
łów w odniesieniu do Maryi, doniosłość naśladowania: Uznajemy tak, jak 
to znajdujemy szczególnie w Magnificat* że Maryja ukazuje się jako po
korna i bardzo święta służebnica woli Bożej.

Odnośnie czci Matki Bożej stwierdzono, że cześć, która przetrwała w 
poszczególnych Kościołach, nie jest w żadnej mierze aktem uwielbienia 
(adoracją), należnym wyłącznie Bogu.

W kwestii wzywania i wstawiennictwa deklaracja ustala, że podobnie 
jak chrześcijanin może i powinien modlić się za drugich, sądzimy, że 
i święci, którzy osiągnęli już pełnię w Chrystusie i wśród których Ma
ryja zajmuje pierwsze miejsce, mogą modlić się za nas grzesznychktó
rzy walczymy i cierpimy na ziemi.

Co do używania słowa kult sygnatariusze deklaracji stwierdzają: rozu
miemy także trudności psychologiczne, zrodzone z różnicy spuścizny dzie
dzictwa duchowego, jak też różnice lingwistyczne i kulturowe, jakie na
potyka się u wielu chrześcijan co do zagadnień maryjnych, a szczególnie 
co do używania słowa kult w odniesieniu do bytów stworzonych. Zjawi
sko to nie powinno dziwić. W rzeczywistości to słowo (w języku łaciń
skim) ma dość złożoną historię; może się to wydawać paradoksalne, że
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święty Augustyn miał trudności z używaniem tego słowa w odniesieniu do 
Boga, bo ten termin wydawał mu się zbyt świeckim. Z naszego punktu 
widzenia uważamy, że rzeczywistość ma większe znaczenie, niż słowa. 
Dlatego mówiliśmy raczej o faktach, w których ukazuje się postawa kul- 
tyczna ?).

Przytoczone wspólne ustalenia teologów Kościołów chrześcijańskich 
w zakresie czci, kultu i jego form pozwolą ufniej spojrzeć na brzmienie 
tytułu „protestancki kult maryjny”. Zamierzeniem autora artykułu nie 
jest umacnianie własnych pozycji teologią protestancką, ani też jej osła
bianie. Istotnym celem jest raczej poinformowanie o nastawieniu do Ma
ryi u naszych braci odłączonych zamieszkujących niegdyś, a także dziś, 
Mazury i Pomorze Wschodnie. Może to pomóc w lepszym zrozumieniu 
się wzajemnym, stanowiącym niezbędny krok na drodze do upragnio
nej jedności. Ponadto -świadectwo naszych ewangelickich współchrześci- 
jan, może być okazją do zastanowienia się i do lepszego zrozumienia 
własnego stanowiska.

W Kościele ewangelickim od samego początku aż do dnia dzisiejszego 
istnieją godne uwagi świadectwa głębokiego i żywego kultu maryjne
go 8). Świadczą one, że również w protestantyźmie istnieje w dużym sto
pniu świadomość tego, iż rezygnacja z Maryi nie jest bynajmniej proble
mem peryferyjnym, nieważną sprawą, bo oznaczałoby to utratę central
nego i niemożliwego do porzucenia składnika Ewangelii.

W ewangelickim katechizmie dla dorosłych czytamy np.: że Maryja 
należy do Ewangelii, i że jest ona nie tylko katolicka ale i ewangelicka ”).

1. Sanktuarium Maryjne na Mazurach w Sw. Lipce i jego wpływ na 
kształtowanie się kultu NMP u protestantów

W Polsce przedrozbiorowej po Częstochowie najsławniejszym sanktua
rium maryjnym była Św. Lipka1). Cezary Biernacki w 1864 roku pisał: 
Czym Częstochowa dla Polski i Ostra Brama dla Litwy, tym jest Sw. Lip
ka dla katolików Warmii i okolic w Prusach2). Początek dziejów tego 
sanktuarium sięga końca XV wieku3). Kaplica i łaskami słynąca figura 
na przełomie XV/XVI wieku przyciągała wielu pątników głównie z Prus 
i okolic4). Najsłynniejszą w tych czasach była zapewne — jak podaje 
Clagius — pielgrzymka z Królewca w okresie wielkiego postu, w roku 
1519, w której udział brali wielki mistrz zakonu krzyżackiego Albrecht 
von Hohenzollern, późniejszy świecki książę w Prusach, a także biskupi: 
pomezański Jakub von Dobeneck i sambijski Jerzy von Polentz, który 
później przeszedł na protestantyzm5).

Pierwszym państwem, w którym oficjalnie wprowadzono luteranizm 
jako wyznanie panujące, były Prusy Książęce, będące od pokoju toruń
skiego w 1466 r. lennem Polski. Mistrz zakonu krzyżackiego, niegdyś 
pielgrzym do Św. Lipki, po zapoznaniu się z nauką Lutra, za cenę pod
porządkowania się lennu, uzyskał zgodę króla Zygmunta Starego na se
kularyzację państwa zakonnego i wprowadzenie w Prusach luteranizmu. 
Z tą chwilą ludność mazurska zgodnie z zasadą cuius regio eius religio 
znalazła się w Kościele protestanckim. Tym samym i Sw. Lipka podzieliła 
los całych Mazur. Książę Albrecht zakazał sprawować kult katolicki. W 
ślad za tym przyszły następne rozporządzenia, mocą których kaplica w 
Sw. Lipce została zburzona przez protestantów. .Chociaż sanktuarium 
Matki Bożej zostało zburzone i przedstawiało' jedynie stos gruzów, nie
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zaprzestał pielgrzymować do Św. Lipki lud zarówno katolicki na Warmii 
jak i luterański w Prusach. To z kolei spowodowało, że starosta Kę
trzyna Wolf von Heideck nakazał w Św. Lipce na miejscu kaplicy posta
wić szubienicę jak nakazywało ówćzesne prawo obowiązujące w Pru
sach. Pomimo wszystko, jak zaznacza protestancki kaznodzieja Hennen- 
berger, pątnicy przybywali do tego miejscac). Chociaż ten smutny los 
spotkał sanktuarium w Św. Lipce ze strony protestantów, to właśnie 
wierni wyznania ewangelickiego znaleźli się w szeregach pielgrzymów 
przybywających tam we dnie i pod osłoną nocy.

Clagius zaznacza, że po zburzeniu . kaplicy protestanci z Prus Książę
cych nie zaniechali oddawania kultu Matce Bożej w Św. Lipce, mimo że 
początkowo byli odpędzani z racji jeszcze wciąż żywej pamięci o wyrzą
dzonych tu krzywdach 7). Wymienia także licznych protestantów, którzy 
szukali w Św. Lipce pomocy, rady, pociechy duchowej lub też przyby
wali tam z prostej ciekawości. Natomiast kiedy król pruski Fryderyk II 
zagwarantował większą  ̂ swobodę wyznaniową w Prusach, wówczas 
jeszcze bardziej ożywiły się pielgrzymki nie tylko katolików, ale także 
i protestantów. Uzyskanie bowiem większych swobód wyznaniowych w 
Św. Lipce było także gwarancją większych swobód wyznaniowych pro
testantów w Polsce 8). Toteż za czasów Fryderyka II Św. Lipka cieszyła 
się większą popularnością religijną, a jezuici doprowadzili sanktuarium 
do takiego rozkwitu, że przybywali do niej nawet pielgrzymi z odległych 
krajów, jak Austria i Italia. Odwiedzali ją tez licznie protestanccy miesz
kańcy Bartów i Mazur, zwłaszcza w święto Piotra i Pawła, i w Nawie
dzenie Marii Panny, nie wyłączając protestanckiej szlachty okolicznej, 
z którą jezuici żyli na dobrej stopie, o czym wnosić można z licznych 
od niej otrzymywanych podarków <J).

Również za faktem przybywania protestantów do Św. Lipki z Mazur 
celem szukania rady, pociechy religijnej świadczy nawet sam fakt licz
nych tam konwersji. W roku 1661 przyjęto tu 30 konwertytów, w r. 1684 
przyjęto 32, w 1686 r. 45. Za rok 1703 księgi odnotowują 66 konwersji 
w Św. Lipce i Reszlu ,0).

W XVII i XVIII wieku ewangeliccy mieszkańcy Mazur pielgrzymowali 
do Św. Lipki tak licznie, że można powiedzieć, iż była ona w tych cza
sach niemal czymś w rodzaju ogólnopruskiej świątyni, w której sprzecz
ności wyznaniowe przestały być dostrzegalne.

Wpływ Św. Lipki na kształtowanie się świadomości religijnej i naro
dowej polskiej wśród protestantów na Mazurach był wielki. Stąd też 
władze pruskie były zawsze zainteresowane problemem ograniczenia tego 
wpływu, a nawet likwidacją tej placówki duszpasterskiej. Kiedy na po
czątku XIX wieku władze pruskie nosiły się z zamiarem zniesienia parafii 
w Św. Lipce, wówczas ówczesny biskup warmiński Józef von Hohen
zollern skierował memoriał do ministerstwa oświaty Prus w obronie tegoż 
sanktuarium. List datowany jest dnia 10.08.1812 r.: ...jest to jeden z naj
piękniejszych kościołów na Warmii, położony w czarującej dolinie, na
wiedzany rok rocznie przez tysiące pobożnych pątników z całej Warmii, 
z Prus Wschodnich i Zachodnich, Litwy i Polski. Sw. Lipka była zawsze 
dla diecezji drogocennym i umiłowanym miejscem. Jednoczą się tam, 
jak to potwierdzają ciągłe doświadczenia, katolicy i protestanci w bra
terskim przymierzu, przyciągnięci świętością, godnością i pięknem miej
sca, kościoła, dla składania czci Najwyższemu. Potężne impulsy religijne, 
pociecha w cierpieniach, szlachetne myśli i głębokie wzruszenia oto uczu
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cia i wrażenia, jakie budzi uroczyste, podniosłe nabożeństwo wśród pąt
ników wszelkich wyznań, z których zapewne wielu wraca do swoich do
mów lepszymi.

Nie spotyka się tam nadużyć. Być może, osobliwość Sw. Lipki wśród 
wielu miejsc odpustowych polega na tym, że chrześcijanie wszelkich w y
znań gromadzą się tam na wspólne nabożeństwa i dla wspólnego ucz
czenia Boga. Dlatego jest ono przedmiotem powszechnej czci religijnej 
i miłości n).

W drugiej połowie XIX wieku opinię o roli Św. Lipki w dziele zbliże
nia katolików i protestantów powtórzył K. E. Sieniawski stwierdzając: 
Do dziś pośpiesza ludność warmińska w częstych pielgrzymkach (do 
Sw. Lipki); tu zobaczyć można pobożną ludność katolicką z Polski, a na
wet lud prusko-mazurski przybywa tu tłumnie w celach pobożnych, cho
ciaż wyznanie protestanckie dzieli go od współbraci12).

Karol Górski stwierdza, że wśród ewangelików polskich w Prusach 
Książęcych, na Mazurach kult maryjny nie ustawał, odbywali oni piel
grzymki do Świętej Lipki i tu słuchali przez siebie zamówionej mszy 
zwanej „mazurską”, podczas której na kolanach obchodzili ze świecami 
zapalonymi ołtarz w ielki13). Świadkiem takich pielgrzymek i mszy ma
zurskich był dziennikarz i literat warmiński urodzony w Ornecie, w ro
dzinie niemieckiej, E. Buchholz, który swoje obserwacje wkłada w usta 
Mazura wspominającego pielgrzymkę do Sw. Lipki: ...Z powiatu ządzbor- 
skiego nie daleko do Świętej Lipki. Znam tę miejscowość dobrze. Piel
grzymowałem z rodzicami i innymi Ewangelikami we święto Piotra i Pa
wła do onego miejsca ulubionego. Śpiewaliśmy z naszego kancjonału 
przed wielkim ołtarzem, trzymając świeczki w ręku i obchodziliśmy oł
tarz. Jakież to rzewne wspomnienie. Po dziś dzień ewangeliccy Mazurzy 
pielgrzymują do Świętej Lipki, chociaż nie tak licznie już dla ciągłych 
nagabywań i naśmiewań, z tych mniemanych zabobonów katolickich 14). 
Relacja ta pochodzi sprzed 1911 roku, roku wydania w Poznaniu pracy 
Buchholza: Gdzie prawda? Przy wyżej wspomnianym passusie na margi
nesie egzemplarza znajdującego się w Bibliotece Seminaryjnej w Olszty
nie jest adnotacja sporządzona przez znanego etnografa warmińskiego 
ks. Walentego Barczewskiego: ...to jest prawda, rano o godz. 5 msza św. 
dla nich.

Wojciech Kętrzyński w okresie swojej młodości gimnazjalnej był rów
nież świadkiem naocznym takich pielgrzymek, gdyż wspomina, że w dniu 
święta Piotra i Pawła w gimnazjum ewangelickim w Rastemborku (Kę
trzynie) nie było lekcji, a uczniowie półtorej mili szli do Świętej Lipki, 
gdzie całe mieszczaństwo — jak powiada — i wszyscy już byli tu od 
rana 15).

Kolejnym faktem potwierdzającym kult maryjny wśród protestantów 
polskich na Mazurach w Sw. Lipce są wota i łaski nadzwyczajne. Począt
kowo w sanktuarium maryjnym w Sw. Lipce nie prowadzono żadnych 
adnotacji o otrzymanych łaskach. Dopiero biskup warmiński Wacław 
Leszczyński zarządził, aby proboszczowie zebrali opisy otrzymanych łask 
przez poszczególnych wiernych. Clagius z tych opisów skorzystał, gdyż 

" w swojej pracy je przytacza. Księga piąta tego dzieła w całości jest po
święcona opisom tych nadzwyczajnych łask, które miały miejsce do 
1655 roku z podaniem daty, nazwisk oraz okoliczności. Autor był na tyle 
dokładny, że przytoczył bardzo wiele uzdrowień także protestantów, któ
rych nie sposób w tym miejscu odnotować, ale można je odnaleźć przy
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każdej grupie uzdrowień i łask nadzwyczajnych jakie odnotowuje kiedy 
mówi o katolikach 1G). Wykaz uzdrowień i łask nadzwyczajnych sporzą
dzony przez Clagiusa to już nie tylko obraz zdrowotności i skali chorób, 
geografii pielgrzymek i narodowości, ale to też obraz ówczesnego współ
życia ze sobą chrześcijan rozdzielonych — swoiście pojętego ekumenizmu.

Te bezsporne fakty, przybywania protestanckich Mazurów do sanktu
arium świętolipskiej Pani znajdowały dotychczas różne interpretacje, 
często rozmijające się z obiektywną oceną. Wielu autorów, jak J. Gra
bowski, w postawie Mazurów przybywających do Św. Lipki chciało wi
dzieć nieugięty charakter Polaków związanych z Ojczyzną, którzy nie 
znalazłszy mowy polskiej w zborach ewangelickich wędrowali do Św. 
Lipki17). Kaznodzieje protestanccy, w tym fakcie dopatrywali się upra
wiania zabobonu katolickiego i usiłowali z błędu swoich wiernych wypro
wadzić. Wł. Chojnacki fakt ten tłumaczy zjawiskiem przywiązania pro
testantów do katolicyzmu w kulcie maryjnym 18).

Jasną rzeczą jest, że faktu kultu maryjnego wśród Mazurów nie da się 
sprowadzić do zabobonu, ciemnoty, uporu Mazurów, reliktów katolicyzmu, 
czy nie przyjęcia się protestantyzmu na Mazurach. Z perspektywy odle
głości czasu i rozwijającego się ducha ekumenizmu trzeba na ten fakt spoj
rzeć głębiej i rzetelniej. Przede wszystkim należy zauważyć w tym wyda
rzeniu wzajemną bliskość sobie chrześcijan zamieszkujących Mazury i War
mię mających zmysł pewnej jedności wiary, nie zawsze określanej przez 
władze kościelne jako prawomyślna. Cześć protestantów na Mazurach 
do Matki Bożej świętolipskiej jest wyrazem raczej autentycznej wiary 
ludu Bożego tego Kościoła, wiary ukształtowanej przez Marcina Lutra, 
który nie wykluczał czci do NMP i nie polecał wyrzucać ze zborów Jej 
obrazów, figur, a nawet świąt maryjnych z kalendarza 19).

2. Przejawy czci NMP w Jutrzni mazurskiej

Władysław Chojnacki omawiając stosunki kulturalne na Mazurach w 
XVI i XVII wieku stara się wykazać ścisłe powiązanie Mazur z Polską, 
o czym świadczyłyby nawet obyczaje i obrzędy związane z rokiem koś
cielnym. Autor zaznacza, że w okresie adwentowym w noc wigilijną od
prawiono „Jutrznię na Gody”, nigdzie więc w Kościele ewangelickim nie 
znane nabożeństwo 1).

Lud mazurski Jutrznią na Gody nazywał misteria, w których wiejscy 
aktorzy odtwarzali sceny biblijne w noc wigilijną Bożego Narodzenia. 
Rekonstrukcję takiego widowiska religijnego, którego teksty ułożyli przed 
wiekami nieznani, anonimowi autorzy zebrał i wydał Karol Małłek2). 
Wyraźnie to podkreślił w przedmowie do pierwszego wydania Jutrzni pi
sząc, że postanowił ją odtworzyć. Odtwarzał — jak zaznacza Emilia Su- 
kertowa-Biedrawina — starannie, skrzętnie i mozolnie. Spisywał — do
dawała — oracje, pieśni i melodie, które pamiętali najpoważniejsi oby
watele miejscowi, krewni i przyjaciele3). Tradycja ustna była więc dla 
Małłka źródłem najpełniejszym, choć sięgał też do opisów Jutrzni ogła
szanych drukiem w końcu XIX wieku, a teksty i pieśni religijne weryfi
kował na podstawie hartungowskiego Kancjonału mazurskiego. Starał się 
obrzędy Jutrzni przedstawić, jak przez przodków naszych tak uroczyście... 
obchodzone były4).

Andrzej Wakar snuje przypuszczenie — podobnie jak Chojnacki — że 
zwyczaj Jutrzni trafił na Pojezierze Mazurskie z Polski, że przynieśli go
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chłopi z Mazowsza osiedlający się tam w XV i XVI wieku 5). Sam na
tomiast zwyczaj zrodził się w Polsce z przeszczepionego przez franciszka
nów i bernardynów z Italii widowiska religijnego: szopki ze żłóbkiem, 
z Najświętszą Maryją Panną pochylającą się nad Dzieciątkiem, paste
rzami i innymi.

Do XVIII wieku organizacją Jutrzni na Mazurach zajmowali się nau
czyciele — rektor i kantor, ten z zasady to organista kościelny, obaj pod
porządkowani pastorowi. Po reformie oświaty i jej systemu z 1737 r. na 
Mazurach powstały setki szkół we wsi?.ch niekcścielnych. Rektorzy tych 
szkół uważali, że na nich tradycyjnie spoczywa obowiązek urządzania 
Jutrzni. Ale w tym przypadku pastorzy nie mogli już kontrolować jej 
treści. Nic dziwnego, że w połowie XVIII w. występowali wielokrotnie 
przeciw Jutrzni, wynajdując w niej liczne relikty katolicyzmu. Prawdo
podobnie usunięto z niej wszystko, co gorszyło prawowierność ewange
licka, bo protesty — jak podaje Andrzej Wakar — z czasem ucichły. 
Tak oczyszczoną, urządzano w zborach i w szkołach mazurskich do schył
ku XIX wieku. Zniknęła ona w tym czasie wskutek germanizacji nau
czania i nabożeństw. Chociaż zamilkły na Mazurach polskie oracje i pieś
ni religijne, ale wciąż podkreślano głębokie przywiązanie Mazurów do 
zwyczaju uroczystego obchodzenia Jutrzni na Gody °). Dla odtworzenia 
tekstów pieśni i oracji w Jutrzni na Gody Małłek musiał zawierzyć pa
mięci swych sędziwych współrodaków 7).

Jutrznia odbywać się mogła w szkole, kościele, a nawet w domu. We
dług zwyczaju mazurskiego rozpocząć się powinna o godzinie drugiej w 
nocy z wigilii Bożego Narodzenia; to jest dnia 25 grudnia, albo bardzo 
rano, a także można było ją urządzić w wigilię o godzinie siódmej wie
czór. Dzwony kościelne budziły ludzi o godzinie pierwszej w nocy na 
Jutrznię.

Przepisy Jutrzni na Gody zalecały, aby biorący udział w Jutrzni byli 
ubrani w długie białe koszule z długimi rękawami i barwnymi dekora
cjami. Aniołowie zaś i żaczki mają mieć w prawej ręce paląćą się świecę 
w specjalnym lichtarzyku, pasterze, długie laski, pielgrzym laskę podróż
ną. Królowie mają na głowach mieć korony. Oracje sierot powinny wy
głosić rzeczywiste sieroty, ażeby nastrój był szczery i wzruszający.

Na rozpoczęcie Jutrzni zbór śpiewał pieśń z kancjonału mazurskiego, 
nr 555: Ślicznie świeci Jutrznia z rana,.., a w drugiej zwrotce znajdował 
się passus poświęcony Maryi:

Ey! śliczna Perło głowy mey, Synu Boży 
i Maryi, najwyższy królu Panie!...

Potem następowały dialogi i oracje mające za cel wytworzenie radosnej 
atmosfery zebranych dla pobożnego przeżycia dramatu narodzenia Pań- 

. skiego 8). W dialogu zaś pielgrzyma z betlejemczykiem, ten pierwszy wy
znaje:

Toć on jest Mesjas z nieba dan, 
toć plemie z Panny cysty, 

i toć ten, co latoroślo zwań,...
Po czym zbór śpiewał pieśń z'kancjonału mazurskiego nr 35, wtedy wpro
wadzano dzieci, które śpiewały: „Posłuchajcie z weselem”:

Narodziuł się Chrystus Pan, Chrystus Pan, Chrystus Pan, 
z ubogiej Panny, chtóry nad Pany Panem sam, Panem sam.

Po ósmej oracji chór ponownie śpiewał pieśń z motywem maryjnym: 
Królu światłości, wsech zastępów Panie, 
na łono Marii znizułeś się!
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Boże człowiecze, zrodzon od ziecności, 
dajmy pokłon Tobzie, Królowzi!

Wówczas kiedy odmówiono trzynastą orację chórki utworzone z dzieci 
śpiewały:

Narodziuł się nam Zbawiciel,
Jezus Chrystus, Wykupiciel 
w Betlejem, żydowskim mieście, 
z Panny Maryi cystej.
Maryja, Panienka cysta 
porodziła Jezu Chrysta,
Tego w psieluszki poziła, 
a do żłobu włożyła.

Dzieci natomiast stojące przy stole nauczyciela śpiewały:
Chrystus się nam narodziuł

Weselmy się dziatki z małego Dzieciątka,
Dziękując mu ża to, iz się nam narodziuł 
z Panny Maryi.

Zanim nastąpiło kazanie zbór śpiewał pieśń z kancjonału, której druga 
zwrotka ponownie -podejmowała temat maryjny:

Narodziło się wam Dziecię, 
z cystej Panny, o tern ziecie 9).

Następował kulminacyjny punkt Jutrzni na Gody, to jest odczytanie 
Ewangelii św. Łukasza (2, 1—14) opisujący narodzenie Jezusa, gdzie jest 
mowa o NMP poślubionej Józefowi, że kiedy udali się do Betlejem, tam 
nastąpiło narodzenie. Kazanie na Gody przeznaczone do odczytania po 
Ewangelii było redakcji ks. Samuela Dambrowskiego10). We wstępie 
autor zachęcał do radości, a następnie wskazywał, że Zbawiciel ukazał się 
światu nie w koronie chwały bóstwa swego, jaką ukoronował go Ojciec 
przed wiekami, lecz w koronie, którą Go ukoronowała Panna, Matka 
Jego przyoblekłszy go w sukienkę ciała człowieczego. Chrystus ukazał się 
nie w sercu Ojca lecz na łonie Panny Matki swojej.

Kaznodzieja zapowiada części kazania, które stanowią: miejsce, gdzie 
się narodził, pokolenie z którego się narodził, Matkę, z której się naro
dził i ostatnia część narodzenie samo w sobie.

Część poświęcona NMP jest krótka, ale bardzo treściwa. Autor uka
zuje powód zaślubin Maryi z Józefem, którym jest to, że w nim miała 
opiekuna i obrońcę w sieroctwie i w rozmaitych kłopotach swoich oraz 
że Bóg ma upodobanie w małżeństwie, które jest stanem świętym i mi
łym Bogu. Na drugim miejscu wyjaśnia poczęcie Chrystusa z Ducha Św.

Następował jeszcze w dramacie Narodzenia epizod Heroda i Mędrców, 
w którym występuje motyw maryjny: wstań, ojce i matko, a ratuj Jezusa 
oraz po siedemnastej oracji chór dzieci przedstawia scenę dzieciństwa 
Jezusa:

Leży, ach dzieci, na słonie, na sianie,
Maryja i Józef patrzo mile na Nie.

Głównymi bohaterami dramatu religijnego Jutrzni są: Bóg, który jest 
celem modlitwy, uwielbienia i prośby; Chrystus godny podziwu, powód 
radości, wesela, modlitwy o nawrócenie nasze i zbawienie; Maryja nie
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skalana, czysta Panna, która poczęła z Ducha Sw. pierworodnego, Matka 
Bożego Syna, którego owinęła w pieluszki, wspólnie z Józefem ustrzegła 
przed gniewem Heroda.

W tak ujętym obrazie plastycznym odnajdujemy liryczny wykład wia
ry o roli NMP w planie zbawczym Boga. Maryja jest w nim ukazana 
przede wszystkim jako Matka Syna Bożego, Matka Boga Zbawiciela, nie
skalana, czego synonimami są częste określenia: cysta, panna, poczęła 
z Ducha Sw. a więc podkreślone Dziewicze macierzyństwo. Jej małżeń
stwo jest przykładem i wzorem świętego stanu małżeńskiego, miłego 
Bogu. Mąż Jej Józef jest opiekunem w rozmaitych kłopotach, opiekunem 
i stróżem Dzieciątka, Maryja zatroskana jest o życie Chrystusa. Maryja 
jest ukazana jako całkowicie — zwrócona do. Jezusa — na równi z pa
sterzami, mędrcami, Józefem i innymi osobami.

Taki wykład liryczny o Maryi włączonej żywo w dramat przyjścia 
Chrystusa na świat był skutecznym sposobem budzenia i kształtowania 
czci do NMP wśród ewangelików na Mazurach. Maryjne prawdy wiary 
w Jutrzni mazurskiej to: Boże Macierzyństwo, Dziewictwo, Świętość. 
Kult maryjny w Jutrzni to cześć dla Bożego Macierzyństwa, cześć i sza
cunek dla Dziewictwa i naśladowanie świętości. Nie występuje tylko 
prawda o Pośrednictwie i wzywaniu NMP.

3. Pieśni maryjne w kancjonale pruskim

Do kształtowania życia religijnego wiernych Kościoła ewangelickiego na 
Mazurach służył m. in. często wydawany kancjonał pruski1). Był on wy
dawany drukiem od 1741 roku do 1925 r. w jednorazowym nakładzie — 
jak zaznacza W. Chojnacki — 50 000 egzemplarzy. Jest to wydanie kan
cjonału przetłumaczonego przez Jerzego Wasiańskiego z niemieckiego 
kancjonału G. F. Rogalia wraz z dodatkiem innych pieśni. Edycje pierw
sze zawierały 734 pieśni, późniejsze 904. Znajduje się w nim wiele kato
lickich pieśni, m. in. fragmenty gorzkich żali i innych. Służył on także 
do nabożeństw domowych. O takich nabożeństwach pisze R. Otello, że 
mogło ono trwać nawet 5 i 6 godzin. Nabożeństwo rozpoczynał krótką 
modlitwą kaznodzieja, po czym śpiewano wyznaczoną pieśń (przeważnie 
z kancjonału pruskiego). Po pieśni, którą śpiewano z całym zaangażowa
niem, modlono się wspólnie. Modlitwa odbywała się w pozycji klęczącej 
i rozpoczynał ją kaznodzieja, po czym każdy czujący potrzebę mógł się 
do niej włączyć, powierzając Bogu problemy swego serca. Po następnej 
pieśni kaznpdzieja odczytywał teksty na temat którego zamierzał głosić 
kazanie. Po kolejnej pieśni znowu wspólnie się modlono. Nabożeństwo 
kończono pieśnią 2).

Kancjonał oprócz używania go w wyżej opisanym nabożeństwie miał 
zastosowanie w nabożeństwie domowym w rodzinie oraz jako modlitewnik 
osobisty a także w kościele.

Nowo wydany' kancjonał pruski zawiera pieśni na Adwent, Boże Na
rodzenie, na drugie święto Bożego Narodzenia, na okres po Bożym Na
rodzeniu, na Epifanię, okres przedpościa, Wielkiego Postu, Wielkanocy 
i na niedzielę po św. Trójcy. Drugi temat pieśni znajdujących się w kan
cjonale to śpiewy poświęcone NMP, a więc na dzień Oczyszczenia NMP, 
Zwiastowania, Nawiedzenia. Trzeci temat to pieśni związane ze święty
mi w szczególności z Apostołami. Zestaw pieśni kończy śpiew na dzień 
poświęcenia kościoła.
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A. Pieśni maryjne w adwencie

Marcin Luter występował przeciw zamienianiu adwentu z okresu po
święconego Chrystusowi na Maryjny3). W związku z tym w Kościele 
ewangelickim główną treść tego okresu stanowi godne przygotowanie 
duchowe przez odnowę wewnętrzną na uroczystość Bożego Narodzenia. 
Treść teologiczną adwentu odzwierciedlają również pieśni zawarte w 
kancjonale przeznaczone na ten okres. Zestaw tych pieśni został podzie
lony według grup: I — o wcieleniu; II — o przyjściu duchowym Chry
stusa; III — o przyjściu na sąd. Podział ten wyznacza też idee przewod
nie duchowości tego okresu liturgicznego. W sumie jest to zestaw sta
nowiący 24 pieśni, z których cztery (1, 7, 12, 21) zawierają motyw ma
ryjny.

W pierwszej pieśni przeznaczonej na adwent z tematem przewodnim
0 wcieleniu Chrystusowym odnajdujemy motyw maryjny podkreślający, 
że Chrystus jest Synem Maryi Dziewicy, nr 1(3):

Pomocnik on Syoński, Zbawiciel, Syn ■
Panieński, Mocarz on pożądany przyszedł do 
nas kochany.

Temat nieskalanej Panny, Dziewicy przed urodzeniem Jezusa i pozo
stania Dziewicą po narodzeniu, opiewa kolejna pieśń adwentowa, nr 7:

„ Przyjdź Zbawienie Pogańskie! Jezu 
Dziecię Panieńskie! niech się temu 
dziwuje świat, że się Bog narodził tak.
Nie z krwi, nie z ciała mezkiego, ale z Du- 
cha Świętego Bog się dla nas człowiekiem stał, 
matkę czystą Pannę obrał.
Tegoż, gdy Panna poczęła, Panieństwa nie 
straciła, łaski Bożej, wszech cnót pełna nad 
wsze niewiasty dostoyna.
Wyszedł z iey żywota cnego, z pałacu prze
czystego, prawy Bog i człowiek nazwan tąć -
drogą śpieszył k nam.

Temat dziewiczej Panny zostaje tu poszerzony o dziewicze macierzyń
stwo, czyli o dziewiczym poczęciu i narodzeniu Chrystusa. Pisma sym
boliczne Kościoła luterańskiego również nazywają Maryję Dziewicą, a na
wet dokładniej — dziewicą /przed i po narodzeniu4). Maryja, dziewica 
przed i po narodzeniu Chrystusa nazwana jest przeczystym pałacem, 
z którego wyszedł Bóg człowiek.

W kolejnej pieśni adwentu pod nr 11 ponownie spotykamy się z okre
śleniem zawartym także w luterańskich księgach symbolicznych: witay, 
z Panny czystey, nasz gościu łaskawy.

Ostatnią pieśnią adwentową z motywem maryjnym jest pieśń 21(6): .
Racz, Panie! na to pamiętać, iżeś ciało 
raczył przyjąć, na swe Bostwo z Panny czysty, 
co świadczą Prorocy wszyscy.

Maryja adwentu w świetle pieśni kancjonału pruskiego to przede 
wszystkim czysta zawsze dziewica, a nawet dokładniej dziewica przed
1 po narodzeniu. Bóg stając się człowiekiem obrał ją sobie za matkę, peł
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ną łaski Bożej i wszech cnót, jej żywot stał się pałacem przeczystym dlą 
prawdziwego Boga człowieka. Jezus Chrystus boski Zbawiciel jest synem 
panieńskim, czystej dziewicy i matki, począł się z Ducha Św.; po naro
dzeniu Panna panieństwa nie straciła.

B. Pieśni maryjne okresu Bożego Narodzenia
X  *

Okres Bożego Narodzenia poświęcony jest rozpamiętywaniu tajemnicy 
przyjścia Chrystusa i wynikających stąd zastosowań moralnych do życia 
chrześcijańskiego. Spośród 24 pieśni na okres Bożego Narodzenia 19 pieś
ni posiada wątek maryjny.

Symboliczne pisma Kościoła luterańskiego przyznają Maryi tytuł Teo- 
thokos i Dei Genitrix, podkreślając z naciskiem, że słusznie nazywa się 
i jest Matką Boga 3).

Boże macierzyństwo Maryi jest przedmiotem czci w pieśni 28:
Chwałać iuż bądź, Jezu Chryste! 
żeś się stał człowiekiem iście, narodzony 
z Panny czysty; z tego się weselmy wszyscy 
Kyrie eleyzon.
Któregoć świat nie okrąży, ten u Maryi 
leży ha łonie, małe Dzieciątko, które w swey 
mocy ma wszystko. Kyrie elejzon.

Pieśń 32 (1, 2, 3) podejmuje temat dziewiczego Bożego macierzyństwa 
Maryi:

Dzień się wesoły zjawił z wschodu Kró
lewskiego; bo się z żywota stawił 
na świat Panieńskiego Syn, z dawna pożądany

Z Maryi, czystey Panny, Syn Boga żynm- 
• go, jest dla okupu dany rodzaju ludzkiego:

By był na świat nie przyszedł, niktby z nas był 
nie wyszedł z piekielnych trudności. Przez twoie 
narodzenie, o Panieńskie Nasienie! weźm nas do radości.

Wyjaśnieniem zaś obrazowym tajemnicy dziwiczego narodzenia jest 
trzecia zwrotka:

Jak słońce przez szkło wwodzi promień swey 
jasności: tak Panna Syna rodzi, krom skazy, w 
czystości. O, Bogu ukochana, z łaski umiłowana 
matko’ Oyca swego! tyś w żywocie nosiła 
i  piersiami karmiła Żywot świata wszego.

Jej funkcje macierzyńskie względem Jezusa opiewają pieśni 29, 30, 31.
Dziewicze . macierzyństwo przed i po narodzeniu jest przedmiotem 

uwielbienia w pieśni pod nr 33, której refren brzmi:
Panna święta i czysta porodziła nam Chrysta, 
nie straciła panieństwa.

Temat dziewiczego macierzyństwa powraca także w pieśni 48 osnutej 
na wersji łacińskiej Puer natus est nobis

Matka iego Panną była, Panną była, krom męża 
\ go porodziła. Hall. Hall.

Do tematu dziewiczego macierzyństwa powraca pieśń pod nr 55: 
Weselmy się iuż ninie, wierni chrześcijanie! 
narodził się Chrystus Pan 
z dziewicy Maryi.
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Z królewskiego plemienia, Anielskiego Pana, 
któregoś ty nosiła dziewico Marya!

Dziewicze macierzyństwo jest także przedmiotem uwielbienia w pieś
niach pod nr 51, 58, 59, 66.

Wybranie Boże Maryi na matkę jego syna wychwala pieśń 54: 
Radość dziwna się zjawiła, Bog człekiem 
z Maryi iest narodzony: Panna czysta, matka 
Chrysta, którą obrał Pan Bog błogosławiony.

Do tematu wybrania NMP na matkę Boga nawiązuje także pieśń 56: 
Za zbawcę iuż obrany ten, co się Człekiem 
stał, on Jezus, Syn kochany z Panny, którą 
wybrał.

Inne pieśni jak 61, 84, 88, 819 nawiązują najczęściej do Bożego Macie
rzyństwa NMP.

Pieśni z motywem maryjnym okresu Bożego Narodzenia w kancjonale 
pruskim podkreślają następujące prawdy mariologiczne: Maryja Matka 
Boga, Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Macierzyństwo dziewicze, przed 
i po narodzeniu, wybranie Maryi przez Boga na matkę Jego Syna, dolegli
wości w narodzeniu (pieśń 35: w połogu swym tey nocy była bez ludzkiej 
pomocy, a także 47).

Tak ujęte pieśni o motywie maryjnym były oparte na podłożu biblij
nym i dlatego też należy sądzić, że przyczyniały się do kształtowania kul
tu maryjnego wśród protestantów na Mazurach.

C. Pieśni o motywie maryjnym w okresie wielkiego postu

W roku 1519 Marcin Luter wystąpił z krytyką kaznodziejów wielko
postnych, którzy większą część kazań poświęcali opowiadaniu cierpień 
M aryiü). W kancjonale praskim tematyka pieśni okresu przygotowania 
do świąt paschalnych uwzględnia założenia Marcina Lutra i pieśni o mo
tywie maryjnym jest niewiele. Nie licząc pieśni maryjnych przeznaczo
nych na uroczystość Zwiastowania Pańskiego (która przypada w okresie 
wielkiego postu) jest ich tylko sześć. Okres Wielkiego postu zawiera 77 
pieśni.

Pieśni o motywie maryjnym w Wielkim poście nawiązują do Ewan
gelii mówiącej o ukrzyżowaniu Chrystusa i Jego ostatnich słowach, skie
rowanych do ucznia i Matki swojej. Słowa Chrystusa wypowiedziane 
do Matki stojącej pod krzyżem i Jana są tematem czterech pieśni (nr 107, 
108, 121, 136).

Na uwagę specjalną zasługuje pieśń 107, w której jest mowa o tym, 
że gdy Jan będzie miał w poczciwości matkę Jego, dozna łaski Chrystusa:

Jezus gdy na krzyż był rozbit, a 
na swym ciele srodze zbit, iął
mówić w ciężkiej męce słowa nam wielce pocieszne, 
przyjmij je w swoie serce.
Trzecim polecił w opiekę Janowi naymil- 
szą matkę mówiąc: Za syna bądź iey, już matkę 
w poczciwości miey, chceszli doznać łasky mey.

Należy odczytać w tym tekście myśl, że nie tylko Jan dozna łaski, gdy 
będzie czcił NMP, ale też każdy chrześcijanin.

Natomiast w pieśni 108 można odczytać, że nie tylko Jan otrzymał 
Matkę Chrystusa za swoją Matkę, ale i każdy chrześcijanin także.
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...te pobożny, w sercu, człecze! uważać 
bądź gotowy.
...Oto, Syn tobie! Do Jana
rzekł: Miey mą Matką, za matką swą przy sobie.

W następnej pieśni o tej samej tematyce Maryja otrzymuje testament 
upoważniający Ją do postawy czynnej względem Jana, nr 121:

Mocność Oyca niebieskiego, Chrystus Pan 
Trzecie słowo, gdy przemówił Testament 
matce czynił: Oto niewiasto! innego przyimiy 
syna własnego, Jana Zebedeowego, miłośnika 
moiego.

Występuje także w jednej pieśni (113) maryjny motyw dolorystyczny, 
zaczerpnięty z pieśni katolickiej: Jezu Chryste, Panie miły..., ale mający 
podłoże biblijne:

Pan wyrzekł ostatnie słowa, zwisła mu z 
ramienia głowa: Matka pod nim frasobliwa stoi 
płacze, ledwie żywa.

W pieśni wielkopostnej pod nr 821 odnajdujemy motyw maryjny na
wiązujący do narodzenia Chrystusa z Maryi Panny.

Pieśni okresu Wielkiego postu koncentrują uwagę chrześcijan wokół 
osoby Chrystusa, Jego męki, śmierci i tajemnicy odkupienia, a Maryja 
zajmuje minimalną część tej uwagi. Jednak w tych niewielu pieśniach 
spotyka się ciekawą mariologię. Odnajdujemy tu obraz NMP, współcier- 
piącej z Chrystusem pod krzyżem, oraz myśl, że kto ją czci, dozna łaski 
od Chrystusa, że należy ją czcić ze względu na Chrystusa, ponieważ Ma
ryja wypełniając testament Chrystusa, wykonuje funkcję matki wzglę
dem Jana — Kościoła.

D. Pieśni na święta maryjne

W trosce o sprowadzenie postaci Maryi do wymiaru zgodnego z prze
kazem Nowego Testamentu zamierzał Luter zachować święta maryjne, 
ale tylko te, które mają swe źródło w Biblii, a więc: święto Matki Boskiej 
gromnicznej, zwane świętem Oczyszczenia, Zwiastowania NMP, święto 
Wniebowzięcia NMP i Narodzenia NMP miało być jakiś czas obchodzone, 
a potem zobaczy się co dalej7). Przy święcie Nawiedzenia NMP wydaje 
się Luter wahać, przede wszystkim z powodu powiązania tego święta 
z walką przeciw Turkom8). Ale i w tym dniu miał zwyczaj głosić ka
zania 9).

Uznane i utrzymane przez siebie święta maryjne interpretuje on jed 
nak coraz bardziej w odniesieniu do Chrystusa, co jest całkowicie uza
sadnione, bo przecież i w tych świętach chodzi w zasadzie o tajemnicę 
wcielenia Syna Bożego.

Kancjonał mazurski zawiera pieśni maryjne na następujące święta ku 
czci NMP: na święto Matki Boskiej Gromnicznej czyli Oczyszczenia 
NMP — osiem (przy czym o maryjnym motywie nr 89); Zwiastowania 
NMP — osiem (przy czym o maryjnym motywie nr 93, 94, 95, 96, 97, 99); 
na święto Nawiedzenia NMP — dwie (nr 224 i 225).

Na święto Oczyszczenia NMP pieśń osnuta na podłożu biblijnym 
z Ewangelii Łukasza (2, 22), gdzie jest mowa o oczyszczeniu NMP. W tym 
dniu ewangeliccy Mazurzy śpiewali ku czci NMP:

Marya, Panienka czysta, Dziecią 
swoje, Chrystusa, w Kościele Panu
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stawiła, iak ustawa była; i chętnie oddała, ćo dać 
miała, aby Zakon czciła, i spełniła.
Ofiarę ofiarowała, iako zubożała, dwoje
małych gołąbiątek, by darem zwierzątek Syna odkupiła
się cieszyła, że on świata Zbawcą, nieba Dawcą.

W uroczystość Zwiastowania NMP ewangeliccy Mazurzy wysławiali 
Maryję m. in. śpiewając, nr 93:

Słowo Ciałem się stało, Panny czystej
nie zruszyło, iścieć to nad rozum świecki, bo to
sprawił nad bieg ludzki...
Wyszedł od Ojca wiecznego, wszedł do domu 
świata tego, za zbroję wziął ciało z Panny, 
dla naszej pewnej obrony
Wyszedł z żywota czystego, iak z pałacu Królews
kiego, iak olbrzym, ku bojowaniu kwapił i na
szemu zbawieniu.

Przy czytaniu zaś Ewangelii św. Łukasza (1, 26—38) śpiewano, na Ma
zurach pieśń ku czci NMP,V zaczynającą się od słów: Nuż wszyiscy 
chrześcijanie, w dużej mierze nawiązującej do pieśni katolickiej Archa
nioł Boży, Gabryjel.

W pieśni tej natomiast na święto Nawiedzenia NMP odnajdujemy już 
całą teologię Marcina Lutra o Matce Bożej, nr 224:

1. Śpiewać będą ia sobie sama, żem 
Mary a, zawżdy czysta Panna,
od wieków przeyrzana, bym matką była Bożego Syna.

2. Jestem matką, iestem też Panna, nad insze 
niewiasty uślachciona, łaską darowaną, nad mnie 
nie jest, ani nie będzie inna.

3. Jam porodziła Bożego Syna, przez tego 
zgładzona ludzka wina; Bożom matką była, a 
Panieństwam wiecznie nie straciła.

4. Wiarem prawą w Synu swoim miała, słowam 
iego w swem sercu chowała, zawżdym go czciła, 
iako prawego Bożego Syna.

5. Bo on P(an) Bog był, iam Bogiem nie była,
czcim iego sobie nie przywłaszczyła: On wszystek 
świat zbawił, a mię też on swą śmiercią wybawił.

6. I terazem Bogiem nie została, anim też 
Królestwa świata miała, iak mię ci zowią, którzy 
mi pochlebiają swą mową.

7. Odbierają cześć Synowi memu, Panu
świata, królowi prawemu, co miał od wieku, nie 
dał tego żadnemu człowieku...

Wyżej przytoczone fragmenty pieśni ku czci Matki Bożej przeznaczone 
na poszczególne święta maryjne w pełni ukazują naukę Kościoła ewan
gelickiego o NMP. Treść tej nauki zupełnie pokrywa się z mariologią 
Marcina Lutra, który zgodnie z Pismem św. nauczał, że Maryja była 
czystą, nieskalaną Dziewicą i stała się Matką Bożą przez Ducha Św. Uwa
żał też, że cześć jej oddawana nie może polegać na ubóstwianiu Maryi. To 
zaś szczególnie podkreśla piąta zwrotka pieśni na święto Nawiedzenia:
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...iam Bogiem nie była, czcim iego sobie nie przywłaszczyła... Luter nau
cza, że nie można stawiać Maryi ponad lub przed Chrystusem. Podkreśla 
to również ostatnia strofa w.w. pieśni z dnia Nawiedzenia, gdy mówi: 
...Śpiewajcie już ze mną ku czci iego, sławiąc przenajświętsze Imię iego; 
tak łaskę znajdziecie, po tym z nim wiecznie w niebie będziecie. Dlatego 
według Lutra cześć oddawana Maryi winna być lia miarę ludzką, ale nie 
boską. Jego zdaniem Maryja winna być dla chrześcijan świetlanym przy
kładem prawdziwego posłuszeństwa i zaufania Bogu.

Godnym podkreślenia jest fakt, że pieśni maryjne z kancjonału mazur
skiego śpiewali ewangeliccy pielgrzymi przybywający do Św. Lipki.
Zakończenie

Obraz kultu maryjnego wśród ewangelików polskich na Mazurach był
by niepełny, gdyby nie uwzględnić znaczenia kazań w jego krzewieniu. 
Kazania z natury rzeczy są wyjaśnianiem prawd wiary i ich zastosowa
niem do życia praktycznego chrześcijan. Protestantyzm, prężnie rozwija
jący się w Europie w XVI w., nie mógł sięgnąć do wzorców katolickich 
kazań, dlatego wypracował swój własny. Przykładem takich wzorcowych 
kazań do wygłaszania w zborze i czytania w domu była postylla ks. Sa
muela Dambrowskiego, wydana po raz pierwszy w 1621 r . *). Z biegiem 
czasu znalazła ona bardzo szerokie zastosowanie na Pomorzu Wschodnim. 
W przedmowie do wydania z 1866 w Szczytnie, ówczesny proboszcz tej 
parafii pisze: Kazania Samuela Dambrowskiego od pierwszego wyjścia 
swego na widok publiczny aż dotąd, od pobożnych chrześcijan ewange
lickich iako klejnot drogi bywały poważane, a wszędzie, gdziekolwiek 
ewangeliccy Polacy mieszkają, z wielką ochotą i zbawiennym pożytkiem 
bywają czytane 2).

W postylli ks. Dambrowskiego znajdują się następujące kazania ku 
czci NMP: 1. na dzień poczęcia Panny Maryi; 2. na dzień Oczyszczenia 
Panny Maryi; 3. na dzień Zwiastowania Panny Maryi; 4. na dzień Na
wiedzenia Panny Maryi; 5. na dzień Wniebowzięcia Panny Maryi; 6. na 
dzień narodzenia Panny Maryi; 7. na dzień Ofiarowania Panny tylaryi. 
Kazania te, chociaż przeznaczone na święta maryjne, których się w Koś
ciele ewangelickim nie obchodzi, ukazują mariologię M. Lutra, idącą w 
kierunku korygowania u wiernych maryjności katolickiej. Niemniej jed
nak były one przejawem kultu do Matki Bożej u protestantów.

O , kulcie maryjnym u ewangelików na Mazurach do NMP świadczy 
także bogata ikonografia z motywem maryjnym. Obrazy, figury o tema
tyce/ maryjnej odnajdujemy w wielu kościołach ewangelickich i to za
równo w tych sprzed reformacji, jak i budowanych w wiekach później
szych. Dla przykładu: Nidzica, Kanigowo, Szestno, Sorkwity, Szczytno, 
Gardyny, Rychnowo, Trelkowo, Gierzwałd, Kobułty, Straduny, Nowe 
Juchy, Kalinowo i inne 3). Tematykę ikonografii maryjnej stanowią sceny 
biblijne jak: zwiastowanie, narodzenie Pańskie, ukrzyżowanie Pańskie, 
oraz madonny tronującej.

Przytoczone fakty mówią o postawie kultycznej ewangelików wzglę
dem NMP. Rzeczywistość tworzona przez te fakty ma większe znaczenie 
niż współczesny spór, co rozumiemy przez kult? Z kultem autentycznym 
mamy do czynienia wtedy, gdy on angażuje całą naturę ludzką: rozum, 
wolę, uczucia, gdy jest kultem osobistym i całej Religijnej społeczności, 
gdy uwzględnia gesty i ruch, recytację i śpiew, modlitwę indywidualną 
i wspólną, gdy wciąga do służby Bożej całą kulturę ludzką* muzykę 
i śpiew, poezję i kulturę słowa, architekturę i plastykę ■).
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Badania podjęte nad faktami kultu maryjnego wśród ewangelików na 
Mazurach upoważniają do pewnych ustaleń.

Na przykładzie analizy kultu maryjnego w Św. Lipce u ewangelików 
na Mazurach należy -zauważyć, że w pierwszym okresie reformacji na 
Mazurach praktycznie nie było różnicy w aktach kultu u protestantów 
i katolików. W miarę wzrostu świadomości religijnej i tożsamości wyzna
niowej ewangelików zanikał kult chrystotypiczny a wzrastał eklezjoty- 
piczny, polegający na uznawaniu Bożego macierzyństwa Maryi, dziewic
twa, świętości i naśladowaniu Jej jako wzoru posłuszeństwa Bogu. Św. 
Lipka na Mazurach protestanckich była głównym ośrodkiem krzewienia 
kultury polskiej, stąd też ewangelicy polscy byli podatni na kwitnący tam 
kult maryjny. Można by nawet powiedzieć, że kult maryjny rozwijał się 
przede wszystkim u ewangelików polskich. Tak specyficznie rozumiane
go kultu maryjnego na przykładzie Św. Lipki u Mazurów nie można tłu
maczyć uporem, reliktami katolicyzmu, ciemnotą religijną. Udział pro
testantów w kulcie maryjnym w Św. Lipce jest też odzwierciedleniem 
wielkiej symbiozy społeczeństwa, zróżnicowanego wyznaniowo.

Odprawianie Jutrzni mazurskiej potwierdza, że kult maryjny szerzył 
się w środowisku ewangelików polskich. .W obrazie plastycznym Jutrzni 
odnajdujemy wykład wiary ewangelickiej o roli NMP w planie zbaw
czym Boga. Maryja jest ukazana jako cała, na równi z pasterzami, mędr
cami, Józefem i innymi osobami zwrócona do Jezusa. Prawdy mariolo
giczne w Jutrzni mazurskiej to: Boże Macierzyństwo Maryi, Dziewictwo, 
Świętość. Kult maryjny w Jutrzni to cześć dla Bożego Macierzyństwa, 
szacunek dla Dziewictwa i naśladowanie Świętości NMP. Nie występuje 
.tu zagadnienie wzywania i pośrednictwa Maryi. Jest to również kult 
eklezjotypiczny.

Pieśni maryjne występujące w kancjonale pruskim potwierdzają praw
dę o kulcie maryjnym wśród ewangelików polskich na Mazurach. Kan
cjonał niemiecki, którego przekładem polskim jest kancjonał pruski, nie 
posiadał aż tyle pieśni maryjnych. Jest on adaptacją do realiów maryj
nych ewangelików polskich na Mazurach.

Prawdy mariologiczne zawarte w pieśniach kancjonału pruskiego to: 
Boże Macierzyństwo Maryi, Dziewictwo, Świętość, Wybranie Maryi przez 
Boga na Matkę Jego Syna. Odnajdujemy tu klasyczną teologię maryjną 
Kościoła ewangelickiego, a nawet polemikę z formami pobożności ma
ryjnej u katolików. Zjawiskiem nadzwyczaj ciekawym kancjonału prus
kiego są pieśni o motywie maryjnym w adwencie i wielkim poście. Kult 
maryjny w śpiewniku jest ujęty eklezjotypicznie.

Kazania ks. Dambrowskiego na wszystkie święta maryjne Kościoła 
katolickiego są wykładem ewangelickiej mariologii. Miały cel korygowa
nia katolickiego kultu maryjnego u wiernych i podawania prawd maryj
nych Kościoła luterańskiego.

Ikonografia maryjna kościołów ewangelickich na Mazurach jest próbą 
wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniom kultu maryjnego wśród ludu.

Nie ulega wątpliwości, że te fakty życia religijnego polskich ewange
lików na Mazurach ukazują postawę kultyczną.

Na pytanie, które z wymienionych form czci Maryi współczesny pro
testantyzm uważa za poprawne, trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Pro
testantyzm nie posiada ogólnie przyjętego pojęcia na określenie właści
wego stosunku chrześcijanina do Matki Pana. Raczej odrzuca się pojęcie 
kult z racji zarezerwowania go wyłącznie Bogu. Proponuje się zaś poję
cie cześć (Marienverehrung), także szacunek wzglądem Maryi (Marien-
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ehrung). Wielość tych terminów podkreśla fakt, że ewangelicki kult 
maryjny nie jest jeszcze jasnym pojęciem.

W ostatnich latach wielu teologów protestanckich podjęło próbę wy
pracowania bardziej adekwatnego określenia relacji chrześcijanina do 
Matki Bożej niż pojęcie cześć, szacunek. Wiele w tym względzie mogą 
uczynić badania historyczno-liturgiczne form kultu protestantów i ka
tolików.
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CULT OF THE VIRGIN MARY AMONG EVANGELICAL MAZURS IN THE
FORMER EASTERN PRUSSIA

(summary)

The Southern part of the form er Germ an province East Prussia, the m ajor  
part of w hich  belongs now  to Poland, w as inhabited by population of the Polish  
origin called  Mazurs. T hey w ere settlers from  the neighbouring P olish  province  
M azovia (Polish „M azur” stands for an inhabitant of M azovia), w ho settled  in the  
depopulated southern regions of the D uchy of Prussia w hich since 1701 had been  
the part of the K ingdom  of Prussia. This region is now  called  M azuria.

M azurs settled  in the form er East Prussia adopted the predom inant there  
denom ination — lutheranism , w hich  bound tłiem  closely  to the Prussian state. 
H ow ever, th ey  did m aintain  not only the Polish  tongue, but also m any custom s of 
the form er m otherland. This gave a special character to the profession  of Protestant  
faith by  the M azurs. One of its m arked m anifestations w as a deep cu lt of the  
Virgin M ary, alien  to the Germ an Protestantism .

In his article „Cult of the V irgin M ary am ong Polish  Protestants in M azuria” 
Rev. W ładysław  N ow ak, o fficia l in charge of ecum enical affairs in the W arm ia  
D iocese of the R om an-C atholic Church in Poland, discusses the above m entioned  
special aspect of M azurian relig iousness. He m entiones briefly  n ew  trends in 
international ecum enism  concerning M arian studies and M arian cult, and quotes  
ecum enical form ulations adopted at the 8th International M ariology Congress 
w hich w as coupled w ith  the 15th M arian Congress in Spain in 1979.

Further in  his article Rev. N ow ak discusses the role of M arian Sanctuary in  
M azuria, the Ś w ięta  Lipka, and the in fluence of th is shrine on developm ent of the 
Marian' cu lt am ong the protestants in  th is region. A lthough the shrine had been  
destroyed in  the first years of R eform ation it w as qu ick ly  rebuilt and becam e an 
active centre of M arian cult both for the catholics and protestants, m ore num erous  
in th is area. The m ain form  of th is cu lt is pilgrim age.

A nother m an ifestation  of th is cu lt am ong M azurian protestants, w as the so called  
„Christm as m atins”, serv ices offered  on the C hristm as Eve night. It w as a M ystery  
of unique, unknow n e lsew here form  and contents. In th is service, devoted to the  
birth of Jesus, M arian accents are esp ecia lly  pronounced.

N ext subject of analysis is the Prussian psalm -book, published for M azurs in  
Polish in  the years 1741— 1925. It contained about 900 hym ns and psalm s to be 
sung in church and at hom e and w as also used as a personal prayer-book. M arian  
songs constitu te one of the m ain them atic lines of th is psalm -book, and M arian  
m otives are particu larly  pronounced in  the songs for A dvent, in  C hristm as songs, 
hym ns and psalm s for L ent and d iverse M arian H olidays celebrated during the  
liturgical year.

The last subject dealt w ith  by the author is the M arian topics in  the patterns  
of serm ons esp ecia lly  in  the postil of Rev. Sam uel D am brow ski (1621).

In conclusion of his article Rev. N ow ak states: „In the recent years m any  
protestant theologians have m ade an attem pt to elaborate an adequate relation  of 
the C hristian to the V irgin M ary, M other of God. In th is respect m uch can be  
expected  from  the h istorical and liturgical studies on the form s of M arian cult 
am ong protestants and cath olics”.

transl. Bogdan Janczewski
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DER MARIENKULT UNTER EVANGELISCHEN MASUREN IN EHEMALIGEM
OSTPREUSSEN

(Zusammenfassung)

Der südliche T eil der ehem aligen  deutschen Provinz O stpreussen, die heute im 
überw iegenden T eil Polen gehört, w ar von der den N am en M asuren tragenden  
B evölkerung polnischer A bstam m ung bew ohnt. Es w aren A nsiedler aus der benach
barten poln ischen Provinz M asow ien („M asure” es ist der E inw ohner von M asowien). 
Sie liessen  sich auf den m enschenleeren  südlichen G ebieten des Preussischen  
H erzogtum s, das vom  Jahre 1701 einen T eil des Preussischen K önigreichs bildete, 
nieder. D ieses G ebiet trägt den N am en „M asuren”.

D ie im  ehem aligen  O stpreussen angesiedelten  M asuren nahm en den dort her- 
schenden lutherischen G lauben an, w as sie stark m it dem preussischen Staat 
verbündete. S ie bew ahrten jedoch nicht nur die poln ische Sprache, sondern auch 
v ie le  der aus der alten H eim at gebrachten Bräuche. Es verlieh  einen eigenartigen  
C harakter der evangelischen  R elig iosität der M asuren. Ein von den A nzeichen  
dessen w ar der lebendige M arienkult, der dem deutschen Protestantism us frem d wan.

In dem  A rtikel „Der M arienkult unter den poln ischen Protestanten in M asuren” 
bespricht P riester W ładysław  N ow ak, der R eferent zur Sache der Ö kum ene in der 
D iözese W armia der röm isch-katholischen  K irche, jene erw ähnte E igenart der 
R eligösität der M asuren. Er gedenkt kurz der neuen die M ariologie und den Ma
rienkult betreffenden Ström ungen in der internationalen  Ö kum ene, und zitiert 
ökum enische Form ulierungen, die im  Jahre 1979 auf dem VIII. Internationalen  
M ariologischen K ongress (gebunden m it dem XV. M arienkongress) angenom m en  
w urden.

Im w eiteren  V erlauf des A rtikels bespricht P riester N ow ak die R olle des 
M ariensanktuarium s in Św ięta  Lipka (H eilige Linde) in  M asuren und sein  Einfluss 
auf die G estaltung des K ultes der H ochheiligen  Jungfrau M aria bei den Protestan
ten  auf diesen G ebieten. Obwohl m an dieses Sanktuarium  gleich  nach der E infüh
rung der R eform ation zerstörte, w urde es schnell w iederaufgebaut und es wurde 
zum  lebendigen Zentrum  des für K atholiken und für v ie l m ehr auf diesem  
G ebiet zahlreiche Protestanten gem einsam en M arienkultes, der vor a llem  die Form  
der W allfahrten annahm .

D as w eitere A nzeichen des M arienkultes unter den protestantischen Masuren 
w ar die A ndacht „W eihnachtsm ette” die in der W eihnachtsnacht abgehalten w urde — 
es w aren M ysterien, dessen Inhalt und Form  m an n iergendw o anders kante. In dieser, 
der Geburt C hristi gew idm eter A ndacht, sinddie M arienakzente besonders stark.

D en nächsten G egenstand der A nalyse des A utors b ildet das preussische K ir
chengesangbuch, das in  den Jahren 1741— 1925 in  der poln ischen  Sprache für Ma
suren herausgegeben wurde. Es enth ielt etw a 900 L ieder, die w ährend der A ndachten  
in der K irche und in den H äusern gesungen w urden. Es konnte auch a ls persön
liches G ebetbuch dienen. Ein von den H auptthem en der in dem  K irchengesangbuch  
enthaltenen  Lieder bilden M arienlieder.

D as letzte  vom  V erfasser berührte Them a bildet M arienthem atik in den M ustern 
der Predigten, besonders in  der sogenannten P ostille  des Pfarrers Sam uel Dam - 
brow ski (1621).

Priester N ow ak endet seine A rbeit m it der Feststellung: „In den letzten  Jahren  
verbuchten v ie le  evangelische T heologen ein  adäquates V erhältnis des C hristen zu 
G ottesm utter auszuarbeiten. In dieser H insicht können die historisch — liturgischen  
U ntersuchungen der Form en des M arienkultes unter den Protestanten und Ka
tholiken  eine sehr grosse R olle erfü llen ”.

übers, v. Leonarda Sikora
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HISTORIA DIALOGU ANGLIKAŃSKO — PRAWOSŁAWNEGO

W ostatnich latach zaobserwować można znaczne ożywienie kontak
tów między Kościołem prawosławnym a Kościołem anglikańskim. To
warzyszy temu coraz żywsze zainteresowanie doktryną oraz tradycją 
obu Kościołów i poszukiwanie dróg prowadzących do lepszego obopól
nego poznania się i zbliżenia. Mimo tych ekumenicznych kontaktów 
historia^ dialogu anglikańsko-prawosławnego nie ©jest jeszcze dostatecz
nie znana. Przybliżeniu tego interesującego zagadnienia ma służyć ni
niejszy syntetyczny zarys historii tego dialogu.

Historia kontaktów do końca XVIII w.

Drogi, którymi przeniknęło chrześcijaństwo do Anglii, nie są dosta
tecznie znane. Ostateczną formę chrześcijaństwo na Wyspach Brytyj
skich zawdzięcza zespoleniu się elementów celtyckich i rzymskich *). 
Z czasem zostało ustanowione arcybiskupstwo w Canterbury. Stało się 
ono centrum Kościoła w Anglii. Pierwszymi hierarchami na tej katedrze 
byli: Sw. Augustyn (zm. 604/5 r.) i Teodor (zm. 690 r.). Ostatni pocho
dził z Tarsu i chociaż był emisariuszem Rzymu, bez wątpienia przeniósł 
do Anglii niektóre zwyczaje i praktyki chrześcijaństwa wschodniego.

Zdaniem prof. H. Alivisatosa, Kościół angielski tego okresu charak
teryzował się trzema cechami, które zachował w większym lub mniej

*) K ościół celtyck i istn ia ł na W yspach B rytyjsk ich  jeszcze przed m isją św. A u 
gustyna z Rzym u (596—597 r.). Został założony w  II lub III w .n.e. przez m isjo 
narzy przybyłych z R zym u lub Galii. Z najazdem  A nglosasów , chrześcijaństw o b ry
tyjskie zostało w yparte do zachodnich rejonów  B rytanii i przeżyw ało częściow y  
upadek. N aw rócenie na chrześcijaństw o teutońskich  pogańskich najeźdźców  n astą 
piło dw ukierunkow o: poprzez pracę celtyck ich  m isjonarzy z k lasztorów  Irlandii 
i Szkocji oraz dzięki m isji w ysłanej z R zym u w  597 r., ha której czele stał św. A u 
gustyn (autor).



30 Mikołaj K ozłowski

szym stopniu do chwili obecnej: 1. Był zawsze Kościołem narodowym,
0 szczególnie akcentowanej więzi między Kościołem i narodem; 2. W spo
sób szczególny podkreślał zawsze swoją rolę misyjną; 3. Posiadał specy
fikę Kościoła odległego od centrum władzy kościelnej w Rzymie. *).

Do okresu Reformacji w XVI w. Kościół w Anglii był prowincją Koś
cioła rzymskokatolickiego. Jednak podczas panowania Henryka VIII 
(1509—1547) zerwał z Rzymem i stał się niezależnym. Z upływem czasu 
Kościół ten rozwinął specyficzny wzorzec wiary i ustroju kościelnego
1 drogą działalności misyjnej rozpowszechnił się w różnych regionach 
świata. Powstałe Kościoły, pozostające w ścisłej jedności z Kościołem ma
cierzystym w Anglii, ukształtowały to, co określane jest Wspólnotą An
glikańską (Anglican Communion). Członkami wspólnoty są ci, którzy 
uznają arcybiskupa Canterbury za primus inter pares.

W pierwszym okresie istnienia Kościoła anglikańskiego nie było sprzy
jającej atmosfery do nawiązania bliższych kontaktów z prawosławiem. 
Na przeszkodzie stała tutaj polityka ekspansji, którą prowadziło Im
perium Brytyjskie. Prozelityzm, uprawiany przez anglikańskich misjo
narzy wśród prawosławnych w końcu XVIII i na początku XIX w. położył 
cień na stosunki między obu Kościołami. W okresie do XX w. sporadycz
nie istniejące stosunki anglikańsko-prawosławne opierały się na przyjaź
niach i kontaktach naukowych. Na przykład, w XVII w., przedstawiciele 
Kościoła prawosławnego korespondowali z arcybiskupami Canterbury, 
m. in. prawosławny metropolita Filadelfii "Gabriel. Severus (zm. 1615) 
pisał do arcybiskupa Canterbury z Wenecji, prosząc go o modlitwę o jed
ność Kościoła Chrystusowego. \

Bardziej znany jest przykład Cyryla Lukarisa, który będąc najpierw 
patriarchą Aleksandrii (1601—1620), a później Konstantynopola (1621— 
—1638), utrzymywał szerokie kontakty z przedstawicielami Kościoła an
glikańskiego i rządu Wielkiej Brytanii m. in. z arcybiskupem Canterbury 
Georgem Abbotem (1611—1633) i jego następcą arcybiskupem Laudem. 
W 1676 r. metropolita Samos Józef Georgirinos przybył do Londynu, 
gdzie, korzystając z pomocy miejscowego biskupa anglikańskiego Hen
ryka Camptona i innych, założył pierwszą grecką parafię prawosławną 
w tym mieście. W końcu XVII w. greckie College zostało zorganizowane 
w Oxfordzie w celu kształcenia greckich studentów z prawosławnego 
Wschodu. Po kilku latach zamknięto je jednak z powodu braku stu
dentów.
- Wzajemnemu poznaniu się sprzyjało wiele czynników. Zaliczyć do nich 

należy istnienie ambasady brytyjskiej w Konstantynopolu i organizowa
nie misji dyplomatycznych i handlowych na Bliskim Wschodzie. Zało
żenie Towarzystwa Krzewienia Jedności Chrześcijańskiej (Society for 
Promoting Christian Unity) w 1698 r. było ważnym wydarzeniem w 
kontaktach międzykościelnych. Stowarzyszenie to wydawało wielką licz
bę książek na temat prawosławia.

W 1672 r. patriarcha konstantynopolitański Dionizy IV zwołał Synod, 
który wydał tomos na użytek chrześcijan w Anglii. Podane w nim były\ 
odpowiedzi na następujące tematy: liczba sakramentów, Eucharystia, 
Chrzest, urząd biskupi, celibat kleru, nieomylność Kóścioła, widzialność 
Kościoła, modlitwy do świętych i kult ikon, post i księgi kanoniczne Pis

*) Por. V. T. Istavridis: Orthodoxy and Anglikanism, London 1966, s. 1 (autor).
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ma św. Kopie tego dokumentu zostały wysłane do tzw. nonkonformis
tów *), w związku z ich korespondencją z przedstawicielami Kościoła 
prawosławnego. Jeden z listów patriarchów prawosławnych zawierał do
kumenty Synodu konstantynopolitańskiego z 1672 i 1691 r., a także 
„Wyznanie wiary” opracowane przez patriarchę Jerozolimy Dosyteusza 
w 1672 r. Drogą unii z Kościołem prawosławnym, nonkonformiści chcieli 
ugruntować swoją nietrwałą dotąd pozycję w państwie. Między nonkon
formistami a prawosławnymi osiągnięto pewne porozumienie, mianowi
cie zaakceptowali oni następujące punkty doktryny: autorytet Pisma Sw. 
i Tradycji (nie rozumieli jej jednak w tak szerokim sensie jak prawosław
ni), ortodoksyjną naukę o Duchu Św., nieomylność Kościoła wyrażającą 
się w decyzjach soborów, niezależność Kościoła od państwa, siedem sa
kramentów, Komunię pod obiema postaciami, sąd ostateczny (zrezygno
wali z nauki o czyścu). Wyrazili swoje wątpliwości odnośnie kultu Matki 
Boskiej, świętych i ikon, jak również transubstancjacji (metousiosis), przy
jęli jednocześnie naukę o transformacji elementów w Eucharystii (me- 
tabole). Zagadnienie ważności święceń w Kościele anglikańskim nie było 
wówczas poruszane.

Rozmowy zostały przerwane na skutek interwencji arcybiskupa Can
terbury Williama Wake, który w liście do patriarchy jerozolimskiego 
Chrysantosa informował, że nonkonformiści to grupa schizmatycka. Należy 
zaznaczyć, że wspomniana wymiana poglądów międzykonfesyjnych była 
jednak ważnym wydarzeniem w życiu obu Kościołów.

Następne stulecie (XVIII w.) było okresem stagnacji, może nawet wro
gości w stosunkach prawosławno-anglikańskich. Przyczyną tego stanu 
rzeczy był prozelityzm uprawiany przez anglikanów na prawosławnym 
Wschodzie, szczególnie przez niektórych członków Amerykańskiego Koś
cioła Episkopalnego. Prawosławni zajęli pozycje obronne, prowadząc jed
nocześnie polemikę wymierzoną przeciwko anglikanom i protestantom. 
W tym okresie (1723) ogłoszona została encyklika patriarchów wschod
nich o prawosławnej wierze, którą przesłano do chrześcijan Wielkiej Bry
tanii jako oficjalne wyznanie prawosławnej wiary.

Kontakty w XIX w.

W XIX w. najważniejszym faktem było zaprzestanie uprawiania pro
zelityzmu. Jednocześnie zaczęto podejmować próby nawiązania kontak
tów międzykościelnych. Biskupi i zwierzchnicy Kościołów przystąpili do 
składania sobie wizyt o charakterze oficjalnym i nieoficjalnym. Placówki 
Kościoła prawosławnego pojawiają się w Europie, Ameryce, Australii 
i Afryce. Anglikanie organizują swoje parafie i diecezje w krajach Blis
kiego Wschodu. Oni też pierwsi podjęli próby osiągnięcia interkomunii 
z Kościołem prawosławnym.

Dużą rolę w zbliżeniu obu Kościołów odegrały także wydarzenia poli
tyczne. Po stronie anglikańskiej panował wielki optymizm co do perspek
tyw i wyników dialogu teologicznego. Wielu sądziło, że istnieje już jed
ność wewnętrzna, która powinna znaleźć swój wyraz zewnętrzny w peł

*) N onkonform iści byli grupą w yznaw ców  K ościoła anglikańskiego, którzy od
m ów ili przysięg i na lojalność now em u królow i W ilhelm ow i III O rańskiem u  
(1689— 1702) i oderw ali się od K ościoła anglikańskiego (autor).
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nej interkomunii z Kościołem prawosławnym. Brak było jednak pełnego 
zrozumienia pozycji Kościoła prawosławnego w tej kwestii. Prawosławni 
nadal uważali, że jedność w Eucharystii mogłaby być osiągnięta tylko 
po uprzednim osiągnięciu jedności wiary. Prawosławni także nie posia
dali dostatecznej znajomości anglikanizmu, aczkolwiek zaczęli się zajmo
wać problematyką ważności święceń anglikańskich.

Historycy prawosławni podkreślają wpływ ruchu oxfordzkiego (1833— 
—1845) na stanowisko Kościoła anglikańskiego wobec Kościoła prawo
sławnego. Przedstawiciele tego ruchu podkreślali historyczne związki 
z Kościołem pierwotnym, episkopatem, sukcesją apostolską, dążyli do 
odbudowy monastycyzmu itd. W ten sposób dali nowe impulsy grupie 
anglo-katolickiej związanej z tzw. wysokim Kościołem (High Church) 
w łonie anglikanizmu.

Zagadnienie interkomunii pomiędzy obydwoma Kościołami zostało pod
niesione przez Williama Palmera (1811—1879), diakona Kościoła angli
kańskiego, zwolennika ruchu oxfordzkiego, który w latach 1840 i 1842 
odbył podróże do Rosji i Konstantynopola prosząc o udzielenie mu Ko
munii w Kościele prawosławnym. Odpowiedź jednak była odmowna. Pal
mer prowadził także korespondencję ze znanym rosyjskim teologiem Ale
ksym Chomiakowem (1804—1860). Wniósł on wiele do obopólnego zrozu
mienia pomiędzy Kościołami anglikańskim i prawosławnym. Misja jego 
zakończyła się jednak niepowodzeniem.

Inny znany przedstawiciel ruchu oxfordzkiego John Mason Neale 
(1816—1866), zapoznawał anglikanów w swoich pracach z historią, dok
tryną i życiem religijnym prawosławia. Jego dzieła, cenne do dziś, za
wierają wiele materiałów na powyższe tematy.

W 1842 r. została erygowana anglikańska diecezja w Gibraltarze, a jej 
biskup miał pod opieką anglikańskie parafie w północnych krajach śród
ziemnomorskich włącznie z Bałkanami. Erygowanie tej diecezji, podo
bnie zresztą jak i w Jerozolimie (1841), było ważnym wydarzeniem w 
stosunkach międzykościelnych. Każdy biskup Gibraltaru utrzymywał czę
ste kontakty z patriarchą ekumenicznym i innymi biskupami prawosław
nymi. M. in. przysługiwał im tytuł apokrisariusza (przedstawiciela) arcy
biskupa Canterbury przy patriarsze ekumenicznym *).

W 1864 r. dr Young, duchowny Amerykańskiego Kościoła Episkopal- 
nego, przybył do Rosji. Spotkał się z metropolitą moskiewskim Filare- 
tem (1782—1867), który — jako wybitny teolog — odgrywał ważną rolę 
w kształtowaniu stosunków międzykościelnych. Podczas ich spotkania 
przedyskutowano problem święceń anglikańskich, wymieniono także opi
nie na temat następujących zagadnień doktrynalnych: dodatku Filioque 
do Symbolu Wiary, sukcesji apostolskiej, Świętej Tradycji i sakramentów, 
szczególnie Eucharystii. W 1866 r. metropolita Filaret nawiązał kontakt 
z Robertem Edenem, prymasem Szkocji, który z całą grupą przebywał 
wówczas w Rosji.

W 1867 r. N.M. Dalamas, późniejszy profesor Uniwersytetu w Atenach, 
przebywał z wizytą w Londynie. Podczas swego pobytu, wystosował apel 
do obradującej w tym czasie pierwszej konferencji biskupów anglikań

*) W pew nych przypadkach arcybiskup Canterbury m oże m ianow ać anglikań
skiego kapelana w  Stam bule sw ym  apokrisariuszem  przy patriarsze (autor).
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skich w Lambeth, *) w którym wyłożył prawosławny punkt widzenia na 
temat jedności obydwu Kościołów. Po pierwsze, porównał naukę Kościoła 
prawosławnego z XXXIX Artykułami Wiary Kościoła anglikańskiego. 
Doszedł do wniosku, że rzeczą niemożliwą jest osiągnięcie całkowitej jed
ności bez zgody doktrynalnej. W związku z tym zaapelował do biskupów 
anglikańskich, aby zaakceptowali definicję Kościoła jako jednego, świę
tego, katolickiego i apostolskiego, tak jak została ona wyrażona w de
cyzjach siedmiu soborów powszechnych. Nalegał także, aby XXXIX Ar
tykułów Wiary uznano za uchwałę lokalnego synodu i aby kler angli
kański nie był zmuszany do ich podpisywania.

W końcu 1869 r. Aleksander Lycurgus, arcybiskup Syros i Tinos, przy
był do Anglii w celu konsekracji nowej świątyni prawosławnej w Liver
pool. W 1870 r. przeprowadził serię dyskusji teologicznych z anglikanami. 
W ich wyniku doszedł do wniosku, że muszą być w dalszym ciągu roz
patrzone następujące tematy: Filioque, liczba i forma udzielania sakra
mentów, Eucharystia i transubstancjacja, kapłaństwo, powtórne małżeń
stwo kleru, inwokacja świętych, modlitwy za umarłych, kult ikon (ak
ceptacja VII Soboru Powszechnego). Na zakończenie arcybiskup Lycur
gus oświadczył, że po powrocie do Grecji oznajmi, że Kościół anglikański 
nie jest Kościołem protestanckim, lecz ma wiele elementów Kościoła po
wszechnego i że jedność jest możliwa do osiągnięcia. **).

Podczas konferencji prawosławno-starokatolickich w Bonn w latach 1874 
i 1875 odbyły się również połączone spotkania przedstawicieli Kościołów 
prawosławnego, anglikańskiego i starokatolickiego. Dyskusje dotyczyły 
spraw doktrynalnych i ustroju kościelnego. Spotkania te stały się wzor
cem przyszłych spotkań przedstawicieli trzech wymienionych Kościołów.

W Bonn nastąpiło wyraźne zbliżenie stanowisk przedstawicieli Kościo
ła prawosławnego i anglikańskiego. Osiągnięto porozumienie na temat 
Sw. Tradycji. Przedstawiciele anglikanizmu stwierdzili, że akceptują sym
bole Kościoła powszechnego i decyzje dogmatyczne nie podzielonego Koś
cioła. Uznali, iż Filioque jest nielegalnym dodatkiem do Symbolu Wiary. 
Zaakceptowali naukę św. Jana Damasceńskiego o pochodzeniu Ducha Św. 
od Ojca przez Syna. Mimo to anglikanie do chwili obecnej nie usunęli 
Filioque z Symbolu Wiary.

W ostatnich latach XIX w. nastąpiły dalsze kontakty pomiędzy oby
dwoma Kościołami. W 1888 r. Edward Benson, arcybiskup Canterbury, 
był jedynym zwierzchnikiem kościelnym na Zachodzie, który wysłał do 
metropolity kijowskiego Platona list z pozdrowieniami z okazji rocznicy 
chrztu Rusi. W odpowiedzi metropolita kijowski wystosował posłanie, w 
którym wyraził nadzieję na przyszłe pogłębienie stosunków anglikańsko- 
-prawosławnych.

W 1896 r. papież Leon XIII wydał encyklikę unieważniającą święcenia 
anglikańskie. Fakt ten wzmógł zainteresowanie teologów prawosławnych

*) Lam beth to nazw a pałacu, siedziby londyńskiej, arcybiskupa Canterbury. Od 
1867 r. odbyw ają się w  nim  co 10 lat konferencje biskupów  całej W spólnoty A n 
glikańskiej (red.).

**) Przed opuszczeniem  A nglii Lycurgus otrzym ał doktoraty honoris causa teo 
log ii na U n iw ersytec ie  w  O xfordzie oraz praw a w  Cambridge. Por. V. T. Istavrid is, 
dz. cyt. s. 13 (autor).
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dialogiem ż anglikanami. Fundamentalne badanie nad problemem święceń 
anglikańskich przeprowadził W. Sokołow, profesor Moskiewskiej Aka
demii Duchownej. Uważał on, że Kościół prawosławny może uznać waż
ność dokonywanych w Kościele anglikańskim święceń kapłańskich, jeżeli 
zostanie zadawalająco wyjaśniona nauka o Eucharystii i gdy między oby
dwoma Kościołami zostanie ustalona jedność wiary.

Kontynuacja dialogu w XX w. (do 1964 r.)

Ścisłe stosunki pomiędzy Konstantynopolem i Canterbury zawiązały się 
w okresie rządów patriarchy ekumenicznego Konstantego V i były kon
tynuowane przez jego następcę Joachima III (1901—1912). W 1902 r. 
skierował on znaną encyklikę do zwierzchników Kościołów prawosław
nych, w której prosił o wyrażenie opinii o Kościołach starokatolickich 
i protestanckich. Między zwierzchnikami Kościołów prawosławnych wy
wiązała się wówczas dyskusja. Patriarchat Jerozolimy i Sw. Synod Koś
cioła rosyjskiego wyrazili zainteresowanie kontynuacją kontaktów z an
glikanami. Dostrzegli możliwość osiągnięcia z nimi jedności.

W 1902 r. anglikańscy biskupi Gibraltaru i Jerozolimy wystąpili z pro
pozycją zawarcia interkomunii między anglikanami i prawosławnymi. 
Propozycja ta została jednak odrzucona przez patriarchę Joachima III.

Na początku XX w. również greccy teologowie prawosławni zaczęli zaj
mować się problemem ważności święceń anglikańskich. Prace w tym kie
runku zainicjował profesor Szkoły Teologicznej w Chalkis Christos An- 
droutsos. Opublikował na ten temat dzieło, w którym stwierdził, że spra
wa ważności święceń anglikańskich może być rozpatrywana jedynie w 
odniesieniu do tych duchownych Kościoła anglikańskiego, którzy wyra
żają chęć przystąpienia do Kościoła prawosławnego. Doszedł do prze
konania, że decyzję pozytywną na temat święceń anglikańskich można 
będzie wydać wówczas, gdy spełnione zostaną pewne warunki. Kościół 
anglikański musi wyraźnie uznać, iż podczas święceń kapłańskich daro
wana jest łaska. Niezbędne jest też wyraźne zdystansowanie się od kal
wińskiego pojmowania Eucharystii. Następnie Kościół anglikański na 
swoim soborze biskupów winien przyjąć naukę Kościoła pierwotnego za 
podstawę swej doktryny i ogłosić, że XXXIX Artykułów Wiary jest do
kumentem soboru lokalnego. Androutsos odrzucił możliwość interkomunii 
pomiędzy anglikanami i prawosławnymi.

W 1906 i 1907 r. anglikański biskup Jerozolimy zapytał partiarchę Je
rozolimy Damianosa, czy byłby skłonny uznać ważność chrztu i święceń 
anglikańskich. Patriarcha odpowiedział, że Kościół prawosławny nie może 
wydać oświadczenia tylko na temat Chrztu i święceń, bez brania pod uwa
gę całej doktryny anglikańskiej i że decyzja taka może być podjęta wy
łącznie przez cały Kościół prawosławny. W Rosji opinia już wymienio
nego teologa W. Sokołowa, została odrzucona przez grupę innych profe
sorów. Ogólnie Kościół rosyjski był jednak życzliwie ustosunkowany do 
Kościoła anglikańskiego. W 1912 r. założono w Petersburgu Towarzy
stwo Przyjaciół Kościoła Anglikańskiego, którego pierwszym prezesem zo
stał biskup chełmski Eulogiusz. Zatroszczono się o wzajemną wymianę 
informacji. Organizowano dyskusje i prelekcje.

Konferencja w Lambeth w 1908 r. wyraziła opinię, że wzajemna współ
praca może przyczynić się do usunięcia przeszkód na drodze do jedności. 
W raporcie podkreślono także potrzebę jednomyślnej akceptacji przez 
prawosławnych ważności Chrztu i święceń anglikańskich. W omawia
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nym okresie anglikanie uważali za bardzo ważne, aby prawosławni po
zwolili na pewien rodzaj interkomunii w możliwie najkrótszym czasie.

I wojna światowa przerwała na pewien czas kontakty między Kościo
łem rosyjskim i anglikańskim. Inne lokalne Kościoły, prawosławne pro
wadziły dialog. Prawosławni teologowie zwracali uwagę przede wszyst
kim na ważność święceń i sukcesji apostolskiej w Kościele anglikań
skim. Jednym z nich był Meletios Metaxakis (1871—1935). Był on tym 
człowiekiem, który szczególnie zasłużył się rozwojowi stosunków angli- 
kańsko-prawosławnych. W 1921 r. został patriarchą Konstantynopola jako 
Meletios IV. W 1922 r. otrzymał Deklarację Wiary, opracowaną przez 
Komitet Unijny Kościoła anglikańskiego; wyrażała ona opinię grupy' an- 
glokatolickiej w tym Kościele. Podpisało ją około 60 członków kleru an
glikańskiego z biskupem Oxfordu Charlesem Gore na czele. Adresatem 
tej Deklaracji był św. Synod Kościoła konstantynopolitańskiego. Dekla
racja ta uwzględniała prawie wszystkie warunki,, które teologowie pra
wosławni uważali za konieczne do uznania ważności święceń anglikań
skich. Sygnatariusze Deklaracji potwierdzili, że Kościół anglikański uzna
je: 1. wiarę nie podzielonego Kościoła, wyrażoną w Piśmie Św. i w Tra
dycji, potwierdzoną przez sobory powszechne; 2. autorytet soborów po
wszechnych; 3. siedem sakramentów; 4.̂  prawo Kościołów do samodziel
ności (autokefalii); 5. sakrament kapłaństwa i Eucharystii, zgodnie z dok
tryną prawosławną; 6. kult Matki Boskiej, świętych i ikon; 7. XXXIX 
artykułów anglikańskich, jako dokument o znaczeniu drugorzędnym, win
ny być interpretowane zgodnie z doktryną Kościoła powszechnego, któ
rego częścią jest Kościół anglikański.

W liście z 22 lipca 1922 r., adresowanym do arcybiskupa Randalla 
Davidsona, Meletios IV, patriarcha Konstantynopola, ogłosił decyzję Pa
triarchatu ekumenicznego, uznającą święcenia anglikańskie. Za podsta
wę decyzji uznał fakt, że Mateusz Parker, arcybiskup Canterbury, pierw
szy arcybiskup niezależnego Kościoła anglikańskiego, został konsekro
wany przez czterech biskupów, intencją których było przekazanie cha
ryzmy służby biskupiej. Konsekracja odbyła się przez włożenie rąk i in
wokację Ducha Św. Uznanie święceń anglikańskich zostało dokonane pod 
wpływem pozytywnej opinii prof. P. Comnenosa. Kierowano się wzglę
dami przyszłej jedności anglikanów z Kościołem prawosławnym. Zostało 
to podkreślone w encyklice patriarszej. Zaznaczono jednak, że decyzja 
nie posiada autorytetu ogólnoprawosławnego.

W 1923 r. ważność święceń anglikańskich uznał również Patriarchat Je
rozolimy oraz Kościoły Cypru i Synaju. Nie nastąpiły jednak zmiany 
formy kontaktów między Kościołami obu tradycji. Dyskutowano nadal 
te same kwestie.

W 1930 r. delegacja wszystkich Kościołów prawosławnych, z wyjątkiem 
Kościoła rosyjskiego, uczestniczyła w konferencji biskupów anglikań
skich w Lambeth. Konferencja zajęła się następującymi zagadnieniami: 
Eucharystia, sakramenty, w szczególności sakrament kapłaństwa, Pis
mo Św. i Tradycja, interkomunia, autorytet Kościoła i dyscyplina kościel
na. Ważną decyzją było powołanie Anglikańsko-Prawosławnej Komisji 
Doktrynalnej w celu kontynuowania dyskusji nad zagadnieniami doktry
nalnymi, prawnokanonicznymi i kultowymi. W tym samym roku Kościół 
aleksandryjski uznał ważność święceń anglikańskich.

Komisja Doktrynalna rozpoczęła pracę w 1931 r. w Londynie. Prze
dyskutowano następujące zagadnienia: 1. Objawienie; 2. Pismo Św. i Tra
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dycja; 3. Symbol Wiary; 4. nauka o Duchu Sw.; 5* obyczaje kościelne;
6. sakramenty. Uchwały konferencji zostały podane do wiadomości 
wszystkich Kościołów prawosławnych, które (z wyjątkiem Kościoła serb
skiego, bułgarskiego i rosyjskiego) ustosunkowały się do nich w formie 
pisemnej.

Dyskusje doktrynalne, które odbyły się w Bukareszcie w 1935 r., były 
kontynuacją spotkań w Lambeth i Londynie (1930 i 1931). Przedstawi
ciele Prawosławnego Kościoła Rumuńskiego i Kościoła anglikańskiego osią
gnęli porozumienie na tematy: 1. sakramentalnego znaczenia kapłaństwa, 
2. Eucharystii, 3. Pisma Sw. i Tradycji, 4. usprawiedliwienia. Wstępnie 
uzgodniono też poglądy w sprawie pozostałych pięciu sakramentów. Na 
tej podstawie Kościół rumuński, decyzją z dnia 20 marca 1936 r., uznał 
ważność święceń anglikańskich pod warunkiem przyjęcia przez cały Koś
ciół anglikański uzgodnień tej konferencji. Niestety, do całkowitego po
rozumienia nie doszło.

We wrześniu 1939 r. sprawa ważności święceń anglikańskich była roz
patrywana na synodzie Kościoła greckiego. W oparciu o raport przedło
żony przez profesorów wydziału teologicznego Uniwersytetu w Atenach 
synod ustosunkował się negatywnie do tej kwestii. Stwierdził jedynie, że 
przy ewentualnych przejściach duchownych anglikańskich na prawo
sławie może być w szczególnych sytuacjach zastosowana ekonomia *).

W ten sposób pięć Kościołów uznało ważność święceń anglikańskich, ale 
reszta powstrzymała się od podjęcia jakiejkolwiek decyzji w tej sprawie. 
W tej sytuacji wzrosła waga nieoficjalnych kontaktów. Wielka rola przy
padła tutaj powstałemu w 1928 r. w Londynie Bractwu Sw. Albana 
i Sw. Sergiusza. Bractwo skoncentrowało się głównie na pracy nad wza
jemnym zrozumieniem tradycji eucharystycznej **).

W 1943 r. zostały nawiązane ponownie kontakty z Rosyjskim Kościo
łem Prawosławnym. We wrześniu 1943 r. Cyryl Garbett, arcybiskup 
Yorku, przybył z wizytą do Moskwy. Jej celem było przekazanie życzeń 
nowo wybranemu patriarsze Sergiuszowi. W 1945 r. delegacja na czele 
z Mikołajem, metropolitą Kruticy, udała się z rewizytą do Londynu.

W dniach od 8 do 18 lipca 1948 r. odbyło się w Moskwie, z okazji 
500-lecia autokefalii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, Zgromadzenie 
Doradcze przedstawicieli Kościołów Prawosławnych, poświęcone zagad
nieniom ogólnoprawosławnym. Omawiano również problem stosunku Koś
cioła prawosławnego do Kościoła anglikańskiego, w tym zagadnienie 
święceń anglikańskich. Podjęto uchwałę, w myśl której Kościół prawo
sławny może uznać święcenia anglikańskie, jeżeli między prawosławnymi 
i anglikanami zostanie osiągnięta jedność wiary i wyznania. Uznanie to 
będzie mogło być wówczas urzeczywistnione na zasadzie ekonomii tj. po
przez decyzję całego Kościoła prawosławnego. ***).

W latach następnych nastąpił dalszy rozwój kontaktów między Pa
triarchatem moskiewskim a Kościołem anglikańskim. W lipcu 1955 r. 
przybyła do Londynu delegacja Kościoła rosyjskiego, która w Lambeth

*) Ekonom ia — jest to praktyka stosow ana w  K ościele praw osław nym , gdy ze 
w zględu  na dobro K ościoła stosuje się pew ne u lgi (dyspensy) w  egzekw ow aniu  
norm  praw osław nych  kanonów  kościelnych  (autor).

**) N. Zernov: Ortodox Ecounter, London 1961, s. 151 (autor).
***) Diejanija Soviescanija Gław i predstavitielej Avtokefalnych Pravoslavnych 

Cerkviej, M oskwa, 1949, t. II, s. 431 (autor).
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przeprowadziła rozmowy na tematy teologiczne. Przy okazji wyrażono 
życzenie odbycia teologicznej konferencji przedstawicieli obu Kościołów. 
Konferencja taka odbyła się w 1956 r. w Moskwie. Delegacji anglikań
skiej przewodniczył Michel Ramsey, ówczesny arcybiskup Yorku, a póź
niejszy Canterbury. Podczas rozmów przedstawiciele obu Kościołów osiąg
nęli jedność w wielu zagadnieniach teologicznych. Poruszono następujące 
problemy:

1. Eklezjologia. Prawosławni podkreślali pełną jedność doktryny jako 
warunek jedności Kościołów.

2. Pismo Sw. i Tradycja. Oba Kościoły uznały kanon ksiąg św., róż
nice zdań wystąpiły w pojmowaniu Tradycji Sw.

3. Dogmat a theologumena (wypowiedź teologiczna). Prawosławni pod
kreślali, że symbole i definicje siedmiu soborów powszechnych są pod
stawą wiary jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. 
Anglikanie oświadczyli, że dogmaty soborów powszechnych wyrażają wia
rę Kościoła anglikańskiego. Nie mają jednak oficjalnego stanowiska co 
do liczby soborów powszechnych. Wyrazili pogląd, że różnorodność opinii 
w Kościele jest bardzo pożyteczna dla pełniejszego zrozumienia wiary.

4. Symbole i sobory. Prawosławni podkreślali, że Niceo-konstantyno- 
politąński Symbol Wiary jest symbolem uniwersalnym (bez Filioque). 
Jego treści i formy nie wolno zmieniać. Należy on do niezmiennych de
cyzji siedmiu soborów powszechnych. Anglikanie potwierdzili, że Filioque 
było wprowadzone w sposób niekanoniczny. Podkreślili jednak, że nie 
był to akt herezji i że wiara wyznawana w Kościele anglikańskim jest 
identyczna z vwiarą soborów powszechnych oraz Symbolem Wiary w au
tentycznej formie.

5. Sakramenty. Prawosławni przedstawili naukę o siedmiu sakramen
tach. Anglikanie podkreślili różnice pomiędzy Chrztem i Eucharystią 
a pozostałymi pięcioma sakramentami.

6. Rytuały i obyczaje. Prawosławni zwrócili uwagę na znaczenie kultu 
Matki Boskiej, modlitw do świętych i użycia ikon oraz modlitw za zmar
łych. Z punktu widzenia prawosławnego stanowi to nieodłączną część 
doktryny Kościoła prawosławnego, jako całości, a nie tylko lokalnego 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Anglikanie oświadczyli, że są zgod
ni z oświadczeniami anglikańsko-prawosławnych konferencji z 1931 
i 1935 r. na temat sakramentów. Wyjaśnili, że przeszłość historyczna każe 
anglikanom odnosić się z pewną rezerwą do praktyk Rosyjskiego Kościo
ła Prawosławnego.

Konferencja w Moskwie została słusznie określona mianem pierwszej 
oficjalnej konferencji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i Kościoła 
anglikańskiego. Wyniki konferencji nie posiadały mocy obowiązującej 
dla prawosławia jako całości. Zostało to podkreślone przez obie strony 
jeszcze w czasie trwania konferencji. Właściwym jej celem było osiąg
nięcie w stosunkach Kościoła anglikańskiego z Rosyjskim Kościołem Pra
wosławnym takiego poziomu, który miał miejsce w stosunkach Kościoła 
anglikańskiego z innymi lokalnymi Kościołami prawosławnymi. Warto 
również odnotować, że przedstawiciele Kościoła rosyjskiego brali udział 
w konferencjach biskupów anglikańskich w Lambeth w 1958 i 1968 r. w 
charakterze obserwatorów.
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W 1962 r. arcybiskup Canterbury i prymas Anglii M. Ramsey złożyli 
wizytę Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu.

Współczesny stan dialogu anglikańsko-prawosławnego

W listopadzie 1964 r. na wyspie Rodos odbyła się III Konferencja Ogól- 
noprawosławna. Jednym z zadań Konferencji było przygotowanie dialogu 
z Kościołem anglikańskim. W 1966 r. w Pałacu w Lambeth odbyły się 
dwustronne rozmowy teologiczne na temat święceń anglikańskich. Były 
one kontynuacją rozmów moskiewskich w 1956 r.

Na mocy postanowień III Konferencji Ogólnoprawosławnej i decyzji 
poszczególnych Kościołów prawosławnych odbyły się w dniach od 1 do 
15 września 1966 r. w Belgradzie obrady ogólnoprawosławnej komisji do 
dialogu z anglrkanami. Głównym celem obrad tej komisji było przygoto
wanie dialogu pod względem teologicznym. W konferencji tej brali udział 
przedstawiciele prawie wszystkich Kościołów, z wyjątkiem antiocheń
skiego, gruzińskiego i albańskiego. Podkreślano, że słabą stroną dotych
czasowych wysiłków ze strony prawosławia było podejmowanie ich przez 
pojedyncze Kościoły lokalne, a nie przez cały Kościół. Z kolei wysiłki 
Kościoła anglikańskiego osłabiał fakt, że uczestnikami dyskusji byli z re
guły przedstawiciele tylko Wysokiego Kościoła, czyli gałęzi anglikanizmu 
najbardziej zbliżonej do Kościoła prawosławnego. Stanowisko tego nurtu 
w łonie anglikanizmu nie znajdowało poparcia wśród przedstawicieli tzw. 
Niskiego Kościoła (Low Church) zbliżonego do protestantyzmu, a nawet 
często wzbudzało protest. Konferencja w Belgradzie ustaliła następujące 
tematy do przyszłej dyskusji z anglikanami: 1. problem źródeł Objawienia,
2. nauka o usprawiedliwieniu, 3. nauka o sakramentach w ogóle i sakra
mencie Eucharystii w szczególności, 4. sakrament kapłaństwa, problem 
sukeesji apostolskiej i sprawa ważności święceń anglikańskich, 5. nauka
0 pochodzeniu Ducha Św. i sprawa symbolów, 6. kult Matki Boskiej
1 świętych, 7. kult obrazów i relikwi, 8. różnice obrzędowe, 9. modlitwy 
za zmarłych i możliwość interkomunii między Kościołem anglikańskim 
a Kościołem prawosławnym w sytuacjach nadzwyczajnych. Problemy te 
były już przedtem dyskutowane w czasie obustronnych spotkań, i w po- 
jedyńczych wypadkach osiągnięto całkowite lub częściowe porozumienie. 
Zwrócono uwagę na potrzebę przedyskutowania nowych tematów, jak: 
eklezjologia, pojęcie dogmatu i granic wolności, problem interkomunii 
Kościoła anglikańskiego z protestanckimi Kościołami nieepiskopalnymi. 
Najważniejszą rzeczą jest jednak wyjaśnienie, przed przystąpieniem do 
wszelkiej dyskusji, jaki organ w Kościele anglikańskim jest władny po
dejmować decyzje, obowiązujące anglikanizm jako całość, bez czego 
wszelkie porozumienie wisi niejako w powietrzu jak to było z dotych
czasowymi porozumieniami *).

.W związku z planami dalszego rozwoju dialogu anglikańsko-prawo- 
sławnego w dniach od 7 do 11 września 1972 r. w gmachu Prawosławnego 
Centrum Ekumenicznego w Chambesy, k. Genewy odbyła się IV sesja 
Ogólnoprawosławnej Komisji dla przygotowania dialogu z anglikanami. 
Bezpośrednio potem miały miejsce posiedzenia dwóch podkomisji: angli

*) J. K linger: Belgradzka Konferencja Teologiczna a problem zbliżenia z Koś
ciołem Anglikańskim, w: „Cerkovnyj W iestnik”, W arszaw a 1966, nr 10, s. 6 n. (autor).
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kańskiej i prawosławnej. W komunikacie z posiedzenia stwierdzono, że 
podczas dyskusji wyrażono życzenie, aby dialog, który faktycznie już 
się rozpoczął, był kontynuowany w duchu wzajemnego zrozumienia. 
Członkowie podkomisji uważali za konieczne rozszerzenie zakresu dia
logu, włączenie do niego wszystkich prawd wiary chrześcijańskiej, a także 
zagadnienia życia kościelnego i liturgicznego. Uważano, że podczas przy
szłego dialogu należy brać pod uwagę rezultaty poprzednich dyskusji. 
Anglikańscy uczestnicy narady wyrazili zadowolenie z gotowości prawo
sławnych do przedyskutowania kluczowych problemów teologicznych za
wartych w Piśmie Sw. i nauczaniu starożytnego, nie podzielonego Koś
cioła.

W dniach od 6 do 13 lipca 1973 r. odbyło się w Oxfordzie pierwsze 
spotkanie Anglikańsko-Prawosławnej Komisji Doktrynalnej *). Najpierw 
dyskutowana była anglikańska teoria wszechobejmowania (comprehen
siveness) i misja Kościoła. Temat został zaprezentowany przez stronę 
anglikańską. Niektórzy delegaci prawosławni, aczkolwiek nie w pełni 
usatysfakcjonowani przedłożonym referatem, znaleźli w nim jednak no
we pojmowanie problemu. Następnie zajęto się problemem działania Du
cha Sw. Podstawą dyskusji był referat przedstawiony przez prawosław
nych ,,Duch Św. jako interpretator Ewangelii i Dawca życia w Kościele 
współczesnym”. W dyskusji anglikanie podnieśli problem działania Du
cha Sw. poza granicami Kościoła prawosławnego i prosili o dalsze wy
jaśnienie prawosławnego rozumienia granic Kościoła i prawosławnego 
stanowiska wobec Kościołów zachodnich. Komunikat z obrad stwierdzał 
w tej sprawie: Nie możemy odrzucić działania Ducha Sio. poza kanonicz
nymi granicami Kościoła, skoro jest On wszędzie obecny i wypełnia 
wszystkie rzeczy.

Kolejnym punktem obrad były odpowiedzi anglikanów na cztery py
tania postawione przez prawosławną Komisję. Chodziło o następujące 
kwestie:

1. Forma jedności w wierze Kościoła anglikańskiego i prawosławne
go. Prawosławni domagali się bliższego wyjaśnienia anglikańskiego ro
zumienia wspólnej tradycji wiary, ustroju kościelnego, kultu odziedzi
czonego od Kościoła starożytnego oraz opartego na Piśmie Sw. i decy
zjach pierwszych soborów.

2. Czy jedność Kościoła anglikańskiego z Kościołem prawosławnym 
będzie możliwa w wypadku interkomunii anglikanów z Kościołami lu- 
terańskimi i Kościołem Indii Południowych **). Prawosławni nalegali na 
przyjęcie zasady, że wspólnota zakłada całkowitą jedność wiary. Angli
kanie na podstawie historycznych doświadczeń swego Kościoła wyrazili 
przekonanie, że ich Kościół jest częścią jednego, powszechnego Kościoła 
i dlatego uznają rzeczywistość eklezjalną poza granicami swojego Koś
cioła.

3. Sposób gwarancji tego, że przyjęte podczas dialogu decyzje będą 
obowiązywać całą społeczność anglikańską. Uznano, że postęp w kierun

*) Anglican-Orthodox Joint Doctrinal Discussions (komunikat), w: „Sobornost”, 
1973, nr 8, s. 583 nn. (autor).

**) K ościół Indii P ołudniow ych pow stał w  1947 r. przez połączenie kilku trady
cji chrześcijańskich  — anglikanów , m etodystów , prezbiterianów  i kongregacjonalis- 
tów  (red.).
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ku osiągnięcia jedności w wierze musi angażować wysiłki wiernych 
i zwierzchników Kościołów.

4. Autorytet XXXIX Artykułów Wiary w społeczności anglikańskiej. 
W odpowiedzi anglikanie oświadczyli, że artykuły te odegrały ważną 
rolę w historii anglikanizmu. Stwierdzili ponadto, że w różnych prowin
cjach Wspólnoty Anglikańskiej dopuszcza się modyfikację tych artykułów.

Dyskutowano także na temat zbawienia przez Krzyż i Zmartwych
wstanie. Postanowiono, że w latach 1973—75 Komisja odbędzie spotka
nia w trzech podkomisjach w celu przedyskutowania następujących te
matów: 1. Natchnienie Pisma Sw. i Objawienie; 2. Autorytet soborów;
3. Kościół jako społeczność eucharystyczna.

W spotkaniu przedstawionym wyżej Komisji Doktrynalnej brali udział 
przedstawiciele wszystkich Kościołów prawosławnych, za wyjątkiem 
czechosłowackiego.

W wyniku pracy w podkomisjach uczyniono pewien postępu, choć nie 
miał on charakteru spektakularnego. Przyczynił się on jednak do tego, 
że dyskutowane tezy można było zaprezentować na kolejnym spotkaniu 
Komisji w Moskwie, w lipcu 1976 r. Na spotkaniu tym, po wprowadze
niu pewnych zmian i uzupełnień, przyjęto dokument, który otrzymał 
nazwę: Uzgodniona Deklaracja Moskiewska *). Deklaracja ta dzieli się 
na siedem rozdziałów.

Rozdział I dotyczy „Wiedzy o Bogu”. Podkreśla się tutaj, że Bóg jest 
jednocześnie immanentnym i transcendentnym. Zachowanie transcen- 
dentności Boga i możliwości prawdziwej jedności człowieka z Bogiem 
wymaga według Kościoła prawosławnego rozróżnienia między Bożą isto
tą a Bożymi energiami. Dla opisu pełni przebóstwienia człowieka Koś
ciół prawosławny używa patrystycznego terminu theosis kata charisi 
(przebóstwienie przez łaskę). Anglikanie nie posługują się takim pojęciem.

W II rozdziale pt. „Natchnienie i autorytet Pisma Sw.” podkreślono 
Boże natchnienie Pisma Sw. Pismo Sw. otrzymujemy, poznajemy i in
terpretujemy za pośrednictwem Kościoła i w Kościele. Dokument pod
kreśla także znaczenie krytycznych studiów Biblii. Stwierdza, że Kościół 
nie odrzuca naukowego badania Biblii, ale sprawdza je w świetle do
świadczenia i rozumienia wiary jako całości. Badania naukowe nad Pis
mem Sw. mają swoje granice, lecz sam dokument ich bliżej nie określa.

Rozdział III nosi tytuł: „Pismo i Tradycja”. Podkreśla się tutaj bar
dzo mocno wzajemną zależność między Pismem Sw. i Tradycją. Nie są 
one odrębnymi źródłami Objawienia, lecz kanałami jednego Objawienia 
Bożego. Pismo Sw. jest głównym kryterium, przy pomocy którego Koś
ciół sprawdza autentyczność Tradycji. Poprzez Tradycję Sw. rozumiemy 
całe życie Kościoła w Duchu Sw. Kościół nie może definiować dogma
tów, które nie mają oparcia w Piśmie Sw. i Tradycji. Ma jednak prawo, 
szczególnie na soborach powszechnych, formułować prawdy wiary bar- 
dziąj precyzyjnie. Czyni to zawsze wtedy, kiedy zachodzi ku temu po
trzeba.

Rozdział IV zatytułowano: „Autorytet soborów”. Dokument zwraca 
uwagę, że działanie Ducha Sw. nie jest widoczne tylko w Kościele i w 
Piśmie Sw., ale i na soborach. Anglikanie podkreślili, że największe zna
czenie przywiązują do pierwszych czterech soborów. Prawosławni zaś

*) Anglican-Orthodox Dialogue, The Moscow»» A greed Statem ent, London 1977 
(autor).
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akcentowali jednakową ważność 7 soborów. Zarówno dla anglikanów jak 
i prawosławnych nieomylność nie jest własnością jakiejś określonej in
stytucji lub osoby w Kościele, ąle całego Kościoła. Dla prawosławnych 
sobór powszechny nie jest instytucją, ale wydarzeniem charyzmatycz
nym i jest największą gwarancją nieomylności Kościoła. Zwrócono uwa
gę na potrzebę dalszej dyskusji w tej sprawie.

W rozdziale V, traktującym o Filioque, anglikanie wyrazili opinię, że 
ponieważ oryginalna forma Symbolu Wiary mówi o pochodzeniu Du
cha Sw. od Ojca i ponieważ Filioque zostało wprowadzone do Symbolu 
bez zgody soboru powszechnego, a także ponieważ Symbol jest publicz
nym ̂ wyznaniem wiary Ludu Bożego w Eucharystii, przeto Filicque nie 
może pozostawać w Symbolu Niceo-konstantynopolitańskim z 381 r.

Rozdziały VI i VIII mówią o Kościele jako wspólnocie eucharystycz
nej i o obecności Ducha Sw. w Eucharystii. Poprzez Komunię — czyta
my w Deklaracji Moskiewskiej — stajemy się jednym ciałem w Chrys
tusie. Eucharystia aktualizuje Kościół. Poprzez celebrowanie Eucharystii 
Kościół staje się pełnią samego siebie, ponieważ Eucharystia jest cen
tralnym aktem jego istnienia. W każdym lokalnym celebrowaniu Eucha
rystii manifestuje się widzialna pełnia jedności i powszechności Kościo
ła. W Eucharystii działa cała Trójca Sw. Prawosławni akcentują znacze
nie działania Ducha Sw. w Eucharystii. Dlatego decydującym momentem 
w Liturgii eucharystycznej jest epikleza.

Pomyślnie dotąd rozwijający się dialog uległ po 1976 roku nagłemu 
zahamowaniu. Spotkania w 1977 (Cambridge, Anglia) i 1978 r. (Ateny) 
zostały zakłócone przez debatę na temat kapłaństwa kobiet w Kościele 
anglikańskim. Sprawa ta spowodowała, iż zaszła potrzeba ponownego za
stanowienia się nad podstawowymi kwestiami, dotyczącymi nie tylko 
kapłaństwa kobiet, ale także autorytetu i kontynuacji tradycji. Anglika
nie próbowali wytłumaczyć prawosławnym, że ich klasyczne stanowisko 
opiera się na Piśmie Sw., interpretowanym i przeżywanym przez nie po- 
dzielny Kościół, sobory powszechne i starożytnych ojców Kościoła. Pra
wosławni odpowiedzieli na to: jak można z tym pogodzić kapłaństwo ko
biet?

Na zakończenie spotkania w Atenach prawosławni wydali w tej spra
wie własne oświadczenie. Natomiast anglikanie ogłosili aż trzy przeciw
stawne sobie oświadczenia. W jednym potwierdzili możliwość kapłań
stwa kobiet. W drugim wystąpili przeciwko temu. W trzecim postanowili 
odłożyć na później wydawanie ostatecznego sądu w tej sprawie. Po wy
daniu tych oświadczeń prawosławni zostali zupełnie zdezorientowani. 
Postawili pytania dotyczące pojmowania anglikańskiej jednomyślności, 
wewnętrznej zgody, granic i kryteriów wszechobejmowania' (comprehen
siveness).

Anglikanie uznali prawosławnych za mało elastycznych, nie gotowych 
do pójścia ha kompromis. Zarzucali im, że nie idą z duchem czasu, że 
są oderwani od życia i nie rozumieją rozwoju w życiu Kościoła.

W rezultacie tych rozbieżności w 1979 r. nie doszło do spotkania obu 
stron. Żadna nie chciała jednak dopuścić do całkowitego zerwania dia
logu. Owszem, dialog napotykał wiele trudności. Uznano jednak, że nie 
mogą one spowodować zerwania dyskusji. Przeciwnie, należy je konty
nuować. Dr Robert Ruńcie, ówczesny biskup St. Albans, a obecny arcy
biskup Canterbury, jako przewodniczący Komisji ze strony anglikańskiej, 
złożył wiosną 1979 r. wizyty lokalnym Kościołom prawosławrtym. Jego 
podróż miała decydujący wpływ na wznowienie dialogu.
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Kolejne spotkanie Anglikańsko-Prawosławnej Komisji Doktrynalnej 
odbyło się w Llandaff, Anglia, w 1980 r. *). Podczas tego spotkania nie 
poruszono w ogóle sprawy kapłaństwa kobiet. Prace prowadzono na po
siedzeniu plenarnym i w trzech podkomisjach, które zajęły się następu
jącymi tematami: 1. Kościół i Kościoły (jedność i różnorodność); 2. obco
wanie świętych i umarłych; 3. sprawa Filioque.

W pierwszej podkomisji zarysowały się widoczne różnice w podejściu 
do sprawy interkomunii. Anglikanie skłonni byli uznać ją za potrzebną. 
Inny pogląd reprezentowali prawosławni.

Druga podkomisja osiągnęła niespodziewanie porozumienie i opraco
wała uzgodnione oświadczenie, które komisja przyjęła. W oświadczeniu 
pt. „Obcowanie świętych i zmarłych” czytamy m, in., że wszystkie nasze 
modlitwy są skierowane do Trójjedynego Boga. Modlimy się do Boga za 
pośrednictwem Pana naszego Jezusa Chrystusa w Duchu Sw. Ci, któ
rzy wierzą i są ochrzczeni, stanowią jedno ciało w Chrystusie, są zjed
noczeni w Duchu Św. W każdym ciele każdy członek cierpi i raduje 
się z innymi i w każdym członku Duch Sw. jest orędownikiem za 
wszystkich. Te stosunki zostają zmienione, lecz nie zerwane przez śmierć. 
Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych (Mat. 22, 32). Dlatego wszyscy 
w Nim i dla Niego żyjemy. Takie jest znaczenie obcowania świętych. 
Znajduje ono najpełniejszy wyraz w Eucharystii, w której całe Ciało 
Chrystusa urzeczywistnia Jego jedność w Duchu Św. Widzimy to w sta
rożytnych modlitwach wschodnich i zachodnich. Wyrażony został w nich 
kult świętych i wiara w ich orędownictwo za żywych i zmarłych. Mo
dlitwy za zmarłych traktujemy jako wyraz wzajemnej miłości i solidar
ności w Chrystusie. Najświętsza Maria Panna zajmuje wyjątkowe miej
sce w historii zbawienia. Jej wstawiennictwo nie jest autonomiczne, ale 
zakłada wstawiennictwo Chrystusa i oparte jest na zbawczym dziele Sło
wa Wcielonego. Anglikanie posiadają trzy formy próśb modlitewnych. 
Są to modlitwy adresowane do Boga z prośbą o wysłuchanie świętych, 
krótkie prośby do świętych, żeby się za nas modlili oraz dłuższe modlitwy 
skierowane do świętych. W zakończeniu dokumentu stwierdza się, że ob
cowanie z umarłymi posiadamy tylko przez Boga.

Nie osiągnięto jednak większego postępu odnośnie Filioque. Prawo
sławni zostali zachęceni do zapoznania się z krokami podjętymi przez 
różne części Wspólnoty Anglikańskiej w kierunku usunięcia Filioque 
z tekstów liturgicznych i innych oficjalnych dokumentów.

Spotkanie w Llandaff odbyło się w duchu przyjaźni i zrozumienia. 
Stało się jednak jasne, że osiągnięcie postępu teologicznego jest rzeczą 
trudną.

Następne spotkanie Komisji Doktrynalnej odbyło się w 1981 r. w 
Chambesy, Szwajcaria **). Trzy podkomisje zajmowały się tam następu
jącymi tematami: 1. Misterium Kościoła; 2. Udział w Łasce Trójcy Sw.;
3. Tradycja.

Raport pierwszej podkomisji uznał, że Kościołowi jest powierzone po
słannictwo pojednania ludzkości. Misja ta skłania nas do szukania jed

*) Anglican-Orthodox Dialoque, L landaff, w: „Sobornost”, 1981, nr 1, s. 93 nn. 
(autor).

**) Anglican-Orthodox Joint Doctrinal Discussions 1981 (komunikat), w: „So- 
bornost”, 1982, nr. 1, s. 59 (autor).
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ności wśród nas samych. Celem jest udział w likwidacji podziałów ludz
kości. Podkreślono również, że jedność Kościoła jest wyrażona we wspól
nej wierze i wspólnocie Ducha Sw. Znajduje ona konkretny wyraz w 
Kościele, zebranym wokół biskupa, we wspólnym celebrowaniu Eucha
rystii i głoszeniu śmierci Chrystusa aż do Jego powtórnego przyjścia.

Druga podkomisja mocno zaakcentowała fakt, że centrum życia chrześ
cijańskiego stanowi osobiste doświadczenie Boga, który objawia siebie 
w Jezusie Chrystusie i w Duchu Św. Poruszono także sprawę Filioque. 
Anglikanie wyrazili wdzięczność prawosławnym za przedstawienie dok
tryny o pochodzeniu Ducha Św. i za ukazanie dowodów uzasadniających, 
dlaczego Filioque nie może znajdować się w Symbolu Wiary.

Trzecia podkomisja, zajmująca się Tradycją, rozpatrzyła teologiczne 
i pastoralne aspekty tego problemu. Podkreślono znaczenie Tradycji jako 
dynamicznej rzeczywistości w życiu Kościoła. Wstępny raport uznaje, 
że wolność, która istnieje we Wspólnocie Anglikańskiej nie oznacza bra
ku odpowiedzialności w stosunku do Tradycji. Podkreślono, że w Koś
ciele prawosławnym istnieje także wolność w pojmowaniu Tradycji jako 
przejawu stałego działania Ducha Sw. w Kościele. Również podczas tego 
spotkania zarysowały się różnice zdań, a postęp w rozmowach był nie
znaczny.

Ostatnie z dotychczasowych spotkań odbyło się w Canterbury w dniach 
od 12 do 19 lipca 1982 r. *). Obradom przewodniczyli: ze strony anglikań
skiej — bp Henry Hill, ze strony prawosławnej — abp Tiatyry Metho- 
dios. Reprezentacja prawosławna była liczniejsza niż kiedykolwiek przed
tem. Obecni byli delegaci prawie wszystkich Kościołów autokefalicznych. 
Nie przybyli jedynie przedstawiciele Kościoła gruzińskiego i czechosło
wackiego. Po raz pierwszy wzięli udział w spotkaniu delegaci Patriar
chatu antiocheńskiego i Kościoła prawosławnego w Polsce.

Pracowano w trzech podkomisjach. Pierwsza podkomisja kontynuowa
ła dyskusję na temat: ,,Misterium Kościoła” ze szczególnym uwzględnie
niem cech Kościoła: katolickości i apostolskości. Podkomisja prawie za
kończyła redagowanie dokumentu, w którym jest wyraźne stwierdzenie, 
że anglikanie uznają fakt istnienia podziałów w Kościele. Prawosławni 
natomiast wierzą, że Kościół prawosławny jest jedynym, pradziwym Koś
ciołem Chrystusa, który jako Jego Ciało nie jest i nie może być po
dzielony. Tym niemniej uważają anglikanów za braci w Chrystusie, któ
rzy wraz z nimi poszukują jedności w jednym Kościele.

Mówiąc na temat powszechności Kościoła podkreślono, że jest ona wy
rażona w wielkości poszczególnych Kościołów lokalnych, z których każdy 
uobecnia w jego własnym miejscu i czasie jeden Kościół powszechny. W 
każdej celebrowanej Eucharystii jest obecny cały Chrystus, a więc każde 
lokalne nabożeństwo aktualizuje i daje empiryczny wyraz powszechności 
Kościoła.

W dyskusji na temat apostolskości zwrócono szczególną uwagę na apo- 
stolskość Kościoła, w nawiązaniu do tradycji, misji i hierachii Kościoła. 
Mówiono o „słowie apostolskim” jako „mocy żyjącej w Kościele” i pod
kreślono związek pomiędzy biskupem a jego lokalnym klerem i laika
tem. Praca nad tym dokumentem będzie kontynuowana podczas następ
nego posiedzenia podkomisji. Zwrócona wówczas zostanie uwaga przede 
wszystkim na stosunek pomiędzy Kościołem lokalnym a uniwersalnym,

*) Anglican-Orthodox Dialogue 1982, w: „Sobornost”, 1982, nr 2, s. 219 nn* (autor).
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ze szczególnym uwzględnieniem prymatu w Kościele. Jest to jeden z naj
ważniejszych tematów dialogu prawosławno-rzymskokatolickiego.

Druga podkomisja rozważała temat: „Chrześcijańska świętość” rozu
miana jako udział w łasce Trójcy Św. Uczyniono bardzo cenne obserwa
cje na temat stosunku pomiędzy osobistą świętością a łaską sakramental
ną przekazywaną w sakramencie kapłaństwa. Dyskutowano o chrześcijań
skim doświadczeniu uzdrawiającej łaski Trójcy Św. Zastanawiano się 
nadal nad znaczeniem świętości chrześcijańskiej, która jest owocem Du
cha Św. i przejawia się aktywnie w życiu religijnym wierzących. Dla 
Wschodu i Zachodu wspólne jest doświadczenie Ducha Św., które w nas 
się przejawia (Gal. 4, 6—7). To doświadczenie zostało wyrażone w tra
dycji chrześcijańskiej na wiele sposobów. W greckich pismach patrystycz
nych często mówi się o noera euche — modlitwie umysłu. Umysł nie 
jest tutaj rozumiany jako intelekt, ale raczej jako serce w znaczeniu, 
które występuje w listach ap. Pawła. Zbliżone opisy tego samego doświad
czenia znajdujemy u autorów łacińskich, św. Jana Kasjana, św. Grze
gorza z Tours i św. Patryka. Wschodnia modlitwa Jezusowa jest trady
cyjną formą modlitwy umysłu i serca. We wczesnym chrześcijaństwie — 
jak stwięrdził jeden z dyskutantów — odpowiedzialność za różnorodne 
aspekty życia kościelnego spoczywała na osobach wybranych spośród 
tych chrześcijan, którzy otrzymali dar Ducha Św., tzn. na charyzmaty
kach. Święcenie było wyrazem uznania posiadanej charyzmy. Nie może 
być jednak wyświęcony ten, kto nie posiada doświadczenia Ducha Św. 
Jest jednak rzeczą jasną, że wielu chrześcijan posiada doświadczenie Du
cha Św. jakkolwiek nie posiada święceń.

Podczas prac tej podkomisji rozpatrzono także ponownie sprawę Filio
que. Zdecydowano kontynuować studia w tej dziedzinie, m. in. postano
wiono zapoznać się z poglądami na ten temat rosyjskiego teologa XIX w. 
Bołotowa.

Trzecia podkomisja zajmowała się tematem: „Kult chrześcijański i za
chowanie wiary chrześcijańskiej”. Podkreślono, że dogmaty nie są ab
strakcyjnymi ideami same dla siebie, ale objawionymi i zbawczymi praw
dami oraz rzeczywistością mającą przyciągać ludzkość do wspólnoty 
z Bogiem. W dyskusji o kulcie stwierdzono, że Liturgia jak i cały kult 
chrześcijański są zakorzenione w historii zbawienia i stanowią podstawę 
wyrażania i przekazywania wiary. Podkreślono istniejącą współzależność 
między lex orańdi i lex credendi (tj. między kultem i wiarą). Zarówno 
prawosławni jak i anglikanie uznali możliwość reformy liturgicznej.

Następne spotkanie odbędzie się w 1983 r. w Odessie, ZSRR. Dyskuto
wane będą następujące tematy: 1. Stosunek pomiędzy Kościołem lokal
nym i uniwersalnym ze szczególnym uwzględnieniem prymatu; 2. Świa
dectwo i służba; 3. Filioque; 4. Świętość we współczesnym społeczeń
stwie; 5. Tradycja i kult (nabożeństwo).
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BIS

ORTHODOX-ANGLICAN DIALOGUE
(summary)

The author d ivides the h istory  of O rthodox-A nglican dialogue into four stages. During  
the first one dating back to the end of 18th century special attention  deserve  
contacts b etw een  the Patriarch of A lexandria  (1601— 1620), later of C onstantinople  
(1621—‘1638), C iril L ucaris and the then A rchbishops of Canterbury (Abbot and 
Laud). Stage Jw o encom passes the w hole  19th century and is m arked by exchange  
of v is its  am ong patriarchs and bishops of both Churches and by  attem pts of 
the A nglicans to enter into intercom m union w ith  the O rthodox Church. D uring  
the th ird  stage w hich  eneded in 1964, the m ost spectacular event w as the recognition  
in 1922— 1936 of the va lid ity  of A nglican holy  orders by som e O rthodox C hurches (e.g. 
Patriarchate of C onstantinople). The present stage w as started w ith  the resolution  
of the 3rd G eneral O rthodox C onference on the Rhodos Island, on continuation  
of the dialogue w ith  the A nglican  Church. The A nglican-O rthodox C om m ission  
for D octrines w as estab lished  (1973) and agreed upon the A greed M oscow  D ecla
ration (1976) on the basic problem s of C hristian faith . In the second part of the  
70-ies th is dialogue w as disturbed by  the debate on w om en priesthood in  the  
A nglican  Church. It w as resum ed in 1980 and the represantatives of each side  
have been m eeting  regu larly  since then.

transl. Bogdan Janczewski

DER ORTHODOX-ANGLIKANISCHE DIALOG
(Zusammenfassung)

Der V erfasser des A rtikels teilt die G eschichte des orthodox-anglikanischen  
D ialogs in v ier  Phasen. Tn der ersten  Phase, die bis Ende des XVIII. Jh. dauert, 
verd ienen  eine besondere A ufm erksam keit K ontakte des von  1601 bis 1620 a lexan -  
drinischen und dann von  1621 bis 1638 K onstantinopler Patriarchen K yrill L ukaris. 
m it den dam aligen Erzbischöfen von C anterbury (Abbot und Laud). D ie zw eite , das 
ganze X IX . Jh. um fassende Phase, kennzeichnete sich durch den B esuchsaustausch  
der O berthäupte und B ischöfe der K irchen und durch das Streben der A nglikaner  
nach der Interkom m union m it der O rthodoxie. In der dritten Phase, die im  Jahre 
1964 endet, von  grösster T ragw eite  w ar es, dass in den Jahren 1922— 1936 die 
anglikanische O rdination durch m anche orthodoxe K irchen (u.a. Patriarchat von  
K onstantinopel) gü ltig  gesprochen w urde. D ie v ierte, bis jetzt dauernde Phase, w urde  
m it dem  von  der III. P anorthodoxen K onferenz auf der Insel Rhodos gefassten  
B eschluss über die Fortsetzung des D ialogs m it der anglikanischen K irche e ingele itet. 
Im Jahre 1973 w urde A nglikanisch-O rtodoxe D oktrinkom m ission gebildet, 1976 hat 
m an auch die V ereinbarte M oskauer Erklärung, die G rundfragen des christlichen  
Glaubens betrifft, beschlossen . In der zw eiten  H älfte der siebziger Jahre w urde  
der D ialog in fo lge der D ebatte über die P riesterw eihe der Frauen in  der anglika
nischen K irche gestört. D ie G espräche w urden im  Jahre 1980 w iederaufgenom m en  
und von  d ieser-Z eit treffen  sich die V ertreter beider Steiten  regelm ässig jedes Jahr..

übers, v. Leonarda Sikora



S PRAWOZDANI A I DOKUMENTY

Dokument Kom isji „Wiara i U strój” Św iatow ej Rady K ościołów

Poniżej prezentujemy ostatnią część dokumentu „Chrzest — Euchary
stia — Urząd duchowny” Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Koś
ciołów, uchwalonego na posiedzeniu w Limie w styczniu 1982 r. Poprzed
nie części „Wstęp” i „Chrzest” oraz „Eucharystia” zostały opublikowane 
w Nr 1 i 2/83 naszego kwartalnika. (Redakcja).

URZĄD DUCHOWNY*)

I. Powołanie całego Ludu Bożego

1. W naszym rozdartym świecie, Bóg wzywa całą ludzkość, aby stała 
się Jego ludem. Dla spełnienia tego zamiaru wybrał On Izrael, następ
nie przemówił w sposób jedyny i ostateczny w Jezusie Chrystusie. Bę
dąc Synem Bożym, Jezus przyjął jako swe własne naturę, kondycję 
i sprawę całego rodzaju ludzkiego, wydał bowiem samego siebie na ofia
rę za wszystkich. Jego życie pełne służby, Jego śmierć i Jego zmar
twychwstanie są fundamentem nowej wspólnoty, która jest ciągle budo
wana przez dobrą nowinę Ewangelii i przez dar sakramentów. Duch 
Święty jednoczy w jednym Ciele tych, którzy idą za Jezusem Chrystu
sem i posyła ich jako świadków w świat. Przynależność do Kościoła ozna
cza żywą wspólnotę z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

*) W dokum encie K om isji „Wiara i U strój” Św iatow ej R ady K ościołów , Lima, 
1982, „Chrzest — Eucharystia — Urząd duchow ny”, którego poszczególne części dru
kow aliśm y w  Nr 1, 2 i 3 naszego kw artaln ika, używ aliśm y przy trzeciej części ty
tułu nazw y „kapłaństw o” i „urząd k ośc ieln y”. Po konsultacjach postanow iliśm y  
ujednolicić nazew nictw o w  w w . dokum encie na „Urząd duchow ny”. Czyniąc to 
kierow aliśm y się prześw iadczeniem , że pojęcie „urząd duchow ny” jest bliższe in
tencjom  autorów  w spom nianego dokum entu. (Redakcja)
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2. Życie Kościoła opiera się na zwycięstwie Chrystusa nad mocami 
zła i śmierci, odniesionym na zawsze. Chrystus udziela przebaczenia, 
skłania do pokuty, uwalnia od rozkładu i czyni człowieka zdolnym do 
powrotu do Boga -w chwale i do bliźniego w duchu służby. Jest on źró
dłem nowego życia w wolności, we wzajemnym przebaczeniu i miłości. 
Kieruje On serca i umysły ku spełnieniu się Królestwa, w którym Jego 
zwycięstwo stanie się oczywiste i gdzie odnowią się wszystkie rzeczy. Jest ' 
wolą Bożą, aby w Jezusie Chrystusie wszyscy uczestniczyli w tej wspól
nocie.

3. Kościół żyje przez wyzwoleńczą i odnawiającą moc Ducha Świę
tego. Jezus otrzymał namaszczenie Duchem Świętym w czasie swojego 
chrztu, a po Jego zmartwychwstaniu tenże sam Duch był dany tym, 
którzy uwierzyli w Zmartwychwstanie Pana, aby z Ducha uczynić Ciało 
Chrystusa. Duch wzywa ludzi do wiary, uświęca ich przez swe rozliczne 
dary i daje moc świadczenia *o Ewangelii i służenia w nadziei i miłości. 
Utrzymuje On Kościół w prawdzie i prowadzi go pomimo słabości jego 
poszczególnych członków.

4. Misją Kościoła jest zwiastowanie i zapowiadanie Królestwa Bo
żego, poprzez głoszenie Ewangelii światu i trwanie jako Ciało Chrystu
sa. Królestwo Boże przyszło do nas w Jezusie. Jezus ofiarował grzeszni
kom zbawienie, zwiastował ubogim dobrą nowinę, ogłosił jeńcom wy
zwolenie, ślepym przejrzenie, a uciskanym wolność (Łk 4,18). Chrystus 
otworzył nowy przystęp do Ojca. Żyjąc tą wspólnotą z Bogiem, wszyscy 
członkowie Kościoła winni wyznać swą wiarę i zdać sprawę ze swej 
nadziei. Uczestniczą oni w radości i cierpieniu, pragnąc świadczyć każde
mu miłość pełną współczucia. Członkowie Ciała Chrystusa będą walczyli 
po stronie uciskanych o osiągnięcie tej wolności i tej godności, które są 
obiecane z nadejściem Królestwa. Misja ta winna być wypełniana w róż
nych kontekstach politycznych, społecznych i kulturowych. Celem wy
pełnienia wiernie swej misji będą oni poszukiwali form świadectwa 
i służby, właściwych dla każdej sytuacji. Będą przeto nieśli światu 
przedsmak radości i chwały Królestwa Bożego.

5. Duch Święty daje wspólnocie rozliczne i uzupełniające się dary. 
Są one dane dla wspólnego dobra' całego ludu i przejawiają się w ak
tach posługi w łonie wspólnoty i na rzecz świata. Mogą to być dary prze
kazywania Ewangelii w słowie i w czynie, dary uzdrawiania, modlitwy, 
nauczania, słuchania, dary posługi, kierowania i posłuszeństwa, inspira
cji i wizji. Wszyscy członkowie winni odkryć z pomocą wspólnoty dary, 
jakie otrzymali ku budowie Kościoła i służbie światu, ku któremu Koś
ciół został posłany.

6. Pomimo, że Kościoły są zgodne w swym ogólnym rozumieniu po
wołania Ludu Bożego, różnią się one w swych koncepcjach dotyczących 
struktury życia kościelnego. W szczególności, istnieją różnice co do 
miejsca i form urzędu duchownego. W swych staraniach na rzecz prze
zwyciężania różnic, Kościoły winny brać za punkt wyjścia swych dzia
łań powołanie całego Ludu Bożego. Kościoły winny poszukiwać wspól
nej odpowiedzi na następujące pytanie: jak należy rozumieć i organi
zować według woli Boga i pod kierunkiem Ducha Świętego życie Koś
cioła, aby krzewić i budować wspólnotę opartą na miłości?
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II. Kościół i urząd duchowny z mocy wyświęcenia (ordynacji)

7. Różnice w terminologii stanowią istotny problem w dyskusji. Dla 
uniknięcia trudności w dyskusjach na temat urzędu duchownego w K:ś- 
ciele, koniecznym jest jasne sprecyzowanie w jakim sensie różne termi
ny są używane w poniższych paragrafach:
a. słowo charyzmat odnosi się do darów danych przez Ducha Świętego 

wszystkim członkom Ciała Chrystusa, celem budowania wspólnoty 
i wypełniania swego powołania,

b. słowo służba w szerokim sensie odnosi się do służby, którą cały Lud 
Boży powołany jest wypełniać, bądź przez osoby, bądź przez lokalną 
wspólnotę, bądź jako Kościół powszechny; służba może też oznaczać 
szczególne formy instytucjonalne, w jakie się przyobleka,

c. termin urząd duchowny odnosi się do osób, które otrzymały charyz
mat i które Kościół ustanowił dla posługi przez święcenia (ordyna
cję), przez wezwanie Ducha i nałożenie Yąk,

d. wiele Kościołów stosuje słowo kapłan na oznaczenie określonych wy
święconych duchownych. Użycie to nie jest powszechne, a dokument 
niniejszy poruszy tę kwestię w paragrafie 17.

A. Urząd duchow ny

8. Celem pełnienia swojej misji Kościół potrzebuje osób, które by
łyby publicznie odpowiedzialne i pełniły swoją posługę w sposób ciągły, 
aby okazać jego fundamentalną zależność od Jezusa Chrystusa i które 
stanowią w ten sposób, wśród mnogości darów, ognisko *) jego godności. 
Posługa tych osób, które od czasów starożytnych otrzymywały świę
cenia, jest czynnikiem stanowiącym o życiu i o świadectwie Kościoła.

9. Kościół nigdy nie istniał bez osób, przyobleczonych w szczególny 
autorytet i specyficzną odpowiedzialność. Jezus wybrał i posłał uczniów, 
aby byli świadkami Królestwa (Mt 10,1—8)\ Dwunastu otrzymało obiet
nicę, że zasiądą na tronach sądząc pokolenia Izraela (Łk 22,30). Szcze
gólna rola jest przypisywana Dwunastu we wspólnotach pierwszego po
kolenia chrześcijan. Są oni świadkami życia i zmartwychwstania Pana 
(Dz 1,21—26), przewodnikami wspólnoty w modlitwie, w nauczaniu, w 
łamaniu chleba, w głoszeniu i w służbie (Dz 2,42—47; 6,2—6; etc). Ist
nienie Dwunastu i innych Apostołów wskazuje, że od początku istniały 
różne role we wspólnocie.

Komentarz
W now ym  T estam encie term in apostoł jest używ any w  w ielorak im  sensie. Jest 

on użyty  dla określenia D w unastu , ale także dla bardziej szerokiego kręgu uczniów. 
Stosu je się on do P aw ła i do innych, jako do posłanych przez zm artw ychw stałego  
C hrystusa dla głoszenia E w angelii. R ola apostołów  zaw iera się zarazem  w  założy- 
e ie lstw ie  i w  posłannictw ie.

10. Jezus powołał Dwunastu, aby byli przedstawicielami odnowionego 
Izraela. Od tej chwili reprezentowali oni cały Lud Boży i równocześnie 
pełnili specjalną rolę we wspólnocie. Po zmartwychwstaniu znajdują się 
oni wśród przewodników wspólnoty. Można więc powiedzieć, że aposto-

*) O gnisko (focus) jest tutaj term inem  zapożyczonym  z optyki jako skupiające  
prom ienie (tłum.).
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łowię prefigurują zarazem cały Kościół i osoby przyobleczone w Kościele 
w szczególny autorytet i specjalną odpowiedzialność. Rola apostołów 
jako świadków Zmartwychwstania Chrystusa jest jedyna i nie może być 
powtórzona. Istnieje więc różnica między apostołami i ordynowanymi 
duchownymi, których urząd oparty jest na urzędzie apostołów.

11. Chrystus, który wybrał i posłał apostołów, wybiera i powołuje 
nadal przez Ducha Świętego osoby do stanu duchownego. Jako zwiastu
nowie i przedstawiciele, duchowni ordynowani reprezentują Jezusa 
Chrystusa wobec wspólnoty i głoszą jego posłannictwo pojednania. Jako 
przewodnicy i nauczający, wzywają wspólnotę do podporządkowania się 
autorytetowi Jezusa Chrystusa, mistrza i proroka, w którym się wypeł
niło prawo i proroctwa. Jako pasterze gromadzą i prowadzą pod autory
tetem Jezusa Chrystusa Arcypasterza, rozproszony Lud Boży w oczeki
waniu nadchodzącego Królestwa.
Komentarz

Fundam entalna rzeczyw istość urzędu duchow nego istn iała od początku (patrz 
paragraf 8). A ktualne form y św ięceń  i urzędu duchow nego kszta łtow ały  się jednak  
w  trudnym  rozw oju historycznym  (patrz paragraf 19). K ościoły w inn y  zatem  po
w strzym yw ać się od nadaw ania szczególnych form  urzędow i duchow nem u będącego  
dziełem  w o li i ustanow ien ia  przez sam ego Jezusa Chrystusa.

12. Wszyscy członkowie wspólnoty, ordynowani i świeccy, są ściśle ze 
sobą powiązani. Z jednej strony wspólnota potrzebuje ordynowanych du
chownych, ich obecność bowiem przypomina wspólnocie Bożą inicjatywę 
i zależność Kościoła od Jezusa Chrystusa, który jest źródłem jego misji 
i fundamentem jego jedności. To oni służą budowaniu wspólnoty w Chry
stusie i pogłębianiu świadectwa. W nich Kościół szuka przykładu świę
tości i miłosierdzia. Z drugiej strony urząd duchowny nie może być ro
zumiany w izolacji od wspólnoty. Ordynowani duchowni mogą pełnić 
swe powołanie tylko we wspólnocie i dla wspólnoty. Nie mogą obywać się 
bez uznania, bez poparcia i bez zachęty ze strony wspólnoty.

13. Specyficzne zadanie ordynowanych duchownych polega na gro
madzeniu członków wspólnoty i budowaniu Ciała Chrystusa poprzez gło
szenie i nauczanie Słowa Bożego, poprzez sprawowanie sakramentów 
i poprzez kierowanie życiem wspólnoty w jej liturgii, misji i diakonii.
Komentarz

Zadania te n ie są w ykon yw an e w yłączn ie przez ordynow anych duchow nych. 
Skoro urząd duchow ny i w spólnota są ściśle  pow iązane, w szyscy  członkow ie uczest
niczą w  w yk on yw an iu  tych zadań. W istocie, w szelk i charyzm at służy  grom adzeniu  
członków  w sp ólnoty  i budow aniu Ciała Chrystusa. K ażdy członek C iała m oże  
uczestn iczyć w  głoszen iu  i nauczaniu S łow a Bożego, m oże przyczyniać się  do życia  
sakram entalnego całego Ciała. O rdynow ani duchow ni spraw ują te funkcje w  spo
sób reprezentatyw ny, będąc ogniskiem  jedności życia  w spólnoty  i jedności jej 
św iadectw a.

14. Szczególnie w celebracji eucharystycznej ordynowany duchowny 
jest widzialnym miejscem głębokiej wspólnoty, która jednoczy Chrystusa 
i członki Jego Ciała, i która obejmuje całą rzeczywistość w celebracji 
eucharystycznej. Chrystus gromadzi, naucza i karmi Kościół. To Chrys
tus zaprasza na ucztę i jej przewodniczy. W większości Kościołów to 
przewodnictwo Chrystusa ma za znak przewodnictwo sprawowane przez 
ordynowanego duchownego, który je reprezentuje.
Komentarz

N ow y T estam ent n ie  m ów i dużo o sposobie spraw ow ania Eucharystii. Brak jest 
w yraźnej w skazów ki na tem at przew odniczenia Eucharystii. Bardzo w cześn ie  jed-
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nak funkcję przew odniczenia E ucharystii objął duchow ny. Skoro duchow ny sta 
now i ognisko jedności życia i jedności św iadectw a K ościoła, jest rzeczą naturalną, 
że jem u pow ierzono tę funkcję. Jest ona głęboko zw iązana z odpow iedzialnością  
prow adzenia w spólnoty, to znaczy czuw ania nad jej życiem  (episkope) i w zm acniania  
jej uczulenia na praw dę posłannictw a apostolskiego i w  relacji z nadchodzącym  
K rólestw em .

B. Urząd du chow ny i autorytet

15. Autorytet ordynowanego duchownego jest zakorzeniony w Jezu
sie Chrystusie, który otrzymał go od Ojca (Mt 28,18), i który udziela go 
w Duchu Świętym podczas aktu ordynacji. Akt ten ma miejsce we 
wspólnocie, która daje publiczne uznanie jednej osobie. Ponieważ Jezus 
przyszedł jako ten, który służy (Mk. 10,45; Łk 22,27), wyodrębnienie jed
nostki z przeznaczeniem do urzędu duchownego oznacza przeznaczenie 
do służby. Skoro zaś ordynacja jest zasadniczo wyodrębnieniem wspar
tym modlitwą o dar Ducha Świętego, to autorytet ordynowanego ducho
wnego nie powinien być rozumiany jako właściwość osoby ordynowanej, 
ale jako otrzymany przez nią dar dla ustawicznego budowania Ciała Chry
stusa, w którym i dla którego duchowny został wyświęcony. Autorytet 
ma charakter odpowiedzialności przed Bogiem i jest sprawowany z udzia
łem całej wspólnoty.

16. Oto dlaczego ordynowani duchowni winni nie być ani autokra- 
tami, ani też bezosobowymi funkcjonariuszami. Chociaż są wezwani do 
sprawowania funkcji kierowania w mądrości i miłości, na fundamencie 
słowa Bożego, to jednak są oni związani z wiernymi współzależnością 
i wzajemnością. Jedynie pod warunkiem autentycznego poszukiwania od
zewu i aprobaty wspólnoty, ustrzegą swój autorytet przed manowcami 
izolacji i dominacji. Okazują oni i sprawują władzę Chrystusa na sposób, 
według którego sam Chrystus objawił moc Boga w świecie: w zaangażo
waniu ich życia dla wspólnoty. Autorytet Chrystusa jest jedyny. Albo
wiem uczył lud jako moc mający (exousia) a nie jak uczeni w Piśmie 
(Mt 7,29). Jego władza jest władzą zdominowaną przez miłość dla owiec, 
które nie mają pasterza (Mt 9,36). Jest ona potwierdzona przez Jego ży
cie sługi i, w formie najwyższej, przez Jego śmierć i Jego zmartwych
wstanie. Autorytet w Kościele może być autentyczny tylko wówczas, gdy 
stara się o zgodność z tym wzorem.
Komentarz

N ależy  tutaj uniknąć dw óch n iebezpieczeństw . Z jednej strony, w ładza nie m oże 
być spraw ow ana w  oderw aniu od w spólnoty. A posto łow ie brali pod uw agę dośw iad
czenie i osąd w ierzących. Z drugiej strony, w ładza duchow nych n ie  m oże być  
um niejszana zależnością od opinii w spólnoty. Ich autorytet spoczyw a na odpow ie
dzialności przypom inania w oli Bożej w e w spólnocie.

C. U rząd duchow ny a kapłaństw o

17. Jezus Chrystus jest jedynym kapłanem Nowego Przymierza. Dał 
On swoje życie w ofierze za wszystkich. W sposób pochodny, cały Koś
ciół można określić jako kapłaństwo. Wszyscy członkowie są wezwani 
do ofiarowania swego istnienia w ofierze żywej i wstawienniczej za Koś
ciół i zbawienie świata. Ordynowani duchowni uczestniczą, jak wszyscy 
chrześcijanie, zarazem w kapłaństwie Chrystusa i w kapłaństwie Koś
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cioła. Jednakże mogą oni być wprost nazwani kapłanami, ponieważ wy
konują szczególną posługę kapłaństwa wiernych przez słowo i sakramen
ty ,przez swe modlitwy wstawiennicze i przez kierownictwo duszpaster
skie wspólnoty.
Komentarz

N ow y T estam ent nie używ a nigdy term inu kapłaństwo lub kapłan (hiereus) na 
oznaczenie urzędu duchow nego z m ocy ordynacji lub ordynow anego duchow nego. 
W N ow ym  T estam encie term in ten jest zarezerw ow any z jednej strony dla jed y
nego kap łaństw a Jezusa C hrystusa i z drugiej strony dla królew sk iego i profetycz
nego kapłaństw a w szystk ich  ochrzczonych. K apłaństw o C hrystusa i kap łaństw o  
ochrzczonych jest na sw ój sposób funkcją ofiary i w staw ien nictw a. Podobnie jak  
C hrystus ofiarow ał sieb ie sam ego, tak chrześcijanie ofiarują sw oje istn ien ie  w ofie
rze żywej. Jak C hrystus spraw uje sw e w staw ien n ictw o u Ojca, tak chrześcijanie  
spraw ują ich w staw ien n ictw a  za K ościół i za zbaw ienie św iata. Jednakże należy  do
cenić różnice m iędzy tym i dw om a rodzajam i kapłaństw a. Podczas gdy C hrystus  
ofiarow ał sieb ie sam ego w  jedynej, ofierze, raz na zaw sze, za zbaw ienie św iata , 
w iern i m ają przyjąć jako dar Boga to, co C hrystus dla nich uczynił.

W K ościele starożytnym  zaczęto stopniow o używ ać term inów  kapłaństwo i ka
płan na oznaczenie urzędu duchow nego z m ocy osoby spraw ującej Eucharystię. 
T erm iny te podkreślają fakt, że urząd duchow ny znajduje się .w  relacji z kap łań
stw em  Jezusa C hrystusa i kap łaństw em  w spólnoty. M ogą one m ieć różny sens w  od
n iesien iu  do urzędu duchow nego skoro są stosow ane do kapłaństw a ofiarniczego  
Starego T estam entu, do kapłaństw a odkupicielskiego C hrystusa i do w spólnotow ego  
kapłaństw a Ludu Bożego. Ś w ięty  Paw eł tak charakteryzuje sw oją posługę:Ja jestem 
dla pogan sługą Jezusa Chrystusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewan
gelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Swię-t 
tego (Rz 15, 16).

D. Urząd duchowny mężczyzn i (kobiet w Kościele

18. Tam, gdzie jest obecny Chrystus, ludzkie bariery są przełamywane. 
Kościół jest wezwany do ukazania światu obrazu nowej ludzkości. 
W Chrystusie nie ma ani kobiety ani mężczyzny (Ga 3,28). Mężczyźni 
i kobiety powinni odkrywać razem swój możliwy wkład w służbę Chry
stusowi w Kościele. Kościół winien zaś odkryć zarówno te urzędy, które 
mogą być sprawowane przez kobiety, jak i te, które mogą być sprawo
wane przez mężczyzn. W życiu Kościoła winno się szerzej przejawić 
głębsze zrozumienie zakresu służby duchownej, który byłby odbiciem 
współzależności między mężczyznami a kobietami. Aczkolwiek Kościoły 
są zgodne co do konieczności refleksji na ten temat, to jednak wyciągają 
różnorodne wnioski w przedmiocie dopuszczenia kobiet do urzędu du
chownego. Coraz więcej Kościołów dochodzi do przekonania, że nie ma 
ani biblijnych ani teologicznych racji przeciwko ordynacji kobiet i wiele 
spośród nich ordynuje kobiety. Jednakże wiele Kościołów podkreśla, że 
tradycja Kościoła w tym względzie nie powinna ulec zmianie.
Komentarz

K ościoły, które praktykują ordynację kobiet, czynią to na podstaw ie sw ego  
rozum ienia E w angelii i reprezentują one głębokie przekonanie teologiczne, że urzę
dow i duchow nem u w  K ościele brakuje pełni, jeżeli jest on dostępny jedynie jednej 
płci. To przekonanie teologiczne u legło w zm ocnieniu przez d ługoletnie dośw iadcze
nie w łączan ia  kobiet w  urząd duchow ny. K ościoły te odkryły, że zdolności kobiet 
są rów nie rozleg łe  i różnorodne jak zdolności m ężczyzn i że spraw ow any przez nie  
urząd cieszy  się takim  sam ym , pełnym  błogosław ieństw em  D ucha Św iętego , jak 
urząd spraw ow any przez m ężczyzn. Żaden z tych K ościołów  nie znalazł pow odów , 
aby cofnąć sw oją  decyzję.

K ościoły , które n ie praktykują ordynacji kobiet uw ażają, że siła  dziew iętnastu  
w iek ów  tradycji św iadczącej przeciw ko ordynacji kobiet nie pow inna być lek cew a
żona. K ościo ły  te  w ierzą, że nie m ożna w yrzec się tej tradycji naw et gdyby było
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to brakiem  szacunku dla roli kobiety w  K ościele. W ierzą także, że istn ieją  proble
m y teologiczne odnoszące się do natury ludzkiej i do chrystologii, które są pow ią
zane z ich rozum ieniem  roli kobiet w  K ościele.

D yskusja  dotycząca tych k w estii praktycznych i teologicznych  w  różnych Koś« 
ciołach i tradycjach chrześcijańskich  w inna być uzupełniona w spólnym  studium  
i w spólną refleksją  w ew nątrz ekum enicznej w sp ólnoty  w szystk ich  K ościołów .

III. Formy urzędu duchownego

A. B iskupi, prezbiterzy i d iakoni

19. Nowy Testament nie przekazał jednej jedynej formy urzędu du
chownego, która byłaby wzorem lub trwałą normą dla wszelkiego przy
szłego urzędu duchownego w Kościele. W Nowym Testamencie zaznacza 
się raczej różnorodność form, które istniały w różnych czasach i miej
scach. Podczas, gdy Duch Święty niezmiennie prowadził Kościół w jego 
życiu, jego pobożności i posłannictwie, pewne elementy tej pierwotnej 
różnorodności rozwinęły się, a następnie się ustaliły jako bardziej pow
szechna forma urzędu duchownego. W II i III wieku trójstopniowa for
ma urzędu duchownego z biskupem, prezbiterem i diakonem, ustaliła 
się jako struktura urzędu duchownego w całym Kościele. W następnych 
wiekach praktyka sprawowania urzędów biskupa, prezbitera i diakona 
ulegała zmianom. W niektórych momentach kryzysowych historii Koś
cioła, stałe funkcje urzędu były rozdzielane, w pewnych miejscach 
i wspólnotach, według innych struktur, niż przeważająca forma trójstop
niowa. Niekiedy powoływano się na Nowy Testament celem usprawiedli
wienia innych form. W innych wypadkach utrzymywano, że restruktury
zacja urzędu duchownego zależy od kompetencji Kościoła, dostosowują
cego się do zfniennych okoliczności.

20. Jest rzeczą ważną zwrócić uwagę na zmiany jakie trójstopniowa 
struktura urzędu duchownego przechodziła w dziejach Kościoła. Naj
starsze dane tyczące się trójstopniowej struktury urzędu odnoszą się 
do lokalnej wspólnoty eucharystycznej. Biskup był przełożonym wspól
noty. Był on wyświęcony i wydelegowany celem głoszenia słowa i prze
wodniczenia celebracji eucharystycznej. Był on otoczony kolegium prez
biterów i przez diakonów, którzy mu pomagali w pracy. W tym kon
tekście urząd biskupa był ogniskiem jedności całej wspólnoty.

21’ Jednakże dość wcześnie funkcje uległy modyfikacji. Biskupi za
czynają coraz częściej sprawować episkope (nadzór) nad kilkoma wspól
notami lokalnymi na raz. W pierwszym pokoleniu apostołowie sprawo
wali episkope w Kościele w sensie bardziej szerokim. Później notuje się, 
że Tymoteusz i Tytus sprawowali funkcję nadzoru w konkretnym re
gionie. Jeszcze później to zadanie apostolskie zaczyna być wykonywane 
przez biskupów w nowy sposób. Tworzą oni ognisko jedności życia i jed
ności świadectwa w regionach obejmujących wiele wspólnot eucharys
tycznych. W konsekwencji nowe role zostają przypisane prezbiterom 
i diakonom. Prezbiterzy stają się przewodniczącymi lokalnych wspólnot 
eucharystycznych, a diakoni jako pomocnicy biskupów, otrzymują za
dania w regionach o większym zasięgu.
Komentarz

•
K ościół od sw ych  początków  znał jednocześnie posługę w ędrow nych m isjonarzy  

takich jak P aw eł i posługę kierow ania lokalnym i w spólnotam i w  m iejscach , gdzie  
E w angelia  została przyjęta. Z różnicow anie form  organizacyjnych na płaszczyźnie



Urząd duchowny 53

lokalnej było, jak się w ydaje, funkcją okoliczności. D zieje A postolskie w zm iankują  
dla Jerozolim y o D w unastu  i S iedm iu, później o Jakubie i starszych; dla A ntioch ii
0 prorokach i nauczycielach  (Dz. 6, 1—6; 15, 13—22; 13, 1). L isty  do K oryntian  
m ów ią o apostołach, prorokach i nauczycielach (IKor 12, 28); jak rów nież L ist 
do R zym ian, który m ów i także o diakonach czy też asystentach (Rz 16, 1). W F ilippi 
term iny św ieck ie  episkopoi i diakonoi by ły  oba używ ane na określenie chrześcijań
skich duchow nych (Flp 1, 1). W iele z tych  urzędów  jest pow ierzanych kobietom
1 m ężczyznom . Podczas, gdy niektóre z nich udzielano przez nałożenie rąk, w  in 
nych przypadkach procedura n ie  jest zaznaczona. Jakiekolw iek  nosiłyby nazw y, 
urzędy te  m ia ły  za cel g łoszenie słow a Bożego, przekazyw anie i chronienie oryg in a l
nej treści E w angelii, karm ienie i w zm acnianie w iary, dyscyp liny  i służby w sp ó l
not chrześcijańskich , ochronę i stym ulow an ie jedności w  łonie tych w spólnot i m ię- 
dzyw spólnotow ej. M imo przem ian i kryzysów  w  dziejach ekum enizm u te obo
w iązki urzędu duchow nego pozostały  nienaruszone.

22. Mimo, iż Nowy Testament nie wprowadza jednej jedynej formy 
urzędu duchownego, a Duch Święty często skłaniał Kościół do przy
stosowywania jego postaci do potrzeb kontekstu historycznego i błogo
sławił swymi darami jeszcze inne jego formy, trójstopniowa struktura 
urzędu, obejmująca biskupa, prezbitera i diakona może być dzisiaj uwa
żana za wyraz jedności, której poszukujemy, a także za sposób jej osiąg
nięcia. Jest prawdą historyczną, że trójstopniowy urząd duchowny stał 
się formą ogólnie przyjętą w Kościele pierwszych wieków i zachowaną 
do dziś przez wiele Kościołów. Dla wypełnienia swej misji i służby Koś
cioły potrzebują osób, które w różny sposób wyrażają i spełniają rolę 
urzędu duchownego w jego formie i funkcji diakońskiej, prezbiteralnej 
i biskupiej.

23. Kościół jako Ciało Chrystusa i eschatologiczny Lud Boży jest two
rzony przez Ducha Świętego w różnorodności darów i posług duchow
nych. Wśród tych darów posługa episkope jest konieczna dla wyrażenia 
i strzeżenia jedności Ciała. Każdy Kościół potrzebuje posługi jedności, 
sprawowanej w pewnej formie, jeżeli chce być Kościołem Boga, jedy
nym Ciałem Chrystusa, znakiem jedności wszystkich w Królestwie.

24. Trójstopniowa forma urzędu duchownego potrzebuje oczywiście 
pewnej reformy. W niektórych Kościołach kolegialny wymiar przewod
niczenia wewnątrz wspólnoty eucharystycznej został umniejszony; w in
nych funkcje diakonów zostały zredukowane do roli pomocników, pod
czas sprawowania liturgii przestali oni wypełniać jakiekolwiek funkcje 
odnoszące się do świadectwa diakonalnego w Kościele. Ogólnie, relacja 
między prezbiteratem a urzędem biskupa była dyskutowana w ciągu wie
ków, a stopień uczestnictwa prezbiterów w urzędzie biskupim jest jesz
cze dla wielu problemem nierozwiązanym, a mającym wielkie znaczenie 
ekumeniczne. W pewnych przypadkach Kościoły, w których nie utrzy
mała się wyraźnie trójstopniowa forma urzędu duchownego zachowały 
jednak w swoich strukturach pewne intencjonalne elementy tamtej 
struktury.

25. Tradycyjna trójstopniowa forma duchownego stawia więc pro
blemy wszystkim Kościołom. Kościoły, które zachowują tę formę, win
ny postawić sobie pytanie, w jaki sposób najlepiej wykorzystać zawarte 
w niej możliwości dla najbardziej owocnego świadectwa Kościoła w 
świecie. Kościoły, które nie mają tej trójstopniowej struktury urzędu 
duchownego powinny także podjąć ten wysiłek. Następnie powinny one 
zadać sobie pytanie, czy i one nie są wezwane do przyjęcia rozwiniętej 
trójstopniowej formy urzędu duchownego.
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B. Główne zasady sprawowania urzędu duchownego w Kościele

26. Trzy względy są ważne w tym zagadnieniu. Urząd duchowny wi
nien być sprawowany w trybie osobowym, kolegialnym i wspólnotowym. 
W trybie osobowym, dlatego, że osoba ordynowana dla głoszenia Ewan
gelii i wzywania wspólnoty do służby Panu w jedności życia i świadec
twa, przejawia najbardziej efektywnie obecność Chrystusa pośród swego 
ludu. Urząd duchowny musi być sprawowany także w trybie kolegial
nym, to znaczy należy, aby kolegium ordynowanych duchownych dzie
liło między siebie zadanie reprezentowania trosk i problemów wspólnoty. 
A wreszcie, ścisły związek między urzędem duchownym a wspólnotą wi
nien znaleźć swój wyraz w wymiarze wspólnotowym co oznacza, że spra
wowanie urzędu duchownego musi być zakorzenione w życiu wspólno
ty i, że domaga się ono swego efektywnego udziału w poszukiwaniu woli 
Bożej i kierownictwa Ducha.
Komentarz

K oniecznym  jest zachow anie jedności tych  trzech aspektów . W niektórych Koś
ciołach jeden spośród nich został nadm iernie rozw in ięty  z pom inięciem  innych. 
W pew nych K ościołach osobow y w ym iar urzędu duchow nego w ykazuje tendencje  
do um niejszania w ym iaru  kolegialnego i w spólnotow ego. W innych K ościołach w y 
m iar koleg ia ln y  i w spólnotow y zajm uje tak w ażne m iejsce, że urząd duchow ny  
traci sw ój w ym iar osobow y. K ażdy K ościół m usi postaw ić sobie pytanie, w  jakim  
punkcie cierpiała w  jego łonie praktyka urzędu duchow nego w  historii.

U znanie tych trzech w ym iarów  leży u  podstaw  zaleceń w ydanych przez I Św ia
tow ą K onferencję „Wiara i U strój” w  Lozannie w  1927 roku: „W strukturze K oś
cioła p ierw otnego znajduje sw e m iejsce urząd biskupa, rada starszych i w spólnota  
w iernych . K ażdy z tych trzech system ów  organizacji kościelnej (episkopalny, prez- 
biterialny, kongregacjonalny) był akceptow any w  ciągu długich w iek ów , i jest 
jeszcze praktykow any do dzisiaj przez znaczącą część chrześcijaństw a. K ażdy z nich 
jest uw ażany przez sw ych obrońców jako zasadniczy dla porządku Kościoła. 
W konsekw encji uw ażam y, że pod pew nym i w arunkam i do sprecyzow ania, każdy  
z tych trzech system ów  w in ien  zająć rów nocześnie w łaściw e sobie m iejsce w  orga
nizacji zjednoczonego K ościoła”.

27. Urząd duchowny winien być zorganizowany strukturalnie lub ka
nonicznie i sprawowany w Kościele w taki sposób, aby każdy z tych 
trzech wymiarów znalazł swój adekwatny wyraz. Na poziomie lokalnej 
wspólnoty eucharystycznej potrzebny jest duchowny działający kolegial
nie. Należy położyć mocny akcent na aktywnym uczestnictwie wszyst
kich członków w życiu i decyzjach wspólnoty. Na poziomie regionu po
trzeba także duchownego działającego w służbie jedności. Wymiar ko
legialny i wspólnotowy znajdą swój wyraz w zgromadzeniach synodal
nych, reprezentatywnych i odbywających się w regularnych odstępach 
czasu.

C. Funkcje biskupów, prezbiterów i diakonów

28. Jakie są funkcje biskupów, prezbiterów i diakonów? Jednoznaczna 
odpowiedź na to pytanie nie jest konieczna dla wzajemnego uznania 
urzędu duchownego. Poniższe uwagi są więc przedstawione jako przy
kłady.

29. Biskupi głoszą słowo, przewodniczą celebracji sakramentów, ad
ministrują dyscyplinę jako duszpasterze i przedstawiciele nadzoru, ciąg
łości i jedności Kościoła. Pełnią oni nadzór pasterski nad regionem, do 
którego są powołani. Są oni sługami apostolskości i jedności nauczania,
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kultu i życia sakramentalnego Kościoła. Spoczywa na nich odpowiedzial
ność kierownicza w ramach posłannictwa Kościoła. Zapewniają oni łącz
ność wspólnoty chrześcijańskiej w ich regionie z Kościołem w szerszym 
sensie i Kościoła powszechnego z ich wspólnotą. W jedności z prezbite
rami, diakonami i całą wspólnotą, są oni odpowiedzialni za regularny 
przekaz autorytetu duchownego w Kościele.

30. Prezbiterzy są duszpasterzami Słowa i sakramentów w lokalnej 
wspólnocie eucharystycznej. Są oni głosicielami i nauczycielami wiary, 
sprawują duszpasterstwo i ponoszą odpowiedzialność za dyscyplinę wspól
noty, aby świat uwierzył, i aby wszyscy członkowie Kościoła zostali od
nowieni, umocnieni i przysposobieni do służby. Prezbiterzy ponoszą 
szczególną odpowiedzialność za przygotowanie członków Kościoła do ży* 
cia chrześcijańskiego i do służby.

31. Diakoni reprezentują w łonie Kościoła swoje powołanie sług w 
świecie. Prowadząc walkę w imię Chrystusa o realizację niezliczonych 
potrzeb społeczeństwa i jednostek, diakoni dają przykład wzajemnej za
leżności kultu i służby w życiu Kościoła. Są oni także odpowiedzialni za 
sprawowanie kultu wspólnoty. Na przykład: czytają i głoszą Pismo, kie
rują wiernymi w modlitwie. Uczestniczą oni w nauczaniu wspólnoty. 
Wypełniają tym posługę miłości. Wypełniają też pewne prace admini
stracyjne i mogą być wybierani do funkcji kierowniczych.
Komentarz

D zisiaj w  w ie lu  K ościołach dostrzegam y znaczną n iepew ność dotyczącą potrze
by, sensu, statusu i funkcji diakonów. W jakim sensie diakonat m oże być rozum iany  
jako część urzędu duchow nego? Co różni go od innych służb spraw ow anych w  K o
ściele (katecheci, m uzycy itd.)? D laczego diakoni otrzym ują ordynację, natom iast 
nie jest ona przew idziana do spraw ow ania innych służb? Jeżeli są oni ordyno
w ani, to czy otrzym ują ją w  pełnym  sensie tego słow a, czy też jest ona ty lk o  
pierw szym  etapem  ku ordynacji prezbitera? D zisiaj w  w ielu  K ościołach w id zim y  
silną tendencję do restaurow ania diakonatu jako urzędu duchow nego ze sw ą w łasną  
godnością i rozum ianego jako urząd pełniony przez całe życie. Obecnie, gdy K oś
cioły  zbliżają się, m ożna by w  tym  urzędzie połączyć posługi, które aktualn ie is t
nieją pod różnym i form am i i nazw am i. Różnice w  zaszeregow aniu urzędu diakona  
nie pow inny być uw ażane za przeszkody w e w zajem nym  uznaniu urzędów  ordy
now anych.

D. Różnorodność charyzmatów

32. Wspólnota, która żyje w mocy Ducha, charakteryzuje się różno
rodnością charyzmatów. Duch jest szafarzem różnych darów, które ubo
gacają życie wspólnoty. Aby je uczynić bardziej skutecznym, wspólnota 
uznaje niektóre z tych darów publicznie. Podczas gdy pewne z nich 
służą zaspokojaniu stałych potrzeb w życiu wspólnoty, inne mają zna
czenie jedynie czasowe. Mężczyźni i kobiety we wspólnotach zakonnych 
wykonują służbę, która jest szczególnie ważna w życiu Kościoła. Urząd 
duchowny, który sam w sobie jest charyzmatem, nie może stać się prze
szkodą w dojściu do głosu innych, różnorodnych charyzmatów. Przeciwnie, 
winien on pomagać wspólnocie w odkrywaniu darów rozlanych na nią 
przez Ducha Świętego i będzie wyposażał członków Ciała Chrystusa dla 
służby w różnorodnych formach.

33. W historii Kościoła był czas, gdy prawda Ewangelii nie mogła być 
ochroniona inaczej, jak dzięki osobowościom w darach profetycznych 
i charyzmatycznych. Często nowe impulsy nie mogły sobie torować dro
gi w życiu Kościoła inaczej, niż w sposób niezwykły. Niekiedy reformy 
wymagały utworzenia urzędu specjalnego. Duchowni i cała wspólnota 
będą musiały zważać na wyzwanie rzucone przez tego rodzaju urzędy.
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IV. Sukcesja w tradycji apostolskiej

A. T radycja apostolska w  K ościele

34. W Credo Kościół wyznaje, że jest apostolski. Kościół żyje w cią
głości z apostołami i ich nauką. Pan, który posłał apostołów w misji, 
nadal jest obecny w Kościele. Duch zachowuje Kościół w tradycji apo
stolskiej aż do dnia, gdy historia znajdzie swe wypełnienie w Króles
twie Bożym. Tradycja apostolska w Kościele zakłada w swej istocie cią
głą obecność cech kościoła apostołów: świadectwa wiary apostolskiej, 
głoszenia i odnowionej interpretacji Ewangelii, celebracji chrztu i Eucha
rystii, przekazu odpowiedzialnych urzędów, wspólnoty w modlitwie, mi
łości, radości i cierpieniu, posługi tym, którzy są chorzy i potrzebujący, 
jedności Kościołów lokalnych i podziału dóbr, które Pan dał każdemu.
Komentarz

A postołow ie, św iadkow ie życia i zm artw ychw stan ia  C hrystusa, posłani przez 
N iego, są u początków  przekazu E w angelii, tradycji słów  i gestów  zbaw czych Je
zusa C hrystusa, które są elem entam i kon stytu tyw n ym i życia K ościoła. Ta tradycja  
apostolska istn ieje  w  historii i w iąże K ościół z jego początkam i w  C hrystusie .i w  
kolegium  A postołów . W ew nątrz tej apostolsk iej tradycji istn ieje  sukcesja aposto l
ska urzędów , która jest w  służbie ciągłości K ościoła, w  jego życiu  w  C hrystusie, 
i jego w ierności słow om  i gestom  C hrystusa, przekazanym  przez apostołów . U rzęd
n icy  ustanow ien i przez apostołów , później biskupi K ościoła, by li p ierw szym i straż
n ikam i tego przekazu tradycji apostolskiej, by li św iadkam i sukcesji apostolskiej 
urzędu, która trw a poprzez b iskupów  K ościoła starożytnego, w e w spólnocie k o le
gialnej z prezbiteram i i d iakonam i w  łonie w sp ólnoty  chrześcijańskiej. N ależy przeto 
rozróżnić tradycję apostolską całego K ościoła i sukcesję urzędu apostolskiego.

B. Sukcesja urzędu apostolskiego

35. Pierwszy przejaw sukcesji apostolskiej znajduje się w tradycji 
apostolskiej całego Kościoła. [Sukcesja jest wyrazem ciągłości i przeto 
kontynuowaniem właściwego posłannictwa Chrystusa, w której Kościół 
uczestniczy. W Kościele urząd duchowny ma szczególną rolę zachowania 
i aktualizowania wiary apostolskiej. Regularny przekaz urzędu duchow
nego jest w ten sposób przemożnym wyrazem ciągłości Kościoła w hi
storii, podkreśla on powołanie duchownego jako strażnika wiary. 1 Tam, 
gdzie Kościoły przywiązują małe znaczenie do tego regularnego przeka
zu urzędu duchownego, z mocy ordynacji powinny one sobie zadać py
tanie, czy nie zachodzi potrzeba zmiany ich sposobu pojmowania ciąg
łości tradycji apostolskiej. Z drugiej strony tam gdzie urząd duchowny 
nie służy adekwatnie głoszeniu wiary apostolskiej, Kościoły powinny po
stawić sobie pytanie, czy ich struktury duchowne nie wymagają reformy.

36. Ze względu na szczególne okoliczności historyczne rozwoju Koś
cioła w pierwszych wiekach, sukcesja biskupów staje się jednym z prze
jawów, obok przekazu Ewangelii i ciągłości życia wspólnoty, tradycji 
apostolskiej Kościoła. Ta sukcesja była rozumiana jako czynnik, sym
bolizujący i strzegący ciągłość wiary i wspólnoty apostolskiej oraz im 
służący.
Komentarz

W K ościele starożytnym  zw iązek m iędzy urzędem  biskupim  i w spólnotą apo
stolską był rozum iany dwojako. K lem ens R zym ski w iązał posłannictw o biskupa  
z posłaniem  C hrystusa przez Ojca i z posłaniem  apostołów  przez C hrystusa (Kor 
42, 44). C zyniło to biskupa sukcesorem  apostołów , gw arantującym  ciągłość m isji
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apostolskiej w  K ościele. K lem ens rozw ażał przede w szystk im  sposób, dzięki którem u  
historyczna ciągłość obecności C hrystusa jest zabezpieczona w  K ościele: jest nim  
sukcesja apostolska. D la Ignacego z A ntioch ii (Magn 6, 1; 3, 1; Trail 3, 1) C hrystus  
otoczony przez D w unastu  jest obecny w  ciągły  sposób w  K ościele w  osobie b isku pa  
otoczonego przez prezbiterów . Ignacy w idzi w e  w spólnocie chrześcijańskiej zgro
m adzonej w okół buskupa, otoczonego prezbiteram i i diakonam i, aktualny przejaw  
w  D uchu Św iętym  w sp ólnoty  apostolskiej. Przeto, znak sukcesji apostolsk iej nie  
ty lko uw ydatnia  sam ą ciągłość historyczną, ale przejaw ia także aktualną rzeczy
w istość duchową.

37. Kościoły, w których sukcesja następuje przez urząd biskupa uzna
ją coraz częściej zachowanie ciągłości wiary apostolskiej, kultu i posłan
nictwa, również w Kościołach, które nie zachowały formy episkopatu 
historycznego. To uznanie ułatwia jeszcze fakt, że rzeczywistość i funkcje 
urzędu biskupiego utrzymały się w wielu Kościołach, z których jedne 
używają tytułu biskupa, a inne — nie. Ordynacja, na przykład, jest za
wsze sprawowana przez osoby, których autorytet przekazu mandatu 
urzędu uznał dany Kościół.

38. Uwagi te nie umniejszają żnaczenia urzędu biskupiego. Przeciwnie, 
pomagają one Kościołom, które nie zachowały episkopatu, w zachowa
niu sukcesji apostolskiej jako znaku ciągłości i jedności Kościoła, choć 
niekoniecznie jako ich gwarancji. Dzisiaj Kościoły, a w ich liczbie i te, 
które same są zaangażowane w negocjacje zjednoczeniowe, wyrażają wo
lę zaakceptowania sukcesji apostolskiej jako znaku apostolskości całego 
Kościoła. Jednakże nie powinny one akceptować żadnej sugestii w myśl 
której urząd duchowny sprawowany w ich własnej tradycji byłby nie
ważny aż do chwili, gdy wpisze się on w linię sukcesji biskupiej. Ich 
akceptacja sukcesji biskupiej przyczyni się do jedności całego Kościoła 
w sposób najbardziej pozytywny, jeżeli będzie częścią bardzo szerokiego 
procesu, w którym same Kościoły episkopalne odnajdą równocześnie 
swoją utraconą jedność.

V. Ordynacja

A. Znaczenie ordynacji

39. Kościół ordynuje pewnych swych członków do urzędu, w imię 
Chrystusa, przez inwokację Ducha i nałożenie rąk (lTm  4,14; 2Tm 1,6); 
czyniąc to, Kościół pragnie kontynuować posłannictwo apostołów i po
zostać wiernym ich nauce. Akt ordynacji przez tych, którzy świadczą 
o znaczeniu tego urzędu, głosi, że Kościół jest związany z Jezusem Chry
stusem i ze świadectwem apostolskim; przypomina on, że to Zmartwych
wstały Pan jest prawdziwym celebransem ordynacji i dawcą urzędu. Do
konując ordynacji Kościół, pod kieritnkiem Ducha Świętego, troszczy się 
o wierne głoszenie Ewangelii i o pokorną służbę w imię Chrystusa. Na
łożenie rąk jest znakiem daru Ducha, który czyni widzialnym fakt, że 
urząd został ustanowiony w objawieniu spełnionym w Chrystusie, i przy
pomina Kościołowi, by w Nim widział źródło swojej misji. Jednakże or
dynacja może zawierać różnorakie intencje w odniesieniu do specyficz
nych zadań biskupów, prezbiterów i diakonów według tego, co jest 
wzmiankowane w liturgii ordynacji.
Komentarz

W iadom o, że K ościoły  spraw ują ordynację w  różny sposób i że byłoby n iesłu sz
ne uprzyw ilejow ać jeden spośród nich jako jedynie w ażny. Z drugiej strony, skoro
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K ościoły  skłonne są do w zajem nego uznania się  w  znaku sukcesji apostolskiej, to, 
jak napisano w yżej, w inn y  one uznać i szanow ać tradycję, w edług której ordy
nację spraw uje biskup przy uczestn ictw ie w spólnoty.

40. Mówiąc właściwie, ordynacja jest przeto działaniem wykonywa
nym przez Boga i przez wspólnotę, w czasie którego Duch Święty uma
cnia ordynowane osoby, tak aby wypełniły swe zadania, a wspólnota je 
podtrzymuje swoim uznaniem i modlitwą.
Komentarz

O ryginalne term iny N ow ego T estam entu dla oznaczenia ordynacji są proste i opi
sow e. O dnotow uje się fakt w yznaczenia  kandydata; nałożenie rąk jest zaznaczone. 
M am y też m od litw ę o dar Ducha. Różnorodne tradycje zbudow ały różne interpre
tacje na podstaw ie tych danych.

Jest oczyw istym , że istn ieje  różnica m iędzy sytuacją kulturow ą w yrażoną przez 
greckie słow o cheirotonein i łac ińsk ie  słow o ordo i ordinare. U życie now otestam en- 
tow e pierw szego z tych  term inów  obciążone jest przez św ieck ie ^początkowe zna
czenie tego słow a jako desy gnać ja (w yznaczenie) (Dz 14, 23; 2 Kor 8, 19), który  
ze sw ej strony jest pochodny od oryginalnego sensu wyciągnąć rękę, bądź celem  
oznaczenia osoby, bądź dla w yrażenia  głosow ania. N iektórzy uczeni w idzą w  chiro- 
tonein odn iesien ie do aktu nałożenia rąk, z pow odu tekstualnego w skazania tego  
aktu w  przypadkach jaw nie paralelnych, takich jak w ym ien ione w  Dz 6, 6; 8, 17; 
13,3; 19,6; lTm  4,14; 2Tm 1,6. Z drugiej strony ordo i ordinare, są term inam i po
chodzącym i z praw a rzym skiego i przekazującym i ideę specjalnego statusu pew nej 
grupy, różnej o d ' plebsu; na przykład w yrażen ie ordo clarissi'rnus oznaczało senat 
rzym ski. Punkt w yjścia  całej konstrukcji pojęciow ej używ ającej to term iny ma 
w ie lk i w p ły w  na to, co w  m yśli i działalności, które zeń się w yw odzą, jest rozu
m iane jako dokonane.

B. Akt ordynacji

41. Długa i dawna tradycja chrześcijańska sytuuje ordynację w kon
tekście kultu, a szczególnie Eucharystii. Takie umiejscowienie celebro
wania ordynacji uwydatnia jego znaczenie jako aktu całej wspólnoty, 
a nie jako gestu określonego ordo wewnątrz wspólnoty lub jako osobiste 
jedynie działanie ordynowanego. Akt ordynacji przez nałożenie rąk tych, 
którzy wypełniają tę funkcję, jest zarazem: wezwaniem Ducha Świę
tego (epiklesis), znakiem sakramentalnym, uznaniem darów i zobowią
zaniem.

42. (a) Ordynacja jest wezwaniem skierowanym do Boga, aby nowy 
duchowny otrzymał moc Ducha Świętego, w nowej relacji, jaka zawią
zuje się między tym duchownym a wspólnotą chrześcijańską lokalną, 
tymże duchownym, a Kościołem powszechnym, według wyrażonej in
tencji. Boska inicjatywa, której urząd duchowny jest znakiem, jest tu 
uznana w akcie samej ordynacji. Duch tchnie kędy chce (J 3,8): inwo
kacja Ducha Świętego zakłada, że wysłuchanie modlitwy Kościoła za
leży wyłącznie od Boga. Można przeto powiedzieć, że Duch Święty mo
że poruszać nowe moce i otworzyć nowe możliwości, nieskończenie wię
cej, niż prosimy czy rozumiemy (Ef 3,20).

43. (b) Ordynacja jest znakiem wysłuchania tej modlitwy przez Pa
na, który daje dar urzędu duchownego. Chociaż wysłuchanie epiklezy 
Kościoła zależy od woli Boga, Kościół ordynuje w przekonaniu, że Bóg, 
wierny swej obietnicy w Chrystusie, wnika przez sakrament we względ
ne i historyczne formy stosunków ludzkich, i że używa ich dla swoich 
celów. Akt ordynacji jest znakiem dokonywanym w wierze, że relacja 
duchowa jest obecna w słowach wyrażonych, gestach wykonanych i for
mach użytych.
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44. (c) Ordynacja jest uznaniem przez Kościół darów Ducha u ordy
nowanego oraz aktem, którym Kościół i ordynowany zobowiązują się do 
nawiązania nowych stosunków wzajemnych. Przyjmując nowego ducho
wnego przez akt ordynacji, wspólnota uznaje dary tego duchownego 
i zobowiązuje się być otwartą na przyjęcie tych darów. Równocześnie ci, 
którzy otrzymali ordynację, ofiarują swe dary Kościołowi i sami się an
gażują, niosąc obowiązki i wychodząc na przeciw wszystkim możliwoś
ciom, które reprezentuje nowy autorytet i nowa odpowiedzialność. W tym 
samym czasie wchodzą oni w relację kolegialną z innymi ordynowanymi 
duchownymi.

C. W arunki ordynacji

45. Wierni są powoływani do urzędu duchownego według różnorakich 
sposobów. Są tacy, w których budzi się pewność, że Pan powołał ich 
osobiście, by poświęcili się urzędowi duchownemu. Powołanie to może 
być rozpoznane w osobistej modlitwie i refleksji, ale także na skutek 
sugestii, przykładu, zachęty, wpływów pochodzących od rodziny, przy
jaciół, parafii, nauczycieli i innych autorytetów w łonie Kościoła. Wez
wanie to winno zostać potwierdzone przez kościelne uznanie darów 
i łask osobistych, danych przez naturę i ducha urzędu duchownego rów
nie dobrze tym, którzy żyją w celibacie, jak innym żyjącym w mał
żeństwie.

46. Osoby ordynowane mogą sprawować etatowo urząd duchowny w 
tym sensie, że otrzymują wynagrodzenie w Kościele. Kościół może także 
ordynować ludzi pozostających w innych zawodach.

47. Kandydaci do urzędu duchownego wymagają odpowiedniego przy
gotowania poprzez studium Pisma i teologif, modlitwę i życie duchowe, 
a także poprzez poznanie rzeczywistości społecznej i ludzkiej świata 
współczesnego. W konkretnych przypadkach przygotowanie to może 
przybrać formy inne niż długie studia akademickie. Okres formacji po
winien być okazją sprawdzenia powołania kandydata, stymulowania 
i umacniania jego powołania, bądź modyfikacji.

48. W początkowym okresie sprawowania urzędu duchownego, zaan
gażowanie ordynowanego winno być bez ograniczeń czy też limitu cza
sowego. Jeżeli zaistniała przerwa w pełnieniu funkcji, to powrót do peł
nienia urzędu duchownego, wymaga zgody Kościoła, ale nie powtórnej 
ordynacji. Mając na uwadze charyzmat stanu duchownego dany przez 
Boga, ordynacja do żadnej z form urzędu duchownego nie może być nig
dy powtórzona.

49. Dyscyplina odnosząca się do warunków ordynacji w jednym Koś
ciele nie musi być koniecznie stosowana uniwersalnie, lecz fakt ten nie 
powinien być powodem nieuznawania urzędów duchownych innych Koś
ciołów.

50. Kościoły powinny przemyśleć swe postępowanie, jeżeli nie biorą 
pod uwagę kandydatów do stanu duchownego z powodu ich niepełno
sprawności lub ich przynależności, na przykład, do określonęj rasy lub 
grupy społecznej. To przemyślenie jest szczególnie ważne dzisiaj z po
wodu wielu doświadczeń jakie przynoszą nowe formy urzędu duchow
nego, poprzez które Kościoły rozpatrują współczesny świat.
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VI. W kierunku wzajemnego uznania urzędów duchownych

51. Aby miał miejsce postęp w kierunku wzajemnego uznania urzę
dów duchownych, należy podjąć w tym kierunku uzgodniony wysiłek, 
Wszystkie Kościoły powinny sprawdzić swoje formy urzędu duchownego 
i stopień ich wierności początkowym intencjom. Kościoły powinny być 
przygotowane do odnowy swego rozumienia i praktyki urzędu ducho
wnego.

52. Wśród punktów, które winny być przestudiowane wobec faktu, że 
Kościoły zmierzają w kierunku wzajemnego uznania urzędów, sukcesja 
apostolska ma szczególnie ważne znaczenie. Kościoły uczestniczące w 
rozmowach ekumenicznych mogą wzajemnie uznać swoje urzędy du
chowne, jeżeli są przekonane o intencji — każdego spośród nich — za
chowania ciągłości od czasów apostolskich w przekazie urzędu słowa 
i sprawowania sakramentów. Akt przekazu powinien być w zgodzie 
z tradycją apostolską, która włącza wezwanie Ducha i nałożenia rąk.

53. Aby osiągnąć wzajemne uznanie urzędów duchownych, różne Koś
cioły winny przejść przez różne etapy. Na przykład:

(a) Kościoły, które zachowały sukcesję biskupią powinny uznać treść 
apostolską urzędu duchownego istniejącą w Kościołach, które tej sukcesji 
nie zachowały i równoczesne istnienie w tych Kościołach urzędu epis- 
kope pod różnymi formami.

(b) Kościoły bez sukcesji biskupiej i żyjące w ciągłej wierności wie
rze i posłannictwu apostolskiemu, posiadają urząd słowa i sakramen
tów jak wykazuje to ich wiara, praktyka i życie. Winny one zdać sobie 
sprawę, że ciągłość z Kościołem apostolskim znajduje swój głęboki wyraz 
w sukcesji nałożenia rąk przez biskupów i że, jeżeli nawet nie są pozba
wione ciągłości w tradycji apostolskiej, ten znak umocni i pogłębi tę 
ciągłość. Powinny one na nowo odkryć znak sukcesji biskupiej.

54. Niektóre Kościoły ordynują mężczyzn i kobiety, inne ordynują 
tylko mężczyzn. Różnice te przeszkadzają wzajemnemu uznaniu urzę
dów duchownych. Ale bariera ta nie powinna być rozpatrywana jako 
przeszkoda decydująca w podejmowaniu innych usiłowań na rzecz wza
jemnego uznania. Wzajemne otwarcie zakłada, że Duch Święty może 
przemówić do jednego Kościoła językiem wyjaśnień innego. Względy 
ekumeniczne winny być przeto zachętą i nie hamować wysiłku odważ
nego podjęcia tego problemu.

55. Wzajemne uznanie Kościołów i ich urzędów duchownych zakłada 
konieczność podjęcia odpowiedniej decyzji przez władze kościelne oraz 
aktu liturgicznego na podstawie którego jedność została by publicznie 
wyrażona. Różnorodne formy tego aktu publicznego zostały już zapro
ponowane: wzajemne nałożenie rąk, koncelebracja eucharystyczna, uro
czyste nabożeństwo bez szczególnego rytu uznania, odczytanie tekstu jed
ności podczas celebracji. Żadna z tych form liturgicznych nie jest condi
tio sine qua non} ale we wszystkich, przypadkach konieczne jest publiczne 
proklamowanie spełnienia się wzajemnego uznania. Wspólne celebrowa
nie Eucharystii będzie na pewno miejscem tego aktu.

tłum . ks. Henryk Paprocki
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Appendix

A. M ateriał do pracy

(1) Progres commun daris la Comprehension du Bapteme, de VEucharistie et du 
Ministere (G eneve 1982, COE) —  przew odnik dla grup studiów  laików , napisany  
przez W iliam a H. Lazaretha. Jest przede w szystk im  adresow any do czyteln ika nie  
specjalisty .

(2) Perspective oecumeniąue sur le Bapteme, VEucharistie et le Ministere (G e
neve 1982, COE) — tom  esejów  teologicznych , w ydany przez Brata M axa Thuriana. 
Tom  dotyczy stud iów  doktrynalnych i liturgicznych.

(3) Bapteme et Eucharistie: convergence oecumeniąue dans la celebration litur
gique (G eneve 1982, COE) —  w ydan y przez brata M axa Thuriana, daje kapłanom  
i pastorom  przykłady liturgiczne i m odele adaptow ane do kultu chrześcijańskiego.

B. Zastosowanie tego materiału

M ateriał m oże być używ any do m od litw y i studiów . Pożądane jest, aby w spóln ie  
odbyw ały się poszukiw ania, przeto w ięc w inn y  te teksty  pogłębić ich życie  litu r 
giczne i duchow e, form ow ać ich doktrynę, karm ić św iadectw o, angażow ać po stro
nie spraw ied liw ości i służby, postępując razem  na drodze jedności.

1) U żyw an ie w  kontekście ekum enicznym : negocjacje unijne, dialogi dw ustron
ne, rady K ościołów  — narodow e, regionalne, lokalne, inne grupy ekum eniczne.

2) Z astosow anie w  K ościele: form acja teologiczna, kom itety  stosunków  m ięd zy 
kościelnych , zgrom adzenia K ościołów , rady, synody, koferencje pastoralne, grupy  
stud iów  laickich , celebrow anie kultu.

W szędzie, gdzie jest to m ożliw e, K ościoły są proszone o dzielenie się w ynikam i 
sw ych  stud iów  i o porów nyw anie ich ponad granicam i podziałów  konfesyjnych , 
narodow ych i kulturow ych.



POW SZECHNY TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ  
CHRZEŚCIJAN W KRAJU

W poprzednim numerze naszego kwartalnika zamieściliśmy relację 
z przebiegu tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 
Warszawie, który wspólnie z Kościołami chrześcijańskimi na całym świę
cie obchodzony był w dniach 18—25 stycznia pod hasłem ,,Jezus Chrys
tus — życiem świata”. W sprawozdaniu niniejszym chcemy przekazać 
informację o obchodach Tygodnia w niektórych ośrodkach kościelnych, 
zwłaszcza zaś położonych na tych terenach, gdzie znajdują się największe 
skupiska ewangelików i prawosławnych.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony na Śląsku — jest 
tu największe w Polsce skupisko ludności ewangelickiej — stanowi nie
jako kontynuację Śląskich Tygodni Biblijnych, które odbywały się za
raz po zakończeniu drugiej wojny światowej, jednakże bez udziału Koś
cioła rzymskokatolickiego. W ostatnim czasie na tym terenie ożywiła 
się znacznie i pogłębiła współpraca pomiędzy Kościołem rzymskokatolic
kim a Kościołami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Potwier
dzeniem tego pozytywnego trendu był właśnie tegoroczny Tydzień Mo
dlitw.

W dniu 22 stycznia br. w rzymskokatolickiej katedrze pw. Podwyż
szenia Krzyża w Opolu, z inicjatywy ordynariusza opolskiego i zarazem 
przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu bp. Alfonsa Nos- 
sola, odprawione zostało nabożeństwo według rytu ewangelicko-augs
burskiego. W słowie powitalnym bp. A. Nossol podkreślił współodpowie
dzialność wszystkich chrześcijan za grzech rozbicia Kościoła, wskazując 
na Chrystusową krew jako na moc oczyszczającą i jednoczącą Kościół. 
Homilię podczas pabożeństwa wygłosił ks. Rudolf Pastucha z Miecho
wie, senior diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ak
centujące konieczność pogłębiania łączności wszystkich chrześcijan z Jezu
sem Chrystusem, który stanowi fundament prawdziwej jedności Kościo
ła. Niwelowanie istniejących podziałów, mówił ks. sen. Pastucha, może 
dokonywać się wyłącznie poprzez ciągłe wewnętrzne nawracanie ŝfę oraz 
ustawiczną walkę z grzechem i mocami ciemności.

W dzień później, 23 stycznia, w ewangelicko-augsburskim kościele 
Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach odbyło się centralne nabo
żeństwo ekumeniczne, zorganizowane przez aktywnie działający pod prze
wodnictwem ks. Jana Grossa Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicz
nej. Kazania wygłosili ks. Andrzej Czyż, konsenior diecezji cieszyńskiej 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ks. Kazimierz Fonfara, pro
boszcz parafii polskokatolickiej w Rokitnie Szlacheckim.

Wydarzeniem bez precedensu w historii Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan na Śląsku było wygłoszenie w dniu 25 stycznia w świątyni 
luterańskiej, kościele Pokoju w Zabrzu kazania przez biskupa rzymsko
katolickiego A. Nossola. Księdzu Biskupowi /towarzyszyli: ks. Alojzy 
Sitek, kanclerz kurii diecezjalnej w Opolu, ks. prof. Helmut Sobeczko 
oraz ks. dziekan Paweł Pyrchała. Ze strony ewangelickiej w nabożeń
stwie uczestniczyli: ks. senior R. Pastucha, który powitał przybyłych 
gości; ks. Alfred Hauptman, były długoletni senior diecezji katowickiej;' 
ks. konsenior J. Gross z Mikołowa oraz ks. Andrzej Hauptman, proboszcz 
miejscowej parafii.
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W wygłoszonym kazaniu bp. Andrzej Nossol zaakcentował konieczność 
nawracania się i pogłębiania naszej jedności z Chrystusem — życiem 
świata. Nawiązał również do przypadającej w roku bieżącym 500 rocz
nicy urodzin Marcina Lutra podkreślając, że żaden z chrześcijańskich 
teologów nie przewyższył pełnej głębokiego ewangelijnego realizmu teo
logii Krzyża doktora Marcina. Bp A. Nossol stwierdził, że w tym punk
cie swej nauki Luter jest i pozostanie ,,doktorem całego chrześcijaństwa”. 
Na zakończenie nabożeństwa duchowni protestanccy i katoliccy wspól
nie udzielili zgromadzonym błogosławieństwa. Następnie w domu para
fialnym zabrzańskiej wspólnoty ewangelickiej odbyła się agapa, podczas 
której omówiono plan współpracy ekumenicznej na Śląsku.

Bardzo uroczyście obchodzono również Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan na Białostocczyźnie, gdzie jest największe w Polsce skupisko 
ludności prawosławnej. Centralne nabożeństwo w Białymstoku odbyło 
się 23. stycznia w miejscowej prokatedrze pw. Wniebowzięcia Najświęt
szej Maryi Panny. Mszy św. przewodniczył bp Edward Kisiel, admini
strator apostolski archidiecezji w Białymstoku. Wśród licznie przybyłego 
duchowieństwa był sufragan białostocki bp Edward Ozorowski, współ
przewodniczący Komisji Mieszanej Polskiej Rady Ekumenicznej i Ko
misji Episkopatu ds. Ekumenizmu; Kościół prawosławny reprezentowali: 
ks. Grzegorz Szyryński, proboszcz z Gródka, ks. Anatol Siegień, proboszcz 
z Wasilkowa, ks. Konstanty Bondarczuk, referent kurii prawosławnej die
cezji białostocko-gdańskiej i ks. Mirosław Korsak, proboszcz z Dobrzy
niewa, który wygłosił homilię.

Z inicjatywy ordynariusza prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej 
bpa Sawy (Hrycuniaka) odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w świą
tyni prawosławnej w Wasilkowie. Uczestniczyła w nim także delegacja 
duchowieństwa rzymskokatolickiego z ks. prał. Zygmuntem Lewickim, 
archidiecezjalnym referentem ds. ekumenizmu.

We Wrocławiu tamtejszy oddział PRE zorganizował osiem nabożeństw, 
które gromadziły liczne rzesze wiernych z różnych Kościołów. Inaugu
racyjne nabożeństwo odbyło się 18 stycznia w metodystycznej świątyni 
Pokoju Bożego. Prowadził je miejscowy proboszcz ks. Adam Kleszczyń- 
ski, zaś kazanie na temat hasła dnia ,,Życie w zjednoczeniu z Bogiem”, 
wygłosił o. Roman Bakalarz, dominikanin. W dniu 22 stycznia odbyło się 
nabożeństwo ekumeniczne we wrocławskim kościele ojców dominikanów, 
które odprawione zostało według rytu metodystycznego. Wzięło w 
nim czynny udział ośmiu duchownych z siedmiu Kościołów chrześcijań
skich. Kazanie wygłosił ks. Ryszard Bogusz, proboszcz miejscowej parafii 
ewangelicko-augsburskiej. Na zakończenie Tygodnia w katedrze polsko- 
katolickiej p.w. Marii Magdaleny, podczas Mszy św. celebrowanej przez 
bpa Wiesława Skołuckiego, prezesa miejscowego oddziału PRE, kazanie 
wygłosił ks. A. Kleszczyński.

W Krakowie, zgodnie z kilkuletnią tradycją, centralne nabożeństwa 
zaprogramowane przez Kościół rzymskokatolicki odbyły się w bazylice 
oo. dominikanów. Na zakończenie Tygodnia 23 stycznia kard. Franciszek 
Macharski, metropolita krakowski, odprawił w tej świątyni Mszę św., 
podczas której wygłosił homilię. Po Mszy odbyła się agapa, na którą 
zaproszeni zostali goście z innych Kościołów chrześcijańskich.

Natomiast krakowski oddział PRE zorganizował nabożeństwa w nastę- 
pujących świątyniach: w kaplicy prawosławnej, gdzie nabożeństwu prze
wodniczył bp Szymon (Romańczuk), ordynariusz diecezji łódzko-poznań-
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skiej; w kaplicy metodystów; kościele ewangelicko-augsburskim; kapli
cy Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego; w kaplicy baptystów i w 
kaplicy Kościoła polskokatolickiego.

Aktywnie w obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan włó
czył się oddział PRE w Słupsku, który zorganizował nabożeństwa w Bu
kowie Morskim, Koszalinie oraz Słupsku w świątyniach Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego, Kościoła prawosławnego i metodystycznego. 
Diecezja koszalińsko-kołobrzeska Kościoła rzymskokatolickiego zorgani
zowała dwa nabożeństwa. W świątyni pw. Sw. Ducha w Koszalinie ho
milię podczas nabożeństwa wygłosił ks. Jan Rudkowski, przełożony 
miejscowego zboru ewangelicznych chrześcijan. W kościele pw. Sw. Jac
ka w Słupsku słowem Bożym służył ks. Jerzy Charytoniuk, proboszcz 
miejscowej parafii prawosławnej.

Nabożeństwa ekumeniczne z udziałem wiernych z Kościoła rzymsko
katolickiego i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej 
odbyły się również w innych ośrodkach miejskich.

Budującym zjawiskiem jest coraz częstsze organizowanie nabożeństw 
ekumenicznych w niedużych miejscowościach, gdzie żyją obok siebie wier
ni różnych wyznań. W sprawozdaniu z Tygodnia Modlitw w Warszawie 
wspomnieliśmy o takim nabożeństwie w Otwocku. Wypada również pod
kreślić zaangażowanie ekumeniczne parafii Starokatolickiego Kościoła 
Mariawitów w Lesznie k. Błonia, która już po raz trzeci zorganizowała 
w styczniu nabożeństwo w intencji o jedność chrześcijan. Przybyli na 
nie: ks. Jan Raczkowski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Lesznie, 
ks. Władysław Paschalis z Kościoła ewangelicko-reformowanego, senior 
ruchu ekumenicznego w Polsce, ks. diakon Marek Zyckowski z Kościoła 
prawosławnego oraz imam Mahmud Taha Żuk, reprezentujący warszaw
ską społeczność muzułmańską.

Homilię podczas Mszy św. celebrowanej przez ks. Ryszarda Kłonickie- 
go, miejscowego proboszcza, wygłosił ks. J. Raczkowski, który mówił o do
brych wzajemnych kontaktach między katolikami i mariawitami na tym 
terenie. Słowo Boże wygłosił także ks. W. Paschalis, który mówił o po
trzebie stałej łączności człowieka z Chrystusem i przeżywania Chrystusa 
jako światłości świata. Warto podkreślić, że było to pierwsze nabożeń
stwo ekumeniczne w Lesznie, w którym uczestniczyli wierni z Kościoła 
rzymskokatolickiego. Wypada wyrazić nadzieję, że podobne nabożeństwa 
z udziałem wiernych różnych wyznań będą organizowane również w in
nych miejscowościach na terenie naszego kraju.

Opr. A. Grześkowiak
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24 lutego br. w Kurii Metropolitalnej w Warszawie odbyło się XII 
posiedzenie Podkomisji d/s Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Ko
misji Episkopatu d/s Ekumenizmu. Kontynuowano dyskusję nad stanem 
prawnym i- praktyką małżeństw mieszanych w Kościołach zrzeszonych 
w PRE. Temat ten zreferowali przedstawiciele trzech Kościołów: ewan
gelicko-augsburskiego, ks. prof, dr Woldemar Gastpary; polskokatolickie- 
go, ks. Tomasz Wojtowicz i starokatolickiego Mariawitów, ks. Witold Szy
mański. Ustalono, że podczas następnego spotkania podjęta zostanie pró
ba podsumowania dotychczasowych rozmów według następującego sche
matu: 1. Źródła do poznania stanowiska poszczególnych Kościołów w kwe
stii małżeństwa (księgi liturgiczne, postanowienia prawne, opracowanie 
teologiczne); 2. Zarys teologii małżeństwa (sakramentalność, cele, świę
tość, godność); 3. Nierozerwalność (absolutna czy relatywna?, rozwody);
4. Małżeństwa mieszane (rozmiary problemu w poszczególnych Kościo
łach, stanowisko prawno-kościelne, liturgia, duszpasterstwo); 5. Małżeń
stwa „cywilne” (pogląd poszczególnych Kościołów na ,,śluby cywilne”, 
duszpasterstwo małżeństw „cywilnych” bez ślubu kościelnego); 6. Propo
zycje ekumeniczne.

Publikowane poniżej dwa dokumenty mają różny charakter. Pierw
szy, przedłożony przez ks. W. Gastpary’ego, jest wypowiedzią duchow
nego o wieloletniej praktyce duszpasterskiej. Drugi, odczytany przez 
ks. T. Wojtowicza, stanowi oficjalną naukę i stanowisko Kościoła pol- 
skokatolickiego.

K. Karski

MAłŻENSTWA MIESZANE W PRAKTYCE KOŚCIOŁA 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO

Małżeństwo jest urzeczywistnieniem cielesnej i duchowej społeczności 
mężczyzny i kobiety. Ponieważ przynależność wyznaniowa współmałżon
ków wpływa na ich duchową postawę, małżeństwo wyznaniowo miesza
ne musi w swoim współżyciu liczyć się z zaistnieniem ich różnego sto
sunku do wielu zagadnień. Jeżeli małżonkowie są religijni, te różnice mo
gą nawet częściej występować. Konieczna więc jest daleko idącą wza
jemna wyrozumiałość i szacunek dla wierzeń i praktyk partnera wynika
jących z jego przekonań religijnych.

Do 31 grudnia 1945 roku w tej części Polski, która obejmowała tereny 
utworzonego na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku tzw. Królestwa Pol
skiego (zwanego również Królestwem Kongresowym), obowiązywało pra
wo małżeńskie z roku 1836. Prawo to regulowało także niektóre elemen
ty aktu zawarcia małżeństwa wyznaniowo mieszanego. A więc małżeń
stwo wyznaniowo mieszane powinno być zawarte przed duchownym te
go Kościoła, do którego należy narzeczona. Jeżeli duchowny tego Koś
cioła odmówi udzielenia ślubu, akt małżeństwa może być zawarty przed 
duchownym tego Kościoła, do którego należy narzeczony.- Dotyczy' to 
wszystkich małżeństw mieszanych z wyjątkiem tych, w których jedną 
stroną był partner wyznania prawosławnego; takie małżeństwo mogło być 
zawarte tylko przed duchownym prawosławnym. Ten ostatni rygor zo
stał złagodzony ukazem carskim z dnia 20 kwietnia 1905 r.
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Na podstawie tego prawa małżeńskiego duchowni pełnili podwójną 
funkcję: duszpasterza i urzędnika stanu cywilnego. Od 1 stycznia 1946 r. 
funkcje urzędnika stanu cywilnego zostały duchownym odebrane, pozo
stają więc tylko duszpasterzami, a przy zawarciu związku małżeńskiego 
zostali ograniczeni tylko do aktu o charakterze religijnym.

Kościół ewangelicko-augsburski w zasadzie chciałby widzieć małżeń
stwa wyznaniowo jednolite. Będąc jednak Kościołem mniejszościowym, 
do tego Kościołem diaspory, musi się liczyć z rzeczywistością, która każe 
ewangelickiej dziewczynie czy ewangelickiemu chłopcu zawrzeć związek 
małżeński z partnerem innego wyznania.

W praktyce małżeństwo mieszane, w którym jedna strona jest wyzna
nia ewangelicko-augsburskiego, druga ewangelicko-reformowanego, bywa 
zawierane przed duchownym jednego czy drugiego wyznania, albo przed 
duchownymi obydwu wyznań, co nie wymaga nawet specjalnych uzgod
nień. Ośmielam się twierdzić, że takie małżeństwa, przynajmniej przez 
nas luteran, nie są uważane za małżeństwa mieszane.

Małżeństwa, w których jedna strona jest wyznania ewangelicko-aug
sburskiego, druga zaś należy do któregoś z wolnych Kościołów, prawie 
nigdy nie są zawierane w naszym Kościele. Zwykle strona luterska ule
ga wpływowi partnera Kościoła wolnego i małżeństwo zostaje zawarte 
w tamtym Kościele. Nie znam również wypadku, by przy akcie zawarcia 
takiego małżeństwa fungowali duchowni obydwu wyznań.

Małżeństwa mieszane, kiedy jedna strona należy do Kościoła ewange
licko-augsburskiego, druga zaś należy do Kościoła rzymskokatolickiego, 
któregoś z Kościołów starokatolickich czy Kościoła prawosławnego, są 
przez Kościół ewangelicko-augsburski w pełni uznawane i władze tego 
Kościoła uważają się za niekompetentne w wypadku wystąpienia któ
rejś ze stron o rozwiązanie lub unieważnienie małżeństw zawartych w 
jednym z wyżej wymienionych Kościołów. Natomiast trudniejsza jest 
sprawa udziału duchownego Kościoła ewangelicko-augsburskiego przy 
zawarciu małżeństwa mieszanego w jednym z tych Kościołów.

W Kościołach tych małżeństwo jest uznane za sakrament, w Kościele 
ewangelicko-augsburskim nie. Za to w ceremonii zawarcia małżeństwa w 
Kościele ewangelicko-augsburskim najważniejszym' jest moment udziela
nia przez duchownego błogosławieństwa po złożeniu przez młodożeńców 
ślubowania, kiedy podają sobie prawą dłoń, na które duchowny kładzie 
swą rękę i wypowiada słowa: ...błogosławię wasz związek małżeński w 
imię trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, względnie formuły: 
...łączę was śioiętym związkiem małżeńskim w imię...

Pozostawienie duchownemu ewangelicko-augsburskiemu wypowiada
nia tej formuły obok formuły sakramentalnej duchownego drugiego wy
znania jest, tak sądzę, możliwe i nie obniża powagi aktu zawarcia mał
żeństwa, natomiast pozbawienie duchownego ewangelicko-augsburskiego 
możliwości wypowiedzenia tej formuły spycha go do roli niemego świad
ka, nawet wtedy, gdy pozostawione mu będzie odczytanie pewnych tek
stów biblijnych. Zakładam, że młodożeńcy są dojrzali i uznają, że żadna 
z formuł wypowiedzianych przez obydwu duchownych nie jest ważniej
sza od drugiej i jej nie zatwierdza. Przede wszystkim zaś sami uczest
niczący duchowni muszą z powagą traktować cały ceremoniał i poszcze
gólne jego elementy.

ks. Woldemar Gastpary
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TEOLOGIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, STAN PRAWNY, PRAKTYKA 
MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH W KOŚCIELE POLSKOKATOLICKIM

Kościół polskokatolicki uważa, iż rodzina jest darem Bożym dla ludzi. 
Ustanowił ją Pan Bóg wówczas, gdy stworzył mężczyznę i kobietę i na
kazał im: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemią 
i uczynili ją sobie poddaną (Rdz 1,28). Pierwszym rodzicom przykazał 
także Bóg, aby żyli ze sobą w przyjaźni i miłości, szacunku i wierności 
jRdz 2,24). Z woli Bożej zatem małżonkowie tworzący rodzinę przyjmują 
na siebie obowiązek rozkrzewiania rodzaju ludzkiego przez rodzenie dzie
ci i wzorowe ich wychowanie. Małżonkowie zobowiązani są do podtrzy
mywania przyjaźni i miłości oraz pomagania sobie w trudnościach i kło
potach codziennego życia. Główną podstawę jedności małżeństwa stano
wi Boży ład stwórczy (Rdz 1—2).

Kościół polskokatolicki naucza, ze małżeństwo jest związkiem nierozer
walnym jednego mężczyzny z jedną kobietą. Takim związkiem było pier
wsze małżeństwo Adama i Ewy. Gdy z biegiem czasu zarówno monoga
mia, jäk też nierozerwalność małżeństwa zostały z powodu ludzkich na
miętności i lekkomyślności naruszone, Jezus Chrystus przez swoje po
słanie przywrócił pierwotny ład stwórczy (Mt 19,1; Mk 10,1), przywró
cił małżeństwu jego godność i uświęcił je przez swoje dzieło zbawienia 
(Ej 5,22 nn.), postanawiając, aby małżeństwo chrześcijan było związkiem 
trwałym, nierozerwalnym jednego mężczyzny z jedną kobietą.

Kościół polskokatolicki przyjmuje i naucza, że Chrystus Pan podniósł 
małżeństwo do godności sakramentu. Sakrament ten udziela małżonkom 
specjalnej łaski sakramentalnej, która uzdalnia ich do zachowania mał
żeństwa we wzajemnej miłości, wierności i poszanowaniu oraz do wzoro
wego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Teologia Kościoła polskokatolickiego za podstawę sakramentalności 
przyjmuje — za teologami starokatolickimi — nie tylko fragment z Lis
tu ap. Pawła do Efezów (5,23—30), gdzie małżeństwo jest przedstawione 
jako znak związku Chrystusa z Kościołem, lecz także, a nawet w pierw
szym rzędzie, słowa Apostoła zawarte w 1 Kor 7,39; św. Paweł stawia 
tam żądanie wdowie, pragnącej powtórnie wyjść za mąż, aby jej mał
żeństwo było w Panu. Małżeństwo chrześcijan nie. powinno więc pozo
stać jako akt czysto świecki, lecz ma być podporządkowane ładowi zba
wienia i dlatego należy je zawierać tylko w Panu, w Jego imię i w Jego 
obecności, a więc w Kościele.

Małżeństwo jest związkiem dozgonnym. Uważamy jednak, że ta zasada, 
jak nieomal każda zasada etyczna, dopuszcza wyjątki. Sam Jezus Chrys
tus zwrócił bowiem na to uwagę, że w życiu małżeńskim mogą zaistnieć 
takie sytuacje, kiedy jedność małżeństwa zostaje z powodu niewierności 
jednego ze współmałżonków do tego stopnia zburzona, że de facto nie 
może ono nadal istnieć, i dlatego ponowne małżeństwo — strony niewin
nej — staje się możliwe. Taką myśl sugerują słowa zapisane w Ewangelii 
św. Mateusza, gdzie klauzula o cudzołóstwie, wyrażona słowem pórneia 
jest podana jako przyczyna rozwodu. A powiadam wam: Kto oddala swo
ją żonę — chyba w wypadku nierządu — a bierze inną, popełnia cudzo
łóstwo (Mt 19,9). Słowa Jezusa w tym konkretnym przypadku mają zna
czenie nie tylko prawa, co drogowskazu i to takiego, który wymaga cią
gle nowej interpretacji, tym bardziej, że nie tyle filologiczne rozumienie
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słowa porneia — tłumaczone różnie przez egzegetów, a więc jako zwy
kły nierząd czy cudzołóstwo, dziką, a może perwersyjną zmysłowość, 
przedmałżeńskie stosunki kobiety, które wyszły na jaw po zawarciu mał
żeństwa czy prostytucję — o ile cały kontekst wskazuje na takie rozumie
nie słów Chrystusa Pana.

Również apostoł Paweł, choć przypominał Koryntianom słowa Jezusa- 
Chrystusa o tym, że ani żona męża, ani mąż nie powinien opuszczać żo- 
ny, to jednak wprowadził od tej zasady wyjątek: pozwolił żonie, która 
przyjęła chrześcijaństwo, opuścić męża poganina, jeśli ten uprzykrzał 
jej życie z powodu innej wiary. To samo zezwolenie dał mężowi chrześ
cijaninowi, który miał żonę pogankę, bo — jak zaznaczył — Bóg wezwał 
nas, abyśmy żyli w pokoju (1 Kor 7,12—17).

W oparciu o słowa Chrystusa Pana i apostoła Pawła dopuszczające wy
jątki od zasady nierozerwalności małżeństwa, a także w oparciu o starą 
tradycję Kościoła wschodniego w tej sprawie, Kościół polskokatolicki 
udziela zezwolenia stronie niewinnej rozwodu na zawarcie powtórnego 
ślubu, gdyż uważa, że trwanie w zwyrodniałym małżeństwie byłoby wiel
ką krzywdą dla współmałżonka niewinnego. Zezwolenie takie wydaje 
sąd kościelny po uprzednim wnikliwym zbadaniu sprawy i wszystkich to
warzyszących jej okoliczności.

Ucząc o godności i świętości małżeństwa chrześcijańskiego, Kościół pol
skokatolicki często przypomina rodzicom słowa apostoła Pawła: Mężowie 
miłujcie wasze żony, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego 
siebie, aby go uświęcić... a żona niech odnosi się ze czcią do swego męża 
(Ej 5,25—26,33).

Istotą sakramentu małżeństwa jest umowa małżeńska, w której zawie
rający związek małżeński wypowiadają świadomie i dobrowolnie swoją 
wolę zawarcia dozgonnego związku, w Kościele, wobec kapłana i przynaj
mniej dwóch świadków i otrzymują sakramentalne błogosławieństwo ka
płańskie. Umowę taką uważa się za materię sakramentu, a błogosławień
stwo sakramentalne za jego formę. Kościół polskokatolicki tak jak Koś
cioły starokatolickie, nie uważa za sakramentalnie ważne małżeństwa za
wierane w Urzędzie Stanu Cywilnego i nie udziela dyspensy od kano
nicznej formy małżeństwa, gdyż zgodnie ze świadectwem tradycji, mał
żeństwo staje się sakramentem przez benedictio, a nie przez sam kon
trakt małżeński.

Podstawowe Prawo Kościoła polskokatolickiego nie zawiera odrębnych 
przepisów prawnych dla małżeństw mieszanych. Duszpasterska prakty
ka natomiast, ustaliła się od samych początków Kościoła w Polsce nastę
pująco: upoważniony do błogosławieństwa małżeństw kapłan błogosławi 
małżeństwa mieszane — gdy jedna ze stron jest wyznania polskokatolic
kiego, a druga innego wyznania chrześcijańskiego — po spełnieniu wszy
stkich formalności potrzebnych do zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego w Kościele polskokatolickim (metryki chrztu, stwierdze
nia braku przeszkód, wyrażeniu przez stronę będącą innego wyznania zgo
dy na ślub w Kościele polskokatolickim, przyjęcia nauki Kościoła o sa- 
kramentalności, świętości i nierozerwalności małżeństwa, a także przyrze
czeniu ustnym o tym, że nie będzie przeszkadzała stronie polskokatolic- 
kiej w wypełnianiu przez nią wszystkich praktyk religijnych wynikają
cych z zasad wiary i moralności Kościoła polskokatolickiego). Sprawę wy
chowania dzieci — pod względem religijnym pozostawia się sumieniu 
współmałżonków i ich dobrowolnemu postanowieniu, darząc szacunkiem 
wszystkie Kościoły katolickie i chrześcijańskie oraz mając pełne zaufa
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nie, że wszystkie one wychowują swych wiernych w duchu Bożym, w 
oparciu o Ewangelię Jezusa Chrystusa i zasady moralne zawarte w Ewan- 
gehi.

Przy małżeństwach, w których osoba ochrzczona ma zawrzeć związek 
małżeński z osobą nieochrzczoną, lub z osobą odmiennej religii, dusz
pasterz stara się przekonać osobę nieochrzczoną do przyjęcia Chrztu św. 
Gdy okaże się to niemożliwe, udziela ślubu — po uzyskaniu zezwolenia 
ordynariusza miejsca.

W arszawa, dnia 22 lutego 1983 r.

Ź r ó d ł a

1. „P osłannictw o” 7—8/1965; 9— 10/1965
2. „P osłannictw o” 3— 4/1976 — „Doktryna K ościoła Starokatolickiego”
3. „Rodzina” 46 i 47/1969
4. P odstaw ow e Praw o K ościoła P olskokatolickiego

Niniejszym stwierdzam, że powyższe opracowanie potraktowano skrótowo, za- 
wiera ono oficjalną naukę i stanowisko Kościoła polskokatolickiego w sprawie teo
logii sakramentu małżeństwa, stanu prawnego i praktyki małżeństw mieszanych 
w Kościele polskokatolickim.
W arszawa, dnia 22 lutego 1983 r,

O rdynariusz D iecezji 
W arszaw skiej

K ościoła P olskokatolick iego  
Bp Tadeusz R. M ajew ski
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W ALNE ZGROMADZENIE POLSKIEJ RADY EKUM ENICZNEJ

Komunikat

Dnia 22 marca 1983 r. w sali synodalnej Kościoła ewangelicko-augsbur
skiego w Warszawie obradowało Walne Zgromadzenie Polskiej Rady 
Ekumenicznej pod hasłem: ,,Ja jestem z tobą, aby cię wybawić i rato
wać” (Jer 15,20). Obrady były poprzedzone nabożeństwem ekumenicz
nym, podczas którego kazanie wygłosił ks. konsenior Jan Gross z Koś
cioła ewangelicko-augsburskiego.

Po nabożeństwie honorowe miejsce zajęli członkowie Prezydium Pol
skiej Rady Ekumenicznej, w którego skład wchodzą wszyscy zwierzch
nicy Kościołów w niej zrzeszonych, rektor Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej i Dyrektor Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Bi
blijnego w Warszawie. Salę wypełnili delegaci z ośmiu Kościołów Człon
kowskich Rady oraz zaproszeni goście. Obecny był przedstawiciel władz 
państwowych, mgr Tadeusz Dusik, dyrektor w Urzędzie do Spraw Wy
znań. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany ks. prof. 
Jan B. Niemczyk, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Zgromadzenie wysłuchało sprawozdania Prezesa Polskiej Rady Eku
menicznej za okres od 1980 do 1983 r. Zawierało ono obraz działalności 
Rady ze szczególnym uwzględnieniem ekumenicznej współpracy Ko
ściołów członkowskich, udziału w programach i pracach Światowej 
Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejskich, kontaktów z Koś
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ciołami w krajach Europy i USA. W sprawozdaniu znalazło się ponadto 
omówienie stanowiska Rady wobec problemów społecznych, charaktery
stycznych dla naszego kraju w ostatnim trzyletnim okresie, ruchu odno
wy i międzynarodowej współpracy chrześcijan dla ratowania pokoju na 
świecie. W tym czasie stwierdzono też rozwój kontaktów z Kościołem 
rzymskokatolickim w Polsce i poprawę klimatu we wzajemnych stosun
kach.

Sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej złożył sprawozdanie o akcji po
mocy dla Polski, nadchodzącej od partnerów zagranicznych,za pośrednic
twem Rady. Pomoc nadesłana przez różne Kościoły członkowskie Świa
towej Rady Kościołów, światowe związki. wyznaniowe i międzynarodo
we organizacje chrześcijańskie, w okresie od grudnia 1980 do marca 1983, 
przekroczyła wartość 32 milionów dolarów. Obejmowała ona żywność, 
środki czystości i higieny, lekarstwa,- odzież, a także inne artykuły. Z po
mocy tej korzystały nie tylko Kościoły członkowskie PRE, lecz także 
wierni Kościoła rzymskokatolickiego oraz państwowe domy opieki i szpi
tale. Do wymienionej sumy należałoby jeszcze doliczyć pomoc wartości 
kilkudziesięciu milionów dolarów, która nadeszła do Polski za pośrednic
twem poszczególnych Kościołów członkowskich Rady.

Skarbnik Polskiej Rady Ekumenicznej złożył sprawozdanie finansowe. 
Następnie odbyła się dyskusja nad wszystkimi trzema sprawozdaniami 
łącznie.

Z kolei Komisja Rewizyjna przedstawiła ocenę budżetu i jego wykona
nia, zakończoną wnioskiem o uchwalenie absolutorium dla władz Rady. 
Wniosek ten został przyjęty przez aklamację.

W wyniku wyborów, nowy Zarząd Polskiej Rady Ekumenicznej 
ukształtował się w następującym składzie:
Prezes — ks. bp Janusz Narzyński, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego; I Wiceprezes — abp Bazyli, Metropolita Warszawy i ca
łej Polski z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego; II Wi
ceprezes — ks. Edward Czajko, prezes Rady Naczelnej Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego; Sekretarz — ks. Zdzisław Pawlik z Polskiego 
Kościoła Chrześcijan Baptystów; Skarbnik — ks. bp Tadeusz Majewski, 
zwierzchnik Kcścioła Polskokatolickiego; Przewodniczącym Komisji Re
wizyjnej został ks. Adam Kuczma z Kościoła metodystycznego.

Dyrektor Tadeusz Dusik przekazał na ręce ustępującego prezesa Rady, 
ks. prof. Witoldą Benedyktowicza list z "wyrazami podziękowania od kie
rownika Urzędu do Spraw Wyznań, min. Adama Łopatki. W liście, stwier
dza się, że: Polska Rada Ekumeniczna przez wszystkie lata swego istnie
nia służyła chwalebnej idei zbliżenia i pojednania ludzi różnych konfesji, 
szerzyła postawy tolerancji i patriotyzmu. Wieloletnia ekumeniczna dzia
łalność Księdza Profesora, uczestnictwo w pracach Chrześcijańskiej Kon
ferencji Pokojowej oraz Światowej Rady Kościołów, aktywność w wielu 
inicjatywach pokojowych w kraju i w międzynarodowych środowiskach 
wyznaniowych, prowadzenie badań w dziedzinie geologii pokoju — wszy
stko to stanowi Gsobisty wkład Księdza Profesora w budowanie świata 
bez wojny.

Również Walne Zgromadzenie wyraziło podziękowanie ustępującemu 
Prezesowi za jego służbę na tym stanowisku w latach 1975—1983. Wnio
sek ks. bp Janusza Narzyńskiego o nadanie ks. prof. W. Benedyktowiczo- 
wi tytułu prezesa honorowego Rady zebrani przyjęli przez aklamację.

Bp Janusz Narzyński, podzielił się swymi refleksjami na temat przy
szłej pracy Polskiej Rady Ekumenicznej. Jego zdaniem, nowy Zarząd
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winien przywiązywać dużą wagę do działalności zespołowej, dbać o kon
tynuowanie dotychczasowego dorobku, dowartościować słabsze ogniwa 
Rady i wzmocnić kontakty z oddziałami terenowymi. W konkluzji stwier
dził, że ekumenizm jest niezbywalną częścią ludu Bożego.

Walne Zgromadzenie przyjęło w poczet członków stowarzyszonych 
Polskiej Rady Ekumenicznej Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików.

Walne Zgromadzenie wystosowało też telegramy okolicznościowe do 
sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów, do sekretarza gene
ralnego Konferencji Kościołów Europejskich, do prezydenta Chrześcijań
skiej Konferencji Pokojowej i do kierownika Urzędu do Spraw Wyznań.

Obrady zakończono modlitwą, błogosławieństwem udzielonym przez 
abp. metropolitę Bazylego i odśpiewaniem pieśni ,,Boże coś Polskę”.

Św iatow a K onferencja Chrześcijańska „Życie i Pokój”

POSŁANIE

Uppsala, 23 kwietnia 1983 r. (przekład z oficjalnego tłumaczenia na 
język niemiecki)

I. Wprowadzenie

My, reprezentanci wielu Kościołów z sześćdziesięciu krajów zebrani w 
Uppsali (Szwecja) w dniach 20—23 kwietnia 1983 r. na światowej konfe
rencji chrześcijańskiej pod chasłem ,,Życie i pokój”, pozdrawiamy w imię 
Boga Ojca — Stwórcy wszystkiego, Boga Syna — Księcia Pokoju i Boga 
Ducha Świętego — który daje światu życie.
W ciągu tych wspólnie spędzonych dni omawialiśmy z głębokim przeko
naniem i w poczuciu ich pilności problemy dotyczące ludzi na całym 
świecie.
Chociaż nie we wszystkich punktach, które zostały poruszone osiągnęliśmy 
całkowitą zgodność, to jednak potwierdzamy jednomyślnie nasze prze
świadczenie, że pełnia życia i pokój, będący owocem sprawiedliwości, to 
dary, które Bóg poprzez Chrystusa ofiaruje całej ludzkości.

II. Chrześcijańska troska o życie i pokój

Ewangelia chrześcijańska jest posłaniem pokoju. Posłainiem, które od 
zarania głoszono w świecie przemocy. Dzisiaj jednakże jesteśmy świad
kami stosowania przemocy, rzeczywistej bądź potencjalnej, w stopniu 
dotychczas nie spotykanym. Cały świat trzyma w swych okowach zin
stytucjonalizowana przemoc niesprawiedliwych systemów społecznych, 
politycznych, militarnych i ekonomicznych. Pojawienie się broni atomo
wej otworzyło nową epokę strachu. Zawsze posiadaliśmy, my — istoty 
ludzkie — ograniczoną moc niszczenia; ale po raz pierwszy w historii jes
teśmy w stanie unicestwić cywilizację budowaną w ciągu minionych 
stuleci. Świat stanął oko w oko z ostatecznym wyborem między życiem 
a śmiercią. Wytwarzanie broni atomowej, zdolnej zniszczyć ludzkość,
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groźba użycia tej broni, dowodzą niepohamowanego zuchwalstwa wobec 
Boga, gdyż jedynie On może decydować o życiu i śmierci.
W tym krytycznym momencie naszego ludzkiego bytowania chrześcija
nie powołani są do tego, by ze wzmożoną pilnością głosić i przykładem 
własnego życia objawiać Ewangelię. Ewangelia jest bowiem posłaniem 
życia i pokoju, nadziei i miłości, ale również sądu.
Bóg sądzi obecny porządek świata, który powoduje i dopuszcza do sze
roko rozpowszechnionej nędzy i rodzi potęgujące się uczucie niepewności. 
Stosunek nasz do dzieła stworzenia jest taki, jak gdyby-było ono naszą, 
a nie Boga własnością. W wyniku tego nadużywamy i niszczymy nasze 
środowisko. Ponieważ nasze dobra i zasoby niesłusznie kierowane są do 
produkcji zbrojeniowej miliony ludzi muszą umierać — nie tylko w kon
fliktach militarnych, ale także dlatego, że pozbawia się ich możliwości za
spokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Nie dość skutecznie kry
tykowaliśmy dotychczas zarówno wyścig zbrojeń, potęgujący strach 
i brak zaufania, jak i brak rozsądku tych narodów, które przez swe nie
dorzeczne rojenia o bezpieczeństwie przez siłę pogłębiają brak bezpie
czeństwa w świecie i uniemożliwiają pojednanie. A przecież Ewangelia 
zawiera nie tylko osądzenie grzechu człowieczego przez Boga, ale głosi 
również nadzieję i ratunek. Przez Chrystusową ofiarę odkupienia Bóg 
pragnie, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni, doszli do poznania praw
dy (1 Tm  2,4) oraz osiągnęli pojednanie (Ef 2,14). Chrześcijanie modlą 
się o pokój i pracują na jego rzecz nie ty.lko dlatego, że Pan od nich 
tego wymaga; czyniąc to, potwierdzają swe przekonanie, że pokój jest 
możliwy, w przeciwieństwie do pesymizmu, wysuwającego, odwrotne 
twierdzenie. A nawet więcej: My, przedstawiciele wielu różnych Kościo
łów, widzimy w ruchach dążących do jedności chrześcijaństwa wielki 
znak nadziei. Właśnie teraz, w obecnym momencie historii, gdy rozłam 
stanowi zagrożenie dla prostego przetrwania ludzkości, Duch Święty po
budza Swój Lud do odnalezienia i zamanifestowania tej jedności, która 
jest ponad wszelkimi podziałami.
Przedmiotem naszych rozważań była nie tylko chrześcijańska troska o ży
cie i pokój; daliśmy również wyraz naszej skrusze, że zawodzimy w gło
szeniu i ukazywaniu przykładem własnego życia posłania sprawiedliwoś
ci, miłości i pojednania. Przyznajemy, że nie zawsze podawaliśmy w wąt
pliwość wojnę jako środek rozwiązywania konfliktów. Tym bardziej da
jemy się teraz skłonić do szukania współpracy z mężczyznami i kobie
tami dobrej woli, którzy wprawdzie nie dzielą naszej wiary, ale zgodni 
są z nami w głębokim dążeniu do stworzenia warunków dla pokoju.
Świat roku 1983 daleki jest od pokoju. Ludzie młodzi wykazują niecier
pliwość, a nawet tracą wiarę w przyszłość. Ubodzy wołają o społeczeń
stwo bardziej sprawiedliwe, realizujące więcej równouprawnienia. To ma
jąc na uwadze, rozważaliśmy z głębokim przekonaniem i w poczuciu pil
ności problemy życia i śmierci, wojny i pokoju.

III. Problematyka szczegółowa

1) Pokój i sprawiedliwość. Pismo św. uczy, że pokój i sprawiedliwość 
są ze sobą nierozerwalnie związane. Bez sprawiedliwości nie może być 
pokoju. Działanie na rzecz pokoju oznacza więc działanie na rzecz spra
wiedliwości jako podstawy pokoju. Obejmuje to dążenie do tworzenia 
systemów ekonomicznych, w których przedmiotem troski jest zarówno
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utrzymanie dóbr i zasobów ziemi, jak i sprawiedliwy ich podział. Pokój 
przez sprawiedliwość wymaga ponadto systemów politycznych, w któ
rych wszyscy ludzie mogliby uczestniczyć w odzyskaniu, utrzymaniu i po
mnażaniu swych praw i swej godności jako istot żywych, stworzonych 
na obraz i. podobieństwo Boga.
Walka o pokój ma niewielkie znaczenie dla ofiar niesprawiedliwości, do
póki nie wiąże się ze sprawiedliwością. Dla ubogich i uciśnionych na 
świecie katastrofa naszych czasów, polegająca na tym, że miliony ludzi 
umierają z głodu i cierpią niesprawiedliwość ma większe znaczenie, ani
żeli groźba katastrofy nuklearnej.
Kraje Trzeciego Świata napominają nas, że walka o pokój to coś więcej, 
niż przezwyciężanie zła, jakim są konflikty połączone ze stosowaniem 
przemocy. Walka o pokój, to podejmowanie kroków zmierzających do 
stworzenia takiego świata, w którym stosunki między narodami opiera
łyby się na bardziej sprawiedliwym ekonomicznym i moralnym ładzie 
światowym.

Lokalne ogniska zapalne a napięcie obejmujące cały świat. Napięcia 
w skali globalnej zaczynają się często od lokalnych ognisk zapalnych, 
takich jak w Salwadorze, Nikaragui, na Wyspach Falklandzkich (Mal- 
winach), w Republice Południowoafrykańskiej, Namibii, Angoli, w „ro
gu Afryki”, w Libanie, Izraelu, Iraku, Iranie, Afganistanie, Pakistanie, 
Kampuczy i Wietnamie — wszystkie w Trzecim Swiecie. Przyczyny tych 
gwałtownych konfliktów tkwią głęboko w niesprawiedliwych lokalnych 
i międzynarodowych strukturach władania i wyzysku. To właśnie istnie
nie tych niesprawiedliwych struktur zwiększa możliwość nuklearnej za
głady świata. Chrześcijanie, pracujący na rzecz pokoju, powinni powyż
szym sprawom poświęcić taką samą uwagę jak napięciom między Wscho
dem i Zachodem oraz bezpieczeństwu w Europie.
2) Wojna. Już od czasów Nowego Testamentu wielu chrześcijan sprzeci
wiało się wszelkiego rodzaju wojnie jako niezgodnej z posłaniem Chrys
tusa. Założeniem tradycyjnej nauki o „wojnie sprawiedliwej” był zaw
sze warunek moralny — żądanie by każde sięgnięcie po środki wojenne 
stanowiło rozwiązanie -ostateczne, po wyczerpaniu wszelkich możliwości 
pokojowych. Obstawano również przy tym, że nie można akceptować 
wojny bezsensownej, beznadziejnej, bez rozsądnej perspektywy na przy
wrócenie prawa. Nauka ta uzasadniła dokładnie, że przemoc w trakcie 
wojny wolno stosować jedynie w sposób kontrolowany i skrupulatnie 
wyważony i że osoby, które nie wchodzą w skład sił zbrojnych, nie mogą 
być celem bezpośrednich ataków. Dlatego współczesna wojna, w której 
używana jest broń służąca do zabijania masowego, bez wyboru — od
nosi się to zarówno do broni nuklearnej i nie-nuklearnej — musi być 
w świetle tradycyjnych zasad nauki Kościołów potępiona. Jesteśmy cał
kowicie zgodni, że wojna nuklearna, która jak każda wojna może łatwo 
ulec eskalacji, nie może być nigdy usprawiedliwiona.
3) Doktryna odstraszenia nuklearnego. Należy wypowiedzieć walkę po
wszechnie przyjętej wojskowej i politycznej doktrynie odstraszenia nu
klearnego. Niebezpieczeństwo rozpowszechnienia broni atomowej i nie
szczęśliwych wypadków oraz postępujące doskonalenie techniki zbroje
niowej, które doprowadziło do powstania koncepcji tak zwanej ograni
czonej wojny atomowej, powodują, że doktryna odstraszenia nuklearnego 
staje się pod każdym względem coraz bardziej wątpliwa i coraz niebez
pieczniejsza. Większość z nas uważa, że z chrześcijańskiego punktu wi
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dzenia stosowanie groźby ewentualnego użycia broni atomowej jest nie
dopuszczalnym środkiem zapobiegania wojnie. Niektórzy z nas skłonni 
są z braku innych możliwości tolerować odstraszenie nuklearne jako śro
dek przejściowy. Dla większości z nas jednakże posiadanie broni nuklearnej 
nie da się pogodzić z naszą wiarą w Boga, z naszym pojmowaniem dzieła 
stworzenia i z przynależnością do uniwersalnego ciała Chrystusa. Od
straszenie nuklearne ma z samej swej istoty charakter pozbawiający 
człowieczeństwa, potęguje strach i nienawiść oraz umacnia konfronta
cję między wrogiem a nami. Większość z nas jest w związku z tym zda
nia, że już samo istnienie tej broni jest sprzeczne z wolą Boga. Posłu
szeństwo tej woli zawiera w sobie dla nas wszystkich nakaz podjęcia zde
cydowanych wysiłków w celu całkowitego wyeliminowania broni nuklear
nej w ciągu określonego czasu.
4) Wspólne bezpieczeństwo. Nie można osiągnąć bezpieczeństwa jed
nego narodu przez zagrożenie bezpieczeństwa innych lub przez dążenie 
do uzyskania nad innymi przewagi militarnej. Tylko wspólne bezpieczeń
stwo zapewnia bezpieczeństwo każdemu z osobna i wszystkim razem. 
Dlatego utworzenie alternatywnego międzynarodowego systemu bezpie
czeństwa, opartego na zasadzie bezpieczeństwa powszechnego, oraz zde
cydowane kroki zmierzające do rozbrojenia powinny iść ze sobą w 
parze.
5) . Handel bronią. Międzynarodowy handel bronią niesie ze sobą nie
szczęście, jest cyniczny i pozbawiony zasad. Jego rozwój towarzyszy 
wzrostowi liczby wojskowych reżimów, ucisków naruszających prawa 
ludzkie i szerzących bezprawie. Postawił on zapasy broni do dyspozycji 
tych przedsięwzięć wojennych, które po ostatniej wojnie światowej mia
ły miejsce przede wszystkim na terenie krajów Trzeciego Świata. Ten 
handel bronią musi zostać potępiony i poddany kontroli międzynarodowej.

IV. Wezwać Rządy...

Lud chrześcijański pragnie pokoju, można więc od niego wymagać, żeby 
sam ten pokój tworzył. Oznacza to, że Kościoły nie mogą unikać uwi
kłania się w politykę i związanych z tym cierpień i nieuniknionych kom
promisów.

Działanie na rzecz pokoju w sprawiedliwości wymaga gotowości pójś
cia Drogą Krzyżową i podjęcie < ryzyka. Wyrażamy naszą solidarność 
z braćmi i siostrami na całym świecie, którzy są prześladowani, torturo
wani, a nawet zabijani tylko dlatego, że mają odwagę sprzeciwić się nie
sprawiedliwości i uciskowi. Apelujemy do rządów o zaniechanie narusza
nia godności i praw ludzkich w imię narodowego bezpieczeństwa czy też 
„wyższych narodowych interesów”.

Uczestnicy konferencji „Życie i pokój”, którzy przybyli z różnych kra
jów o różnorodnym zapleczu, nalegają na Kościoły, aby same zwróciły 
się w swych krajach do rządów bo ziemska władza tak jak my sami 
podlega Boskim wyrokom. Choć w zależności od terenu konieczne będzie 
zwracanie się rządów z żądaniami w zawsze zróżnicowanej i właściwej 
formie, podajemy poniżej parę naszych zaleceń, które odnoszą się do ca
łego świata.

Wzywamy narody, prowadzące rokowania w Genewie, Wiedniu i Ma
drycie, do wzmożenia wysiłków w celu doprowadzenia tych rokowań do 
pozytywnego końca.
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Musimy wywierać nacisk na rzecz kontrolowanych i zrozumiałych po
sunięć prowadzących do wielostronnego rozbrojenia, które doprowadzi 
do całkowitego wyeliminowania wszelkiej broni atomowej w przeciągu 
pięciu lat.

Tymczasem żądamy podjęcia następujących kroków:
1. Zaprzestania („zamrożenia”) dalszej produkcji i doskonalenia broni 
nuklearnej.
2. Niezwłocznego porozumienia w sprawie całkowitego zakazu prób z 
bronią atomową. Skutecżhych środków przeciw dalszemu rozpowszech
nianiu broni atomowej.
3. Utworzenia stref bezatomowych.
4. Skutecznych jednostronnych akcji na rzecz pokoju i rozbrojenia.
5. Przyrzeczeń ze strony rządów, że jako pierwsze nie użyją broni ato
mowej.
Dalszymi naszymi żądaniami są:
1. Podtrzymanie i zwiększenie autorytetu Organizacji Narodów Zjedno
czonych i prawa międzynarodowego oraz udzielenie poparcia wypełnie
niu układów helsińskich.
2. Realizacja i rozszerzenie przedsięwzięć budujących zaufanie między 
Wschodem a Zachodem, zarówno w dziedzinie militarnej jak i humani
tarnej, zgodnie z postanowieniami aktu końcowego z Helsinek.
3. Obrona zasad samostanowienia i nieingerowania, usunięcie wszelkich 
form dyskryminacji, dążenie do realizacji nowego międzynarodowego ła
du ekonomicznego, opartego na sprawiedliwości i solidarności.
4. Ścisła międzynarodowa kontrola kupna i sprzedaży broni.
5. Przekazanie wydatków na zbrojenia oraz technologii zbrojeniowej na 
cele produkcji pokojowej, służącej przede wszystkim zaspokojeniu rze
czywistych potrzeb ludzi biednych na całym świecie.

V. Wytyczne dla działalności Kościoła

Zagrożenie terrorem nuklearnym wymaga, by Kościoły pracę na rzecz 
pokoju traktowały jako sprawę najwyższej wagi. Kościół, który godzi się 
z obecną sytuacją, zapiera się wezwaniem swego Pana.
Wyznajemy z pokorą, że jako chrześcijanie nie dochowaliśmy Panu wier
ności. Już nasze własne rozbicie jako chrześcijan osłabia nasze świadec
two na rzecz pokoju. Niektórzy z nas, jako obywatele państw posiada
jących broń nuklearną, odczuwają głęboki wstyd. Ubolewamy nad tym 
wszyscy.
Musimy jednak teraz założyć, że Pan nam przebaczy i pójść naprzód — 
od zwątpienia i samooskarżenia do ufnego posłuszeństwa i wiernego świa
dectwa Księciu Pokoju.
Apelujemy przeto do Kościołów:

1) Niech w słowie i czynie głoszą Jezusa Chrystusa — źródło życia 
i pokoju świata.

2) Niech tworzą programy wychowania do pokoju. Programy te win
ny zachęcić chrześcijan do myślenia w kategoriach teologicznych; do 
poszukiwania przyczyn konfliktów; do odkrywania chrześcijańskiej 
wizji wolnego od przemocy oporu przeciwko złu; do odszukiwania 
związków między rozbrojeniem a rozwojem. W tym celu powinno 
się zbadać możliwość powołania międzynarodowego Chrześcijańskie
go Instytutu Pokoju.
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3) Niech wspierają pojedyncze osoby i grupy, zajmujące się specjal
nymi pracami na rzecz pokoju, bez względu na to, czy są oni chrześ
cijanami czy też nie, oraz podtrzymują prawo do działania zgodnie 
z własnym sumieniem tych, którzy odmawiają pełnienia służby woj
skowej.

4) Niech aktywizują opinię publiczną w interesie pokoju i sprawiedli
wości.

5) Niech wspierają rządy w ich zamiarach tworzenia strategii pokoju 
i systemów wspólnego bezpieczeństwa. s

6) Niech odrzucają krzywe zwierciadło ukazujące obraz wroga i po
dejmują wszelki wysiłek w celu zmiany takich wyobrażeń.

7) Niech współpracują w ruchu na rzecz jedności chrześcijan i wyko
rzystują zrozumienie, pokój i pojednanie.

8) Niech zachęcają chrześcijan do zrozumienia prawdy: stać się ucz
niem Jezusa oznacza zobowiązać się do pracy na rzecz pokoju.

9) Niech popierają szczególny wkład kobiet do pracy na rzecz pokoju 
i sprawiedliwości.

10) Niech skłaniają chrześcijan do niewspółdziałania w przygotowaniacl* 
do wojny atomowej.

11) Niech wspierają chrześcijan w ich poszukiwaniu możliwości stosowa
nia cywilnego nieposłuszeństwa bez użycia siły jako skutecznego 
środka protestu przeciwko broni atomowej.

12) Niech zachęcają do usilnej i żywej modlitwy za pokój. Chodzi o los 
ludzkości. Stoimy wobec wyboru między życiem a śmiercią. Ale nie 
traćmy nadziei. Podporą naszej nadziei Pan zmartwychwstały, Pan 
Życia, który śmierć zwyciężył poprzez własną śmierć. Nie dajmy 
się zastraszyć władzą możnych tego świata. Nie osłabią nas mon
strualne trudności. Nie zwątpimy. Będziemy się modlić i działać, 
z wiarą i nadzieją.
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Z zagranicy

— W miejscowości Woking, Wielka Brytania, odbyła się od 10 do 16 
stycznia br. czwarta Międzynarodowa Konsultacja Teologiczna Anglikań- 
sko-Reformowana, w której uczestniczyło 19 teologów z 9 krajów. Było 
to posiedzenie robocze poświęcone w głównej mierze charakterowi i roli 
urzędu biskupiego, tj. problemowi, w którym obie tradycje kościelne re
prezentują bardzo rozbieżne poglądy. Oczekuje się, że podczas następnego 
posiedzenia, przewidzianego na styczeń 1984 r., przedłożone zostanie spra
wozdanie podsumowujące dotychczasowe rezultaty rozmów.
— W dniach od 19 do 20 stycznia br. obradowała w Rzymie Wspólna 
Grupa Konsultatywna Światowej Rady Kościołów i Kościoła katolickiego 
zajmująca się myślą i działalnością społeczną. Przedmiotem obrad były 
następujące kwestie: sytuacja w Ameryce Środkowej i na Bliskim Wscho
dzie; ewangelizacja a działalność społeczna. Bliżej zastanawiano się nad 
specyficznym wkładem Kościołów do zagadnień społecznych, miejscem 
ubogich w świecie oraz ich znaczeniem dla Kościołów w wypełnianiu za
dania ewangelizacyjnego. Było to trzecie spotkanie Wspólnej Grupy Kon
sultatywnej. Następne odbędzie się od 9 do 10 marca 1984 r. Grupa po
wstała w miejsce Wspólnego Komitetu ds. Społeczeństwa, Rozwoju i Po
koju (SODEPAX), który po 13-letniej działalności został rozwiązany w 
1981 r.
— W dniach od 4 do 10 lutego br. odbyła się w Wiedniu europejska 
konsultacja przygotowawcza do VI Zgromadzenia Ogólnego Światowej 
Rady Kościołów, które zbierze się na przełomie lipca i sierpnia br. w 
Vancouver, Kanada. Uczestniczyło w niej 60 delegatów z 25 krajów. 
Z Polski obecny był ks. doc. dr hab. Jan Anchimiuk (prawosławny), czło
nek Komitetu Naczelnego SRK. Podczas obrad opracowano cztery pro
pozycje tematyczne: „Wspólne świadectwo w podzielonym świecie”; 
„Możliwe kroki do jedności Kościołów i ludzkości”; „Sprawiedliwość 
i pokój” oraz „Pomoc i porozumienie mimo rosnącej technicyzacji obsza-



78 Kronika

rów życia”. Jest jeszcze sprawą otwartą, czy uda się uczynić te pro
pozycje punktami ciężkości Zgromadzenia. Spośród 870 delegatów w 
Vancouver, 300 pochodzić będzie z Europy.
— W dniach od 9 do 11 lutego br. obradował w Genewie Wspólny Komi
tet Konferencji Kościołów Europejskich i Katolickiej Konferencji Epis
kopatów Europy. Podczas obrad nakreślono ogólny plan trzeciego Euro
pejskiego Spotkania Ekumenicznego, które odbędzie się jesienią 1984 r. 
w miejscowości Gardasee we Włoszech. Temat spotkania sformułowano 
następująco: ,,Dynamizm naszej wspólnej wiary”. Poprzednie spotkania 
przedstawicieli obu stron odbyły się w Chantilly k. Paryża (1978) i w 
Logumkloster, Dania (1981).
— W dniach od 28 lutego do 4 marca br. obradował w Genewie Komi
tet Wykonawczy Światowej Rady Kościołów. W centrum uwagi znajdo
wały się przygotowania do VI Zgromadzenia Ogólnego w Vancouver, 
Kanada. Podjęto uchwałę w sprawie formalnego zaproszenia papieża Ja
na Pawła II do złożenia wizyty w Centrum Ekumenicznym w Genewie 
podczas jego podróży do Szwajcarii w maju lub czerwcu 1984 r. W za
proszeniu wyrażona jest nadzieja, że wizyta ta w obecnej sytuacji eku
menicznej będzie zamanifestowaniem wspólnego świadectwa przez Koś
ciół rzymskokatolicki i Kościoły zrzeszone w ŚRK. Komitet Wykonawczy 
zaaprobował przyjęcie dwóch nowych Kościołów, są to: Ewangelicki Koś
ciół Prezbiteriański Afryki Południowej i Związek Baptystów Nikaragui. 
Dzięki temu liczba Kościołów członkowskich wzrosła do 303. Poza tym 
Radzie Kościołów Swazilandu przyznano status rady stowarzyszonej.
— W miejscowości Kappel, Szwajcaria, obradował w pierwszych dniach 
marca br. Komitet Wykonawczy Światowego Aliansu Kościołów Refor
mowanych. Stwierdzono, że priorytet w najbliższej działalności musi mieć 
refleksja nad reformowanym świadectwem. W związku z tym uchwalo
no dokument „Będziecie świadkami moimi”, który zostanie przekazany 
Kościołom członkowskim z prośbą o zajęcie stanowiska do końca" 1984 r. 
Alians przywiązuje też dużą wagę do takich zagadnień, jak: prawa czło
wieka, równouprawnienie kobiet i dialog międzywyznaniowy. Stwier
dzono, że rozmowy z baptystami doczekały się pozytywnego zakończenia. 
W 1984 r. będzie gotowe sprawozdanie końcowe z dialogu anglikańsko-re- 
formowanego. Z Kościołem katolickim rozpocznie się wkrótce druga run
da rozmów na temat: ,,Na drodze do jedności Kościoła we współczesnym 
świecie”. W fazę końcową weszły przygotowania do dialogu z prawo
sławiem.
— W dniach od 7 do 9 marca br. odbyły się w Moskwie obrady Prezy
dium „Światowej Konferencji Przedstawicieli Religii na rzecz ratowania 
świętego daru życia przed katastrofą nuklearną”. Uczestnicy obrad zaape
lowali do rządów Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych o za
warcie układu w sprawie zamrożenia produkcji broni jądrowych. Uchwa
lona deklaracja stwierdza, że wszyscy ludzie dobrej woli winni zaanga
żować się, aby doszło do rokowań między wielkimi mocarstwami nuklear
nymi.
— W dniach od 21 do 26 marca br. w Lake Junaluska, Północna Karo
lina, USA, odbyło się czwarte posiedzenie Wspólnej Komisji Światowej 
Federacji Luterańskiej i Światowej Rady Kościołów Metodystycznych. 
Przedmiotem obrad były następujące zagadnienia: środki łaski, sakra
menty chrztu i Wieczerzy Pańskiej, ustrój i struktura kościelna. Przy
stąpiono także do opracowywania sprawozdania końcowego, które ma być 
przyjęte na następnym posiedzeniu. Wyrażono nadzieję, że dokument
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końcowy stworzy impulsy do intensywniejszych spotkań i ściślejszej 
współpracy oraz dostarczy teologiczne podstawy do zawarcia interko- 
munii. Następne posiedzenie Komisji odbędzie się wiosną 1984 r. w jed
nym z krajów Trzeciego Świata.
— Rząd szwedzki mianował w marcu br. nowego arcybiskupa luterań- 
skiego Uppsali. Został nim dotychczasowy biskup diecezji Harnösand — 
Bertil Werkström (1. 54). Będzie on następcą abp. Olofa Sundby, który 
w lipcu br. przechodzi na emeryturę. Nowy arcybiskup Uppsali cieszy się 
wielkim uznaniem jako zdolny administrator i postępowy przywódca 
kościelny. Jest zwolennikiem rozdziału Kościoła od Państwa. W wywia
dzie telewizyjnym stwierdził: Wielu ludzi potrzebuje siły, którą może 
dać im wiara, i szukają jej. Chciałbym pracować dla Kościoła, który 
narodowi szwedzkiemu może zaoferować tę wiarę... Kościół stoi dzisiaj 
wobec trzech ważnych kwestii: pokój i rozbrojenie, wzrost bezrobocia w 
świecie i coraz większa liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie.
—* Z inicjatywy prymasa Kościoła luterańskiego w Szwecji, abp. Olofa 
Sundby, w dniach od 20 do 24 kwietnia br. obradowała w Uppsali 
Chrześcijańska Konferencja Światowa pod hasłem: „Życie i pokój” (do
kument z tej Konferencji publikujemy w dziale: Sprawozdania i doku
menty nin. numeru).

Z kraju

— Na zaproszenia Światowej Rady Kościołów, w dniach od 10 do 13 lu
tego br. przebywała w Genewie, z rewizytą, delegacja Polskiej Rady 
Ekumenicznej w składzie: bp Zdzisław Tranda z Kościoła ewangelicko- 
-reformowanego, bp Szymon Romańczuk z Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego, bp Tadeusz Majewski z Kościoła polskokatolic- 
kiego i ks. Zdzisław Pawlik, sekretarz PRE. Delegacja odbyła wiele roz
mów z czołowymi przedstawicielami ŚRK, m. in. z sekretarzem general
nym dr. Filipem Potterem, zapoznała się z działalnością zespołów pro
gramowych Rady oraz ze stanem przygotowań do mającego się odbyć 
na przełomie lipca i sierpnia br. VI Zgromadzenia Ogólnego w Vancou
ver, Kanada. Ze swej strony PRE przedstawiła ogólną sytuację w Polsce 
oraz różne aspekty pracy Kościołów zrzeszonych w Radzie. Członkowie 
delegacji spotkali się także z przedstawicielami światowego Aliansu Ko
ściołów Reformowanych i Światowej Federacji Luterańskiej. (W lutym 
1982 r. przebywała w Polsce na zaproszenie PRE delegacja ŚRK).
— Na zaproszenie Kościoła ewangelicko-augsburskiego w dniach od 11 
do 15 lutego br. przebywała w Polsce delegacja Światowej Federacji Lu
terańskiej w składzie: dr David Preus, biskup naczelny Amerykańskiego 
Kościoła Luterańskiego, wiceprezydent ŚFL; dr Carl Mau, sekretarz ge
neralny ŚFL; dr Sam Dahlgren, referent europejski. Goście odbyli roz
mowy z władzami zwierzchnimi Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz 
odwiedzili parafie luterańskie na Śląsku Cieszyńskim. Delegacja, w to
warzystwie bp. Janusza Narzyńskiego, złożyła wizytę prymasowi Polski, 
ks. kard. Józefowi Glempowi. Przedmiotem rozmowy były następujące 
sprawy: stosunki między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołami 
mniejszościowymi w Polsce, dialog luterańsko-katolicki na płaszczyźnie 
światowej i w USA. Kard. J. Glemp wyraził życzenie lepszej współpra
cy między Kościołami w Polsce i uznanie Kościołom luterańskim na ca
łym świecie za pomoc materialną udzieloną naszemu krajowi.
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— Na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej w dniach od 17—19 lu
tego br. przebywał w Polsce ks. prof, dr Gerhard Bassarak, wiceprezy
dent Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej. Podczas wizyty odbył on 
rozmowy z kilkoma członkami Zarządu PRE, wiceprezesem Chrześcijań
skiego Stowarzyszenia Społecznego, posłem Zdzisławem Pileckim oraz 
wygłosił w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wykład pt. ,,Jezus 
Chrystus — życiem świata”, w którym nawiązywał do głównego tema
tu VI Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów.
— 24 lutego br. w Kurii Metropolitalnej w Warszawie odbyło się XII 
posiedzenie Podkomisji ds. Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Ko
misji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Kontynuowano dyskusję nad stanem 
prawnym i praktyką małżeństw mieszanych w Kościołach zrzeszonych 
w PRE (bliższe szczegóły: w dziale Sprawozdania i dokumenty).
— 22 marca br. obradowało w Warszawie Walne Zgromadzenie Polskiej 
Rady Ekumenicznej, które podsumowało pracę Rady za okres minionych 
trzech lat i wybrało nowy Zarząd (bliższe szczegóły: w dziale Sprawozda
nia i dokumenty).
— W dniach od 14 do 15 kwietnia br. obradowali w Warszawie przed
stawiciele protestanckich organizacji pomocy z Europy Zachodniej i USA, 
które — za pośrednictwem Światowej Rady Kościołów i w koordynacji 
z Polską Radą Ekumeniczną — udzielają już trzeci rok pomocy material
nej naszemu krajowi. Podczas spotkania z przedstawicielami PRE pod
sumowano i oceniono dotychczasowe doświadczenia wynikające z akcji 
pomocy. Goście zagraniczni spotkali się także z przewodniczącym Komi
sji Charytatywnej Episkopatu, bp. Czesławem Dominem.
— W dniu 18 kwietnia br. odbyła się w Warszawie uroczystość przeka
zania wiernym skupionym w Związku Religijnym Wyznania Mojżeszo
wego synagogi — jedynej ocalałej w Warszawie z wojennych zgliszcz. 
W uroczystości wzięli udział wyznawcy religii mojżeszowej z kraju 
i z zagranicy, przedstawiciele władz państwowych, Kościoła rzymskoka
tolickiego i wszystkich ośmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej. Ze strony katolickiej okolicznościowe przemówienie wy
głosił bp. Kazimierz Majdański, ordynariusz diecezji szczecińsko-kamień- 
skiej, w imieniu Kościołów członkowskich PRE — jej nowy prezes, 
bp Janusz Narzyński, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Opr. Karol Karski
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V
W pierwszym kwartale br. w polskiej prasie wyznaniowej ukazało się 

Wiele wartościowych artykułów poświęconych teologii prawosławia oraz 
dialogowi teologicznemu prowadzonemu pomiędzy Kościołem rzymsko
katolickim a Kościołem prawosławnym. Szczególnie wiele miejsca w tej 
problematyce użyczają na swych łamach miesięcznik „Znak” (nr 12, 1982), 
oraz ,,Więź,, (nr 1, 1983).

W artykule pt. „Ku wzajemnemu uznaniu” opublikowanym we wspo
mnianym numerze ,,Znaku” o. Wacław Hryniewicz OMI, członek Mię
dzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego pomiędzy Ko
ściołem Rzymskokatolickim i Kościołem Prawosławnym pisze o pierw
szych, jakże ważnych uzgodnieniach, dokonanych w ramach tego dialo
gu rozpoczętego na wyspach greckich Patmos i Rodos w 1980 roku. 
Dotychczasowym owocem dialogu jest pierwszy wspólny dokument ka- 
tolicko-prawpsławny poświęcony misterium Kościoła i Eucharystii w 
świetle tajemnicy Trójcy Świętej, który został uzgodniony przez obie 
strony podczas drugiej sesji plenarnej Komisji Mieszanej w Monachium 
(30.VI—6.VII. 1982). O. Hryniewicz podkreśla, że dokument ten ukazują
cy katolikom i prawosławnym podstawowe znaczenie dogmatu o Trójcy 
Świętej dla rozumienia Kościoła i Eucharystii, jest nie tylko wydarze
niem o historycznej doniosłości, ale jest także wyrazem wspólnego my
ślenia teologicznego.

Autor artykułu zauważa, że pewna część terminów użytych w doku
mencie jest bliska tradycji wschodniego chrześcijaństwa, przeto mniej 
zrozumiałe mogą okazać się one dla wielu katolików. Dialog jest pro
cesem uczenia się od siebie nawzajem, poszerzania i pogłębiania sposobu 
myślenia, dostrzegania nowych możliwości przeżywania misterium Bo
ga, dlatego też, twierdzi o. Hryniewicz, trzeba przyzwyczaić się do no
wych, mniej znanych dotąd terminów i wprowadzać je w nasze własne 
myślenie religijne. Dokument ten oraz użyta w nim terminologia nie są 
więc przejawem jakiegoś ,,uprawosławienia” na siłę teologii Kościoła 
rzymskokatolickiego, lecz stanowi to rezultat powrotu do wspólnej tra-
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dycji chrześcijaństwa pierwszego tysiąclecia, jeszcze trwale nie podzie
lonego.

Celem dialogu katolicko-prawosławnego jest przywrócenie pełnej 
wspólnoty między dwoma Kościołami (koinonia), która opierać się bę
dzie na jedności wiary nie wykluczającej bynajmniej wielości i różno
rodności. Jedność ta musi być zakorzeniona we wspólnej tradycji i do
świadczeniu wiary nie podzielonego jeszcze chrześcijaństwa, dlatego do
kument mówi o potrzebie tożsamości misterium Kościoła przeżywanego 
w Kościele lokalnym sprawującym Eucharystię z misterium Kościoła 
przeżywanym przez Kościół pierwotny. Obok prawdziwej 'wspólnoty ko
ścielnej między Kościołami sprawującymi Eucharystię istnieje także po
trzeba wzajemnego uznania między nimi. Dlatego też o. Hryniewicz pod
kreśla doniosłość sformułowania z trzeciej części dokumentu, które 
brzmi: Każdy powinien uznać w drugich, poprzez lokalne właściwości, 
tożsamość misterium Kościoła.

W zakończeniu artykułu autor akcentuje z naciskiem, że zarówno ka
tolicy jak i prawosławni przynależą do tego samego świata duchowego, 
a uświadomienie sobie tego faktu pomaga przezwyciężyć obcość i po
dział. Kiedy katolik — pisze o. Hryniewicz — odkrywa duchowe war
tości tradycji wschodniej, nie wchodzi bynajmniej w obcy świat. Odnaj
duje raczej ponownie i wyraźniej dostrzega korzenie jednego i tego sa
mego chrześcijaństwa, którego istotną' cechą jest różnorodność, szero
kość spojrzenia, uniwersalizm i „katolickość” (kathyjolon oznacza: zgod
nie z całością, według całości). Wschód i Zachód chrześcijański nie stano
wią różnej i niezależnej od siebie rzeczywistości. Są raczej — wskutek 
rozłamu — oderwanymi częściami jednego świata duchowego, który on
giś tworzył jedną chrześcijańską „oikumene}f, jeden „orbis christianus”. 
Pomimo rozdzielenia przynależymy do siebie wzajemnie. Przezwyciężenie 
rozłamu dokonuje się za każdym razem, gdy przezwyciężony zostaje stan 
wzajemnej obcości. Pozostając obcy, lub co gorzej, nieprzyjaźnie nasta
wieni jedni względem drugich, powiększamy jedynie zasięg podziału, 
przedłużając go w swoim własnym wnętrzu. Przezwyciężając obcość i po
dział, przyspieszamy tym samym dzień pojednania.

Z artykułem o. Hryniewicza niejako koresponduje zamieszczony w tym 
samym numerze „Znaku” szkic o. Jacka Sali ja OP pt. „W poszukiwaniu 
odrzuconej połowy” poświęcony teologii Jerzego Nowosielskiego, zawie
rający jednakże sporo ogólniejszych uwag na temat stosunków katolic- 
ko-prawosławnych. Autor komentuje szereg nieporozumień wynikłych 
między dwoma Kościołami (i to bynajmniej nie na teologicznym grun
cie), które sprawiają, że nasze Kościoły niestety jeszcze ciągle są zagu
bionymi połowami jednej całości. O. Salij stawia tutaj interesującą tezę, 
że to nie teologowie, ale najwybitniejsi i powszechnie uznani twórcy kul
tury doprowadzili spory katolicko-prawosławne do ostatecznych konse
kwencji. Bo czymże są najbardziej nawet zacietrzewione kłótnie o po
chodzenie Ducha Świętego, o czyściec, o prymat papieża — pyta o. Salij — 
wobec zarzutu, że druga strona realizuje program Antychrysta? Teolo
gowie żadnej ze stron nie odważyli się posunąć aż tak daleko. Ale właś
nie to, że zarzut taki stawiali najwybitniejsi i powszechnie uznani twór
cy kultury, świadczy o tym, że nasze rozdzielenie — mimo znikomych 
różnic dogmatycznych — sięgnęło samego dna piekła. Następnie autor 
daje jako przykład antykatolickie wystąpienia Dostojewskiego oraz ostre 
sformułowania Mickiewicza przeciwko prawosławiu. Przytacza również 
przykład jak to nawet kształt świątyń służył wybitnym twórcom kul
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tury obu wyznań do wypowiadania negatywnych osądów moralnych 
(sic!) na temat obcej sobie architektury sakralnej. A przecież Rzym i Bi
zancjum — dowodzi autor — to nie są dwie różne kultury, to w gruncie 
rzeczy jedna i ta sama kultura, choć — oczywiście — objawiająca się od
miennie. Jerzy Nowosielski nie jest bynajmniej odosobniony w tym po' 
glądzie. Teoretycznie, choć zwykle podświadomie tylko, wie o tym każ
dy: przecież wyrośliśmy z tej samej filozofii greckiej i z tej samej Ewan
gelii. Praktycznie, jedności zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa 
doświadcza każdy badacz (a nawet czytelnik) literatury patrystycznej 
oraz historii pierwszego tysiąlecia.

Pozostając w kręgu problematyki katolicko-prawosławnej odnotujmy 
jeszcze artykuł Bożeny Łomacz o neounii, jaki ukazał się na łamach 
„Więzi” (nr 1, 1983). Neounia była akcją duszpasterską podjętą przez Koś
ciół rzymskokatolicki w okresie międzywojennym, prowadzoną wśród 
ludności prawosławnej (niezależnie od hierarchii unickiej) na terenie ar
chidiecezji wileńskiej, diecezji podlaskiej, łuckiej, pińskiej i lubelskiej. 
Autorka dokonuje rzetelnej analizy akcji neounijnej, jednakże ocenia ją. 
zbyt tolerancyjnie określając ją m. in. jako niewątpliwie cenną inicjaty
wę. Dlatego też redakcja „Więzi” uzała za zasadne opatrzenie artykułu 
komentarzem, w którym czytamy m. in.: Tak jak dyskusyjna była ma
sowa akcja unijna wieku XVI — później jednak z kolei przymusowe 
nawracanie unitów na prawosławie, przeprowadzone przez carat w wieku 
XIX  — tak również wymaga krytycznej oceny próba „neo-unii”. Ani 
„uniatyzm”, oznaczający w rezultacie „powrót do Rzymu”, ani jakikol
wiek prozelityzm, niezależnie od metod, którymi walczy się z innym  
Kościołem o jego wiernych, nie są właściwą drogą do jedności. Jest to 
punkt widzenia, którego dopracowaliśmy się dopiero dzisiaj — oczywiś
cie. Niemniej właśnie dzzisiaj widać, jak bardzo dawne drogi prowadzi
ły na manowce.

Miesięcznik Stow. PAX ,,Życie katolickie w Polsce i na świecie” (nr 2, 
1983) przynosi interesujący artykuł wybitnego teologa ewangelickorefor- 
mowanego ks. Lukasa Vischera pt. „Historia Kościoła w perspektywie 
ekumenicznej”. Autor rozważa możliwość opracowania wspólnej, ekume
nicznej historii Kościoła, a także formułuje teologiczne i duchowe założe
nia jakie, jego zdaniem, są nieodzowne dla ekumenicznego przedstawia
nia historii. Pierwszym warunkiem jest przekonanie, że tradycja Kościoła 
Jezusa Chrystusa jest większa niż tradycja własnego Kościoła. Trzeba 
uświadomić sobie, pisze ks. Vischer, że własny Kościół nie jest całością, 
lecz częścią całości i należy go przedstawić w tym szerszym kontekście. 
Drugim warunkiem jest gotowość poddania własnej historii osądowi in
nych tradycji, co w konsekwencji oznacza gotowość przyznania się do błę
dów w dziejach własnego Kościoła. Po trzecie: Bóg chce, aby Jego lud 
objawił się jako jeden lud i wspólnie dawał świadectwo Ewangelii. Mo
dlitwa ut unum sint stoi nie tylko na początku historii, lecz towarzyszy 
Kościołowi z pokolenia na pokolenie poprzez stulecia. Dlatego też przed
stawiając historię nie wolno ograniczać się tylko do wyprowadzania obec
nego stanu Kościoła z przeszłości, lecz trzeba raczej mieć w polu widzenia 
horyzont, który leży po tamtej stronie obecnego rozdziału. Ostatnim wa
runkiem jest ogarnięcie przez historyka całości oikumene, to znaczy, że 
ekumeniczna historia Kościoła zostanie przedstawiona dopiero wtedy, gdy 
będzie uznana i zaakceptowana nie tylko przez Kościoły europejskie, ale 
także przez Kościoły na innych kontynentach.
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Powstanie ekumenicznej historii Kościoła stało się obecnie koniecznoś
cią. Szczególnie uświadamiamy to sobie, gdy bierzemy do ręki jakikol
wiek podręcznik dziejów Kościoła (wyłączywszy oczywiście opracowania 
naukowców świeckich), kiedy to w mniejszym lub większym stopniu uwi
dacznia się przynależność konfesyjna autora. Na obecnym etapie rozwoju 
idei ekumenicznej bezprecedensowe opracowanie ekumenicznej historii 
Kościoła jest, jak się wydaje, przedsięwzięciem całkiem możliwym do 
zrealizowania. *

Ekumenicznym perspektywom zwłaszcza w kontekście stosunków ka- 
tolicko-luterańskich jubileuszowego Roku Odkupienia obchodzonego obec
nie przez Kościół rzymskokatolicki jest poświęcone opracowanie ks. prał. 
Aloisä Kleina z watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan za
mieszczone w ,,Biuletynie Ekumenicznym” (nr 2, 1983). Zwrócono w nim 
uwagę na zbieżność intencji papieża Jana Pawła II odnośnie obchodów 
Roku Odkupienia z głównym tematem Zgromadzenia Ogólnego Świato
wej Rady Kościołów — „Jezus Chrystus życiem świata”. Wyrażenie ży
cie, podkreśla ks. Klein, jest w kontekście związane nierozerwalnie z po
jęciem odkupienie. Autor jest przekonany, że zarówno katolicy jak i lu
teranie będą mogli odkryć, że wiodący temat Roku Świętego — „Otwórz
cie drzwi Odkupicielowi” czy „Pojednajcie się z Bogiem i ludźmi” tkwi w 
centralnej prawdzie wiary, że jedynie w Jezusie Chrystusie raz na zaw
sze udzielone zostało Odkupienie jako łaska (KK, nr 4), jak również wez
wanie do stałej pokuty i nawrócenia w obliczu Krzyża Chrystusowego 
(KK, nr 4, 5), stoją w ścisłym związku z podstawami teologii i pobożności 
Lutra. Ma to szczególnie ważne ekumeniczne znaczenie w roku 500 rocz
nicy urodzin wielkiego reformatora. Odpusty, które stały się źródłem po
działu chrześcijaństwa i które w tym roku również przecinają drogą Lu
tra nie są niczym innym, jak tylko konkretną odpowiedzią na ową pod
stawową prawdę wiary, którą Sobór Trydencki ujął w następujących 
słowach: Całe życie chrześcijańskie jest ustawicznym przebiegiem poku
ty. W konkluzji artykułu autor pisze, że intencje Jana Pawła II, jakie 
wiąże on z ogłoszeniem Roku Odkupienia, są nie tylko otwarte dla wio
dących myśli zasadniczych tematów wielkich wydarzeń ekumenicznych, 
które będą mieć miejsce w tym roku, ale pokrywają się one z nimi w 
centralnych, istotnych aspektach i zbiegają się w jednym zasadniczym 
punkcie: Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby nas odkupić i dać ży
cie całemu światu.

Oprać. Antoni Grześkowiak

C z a s o p i s m a  w y k o r z y s t a n e
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„P A X ”. P ism o relig ijno-inform acyjne.
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Studia Ekumeniczne. T. 1. Red.: Ks. Józef M yśków. W arszawa: A k ad em ia .T eo
logii K atolick iej 1982, 343 s., 500 egz.

K* ~
r*

W ydaw nictw a A kadem ii T eologii K atolickiej w  W arszaw ie podjęły cenną in i
cjatyw ę publikow ania streszczeń prac doktorskich (i w yróżniających się prac m a
gisterskich) w  ram ach now ej serii o nazw ie: „Studia E kum eniczne”. W słow ie  
w stępnym  ks. Józefa M yśkow a do pierw szego tom u czytam y: Zadaniem tej serii 
„Studiów” jest prezentacja prac naukowych z zakresu teologii ekumenizmu. Przy 
zrozumiałej preferencji Uczelni warszawskiej, jako wydawcy, powyższy cel winien 
być realizowany przy współpracy wszystkich ośrodków teologicznych w Polsce 
z KUL na czele (s. 3).

Tom  I „Studiów  E kum enicznych” otw iera skrót pracy doktorskiej o. Leonarda  
Górki SVD pt. „Doktryna ekum eniczna K ongresów  W elehradzkich (1907— 1936). S tu 
dium  z zakresu historii katolickiej m yśli ekum enicznej” (ss. 5— 122). D ow iadujem y się  
z niej, że in icjatoram i kongresów  byli w praw dzie działacze unijni, jak greko-katolick i 
m etropolita lw ow sk i Andrzej Szeptycki czy o. Jan Urban SJ, lecz pow oli dojrzew ali 
oni do ekum enizm u. Na zjazdach doszło do zdecydow anej krytyki unii jako m etody  
zbliżenia K ościołów . C zyniono próby zaproszenia oficjalnych  przedstaw icieli praw o
sław nej hierarchii. S tolica  A postolska nie w yraziła  jednak na to zgody (s. 39). 
U czestn icy  K ongresów  w ysłuchali k ilkakrotnie uw ag o. Sergiusza B ułgakow a nad
syłanych  w  form ie listów , w  których w yjaśn ia ł praw osław ny punkt w idzenia  na 
zjednoczenie K ościoła. Sam a idea kongresów  była naw iązaniem  do tradycji cyry lo-  
-m etod iańskiej, zrodziła ją tęsknota za nie podzielonym  K ościołem . S łow iań szczyz
nę uznano za teren szczególn ie predysponow any do dialogu. K ongresy W elehradz- 
kie oznaczały punkt zw rotny w  stosunkach m iędzy S łow ianam i w yznania praw o
sław nego i katolickiego. Starano się odbudow ać w ięzi przyjaźni m iędzy K ościołam i. 
K ongresy otw arte b y ły  dla w szystk ich  zainteresow anych, a nie tylko dla p rofe
sjonalnych teologów . Na uczestn ików  w p ływ  m iała m yśl W łodzim ierza  
Sołow iow a (s. 29). K ongresam i żyw o interesow ał się ów czesny nuncjusz papieski 
w  B ułgarii abp A. R oncalli późniejszy papież Jan X X III, (s. 39). Podkreślano po
trzebę pojednania psychologicznego jako etapu w stępnego do rozm ów  teo log icz
nych. U znano odrębność w schodniego sposobu upraw iania teo logii (s. 63) i n ieod- 
zow ność dalszych w zajem nych kontaktów  (s. 65). O dzyw ały się g łosy  dom agające się  
rzetelnego poznaw ania praw osław ia ze źródeł, a nie z katolickich  prac polem icz
nych. U w ypuklono rolę liturgii jako okazji do w spólnej m od litw y o jedność oraz 
źródła inspiracji teologicznej. Zdecydow anie opow iadano się za pluralizm em  ob
rządkow ym  zgodnie z m yślą  cyrylo-m etodiańską. K ongresy w  W elehradzie były  
w ięc w ażnym  etapem  na drodze do ekum enizm u, stanow iły  m om ent psycholog icz
nego przełom u.

Ks. M arcin W ojtow icz w  pracy pt. „Podm iot n ieom ylności w  K ościele w edług  
A. S. C hom iakow a” (ss. 179—224) sięga do problem atyki praw osław nej eklezjologii.
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Dodać należy, że od tego św ieckiego teologa zaczyna się renesans m yśli filozo ficz
no-teologicznej w  rosyjskim  praw osław iu. C hom iakow  jest krytyczny w  stosunku  
do oficjalnej teologii K ościoła rzym skiego. W edług niego, podm iotem  nieom ylności 
jest plerom a (K ościół jako pełnia Bożego życia i św iatła). N ieom ylność nie przy
należy  ty lk o  kościelnej hierarchii, chociaż jej dom eną jest nauczanie. Strażnikiem  
Praw dy chrześcijańskiej jest ca ły  lud Boży. Zarzucono C hom iakow ow i upraw ianie  
teologicznego populizm u, jednak reprezentow ana przezeń lin ia  w ydaje się być bar
dzo praw osław na. K ościół praw osław ny nie zna przeciw staw ien ia  duchow ieństw a  
i laikatu; św ieccy  zaw sze m ogli w ypow iadać się sw obodnie w  kw estiach  ściśle  teo 
logicznych. Zasługą C hom iakow a jest w prow adzenie słow iańsk iego  term inu sobor- 
nost, którym  oddaje greckie określenie katholike. P ogłębił w  ten  sposób rozum ienie  
katoliękości (kafolicznosti).

D alszym  rozw in ięciem  tej problem atyki jest praca Jana Jarka „Recepcja ek le 
zjalna w  praw osław iu  w  ujęciu  N.N. A fan asjew a” (ss. 225— 265). A utor pozytw nie  
odnosi się do jego koncepcji ek lezjo logii eucharystycznej, w edług której pełn ia K oś
cioła znajduje się w szędzie  tam , gdzie biskup spraw uje E ucharystię. W idzi także 
w ażkie konsekw encje ekum eniczne tej teologii, która pozw ala lepiej zrozum ieć po
jęcie ludu Bożego. Zgrom adzenie eucharystyczne stanow i centrum  K ościoła, o czym  
zapom niała teologia szkolna. W tym  kontekście pojaw ia się problem  recepcji jako 
zagadnienie ekum eniczne. A fanasjew  naw iązując tutaj do C hom iakow a stw ierdza, 
że sobory m ogą się m ylić podobnie jak biskupi i patriarchow ie. Jedynie K ościół 
pod przew odnictw em  Ducha Św iętego  jest n ieom ylny. (Przykładem  soboru z udzia
łem  hierarchów  łacińskich  i greckich m oże być Sobór Florencki, a jednak nie doko
nała się jego recepcja przez Kościół).

J. Jarek w  następujący sposób streszcza poglądy A fanasjew a: Według pierwotnej 
eklezjologii każdy Kościół miał na swym czele biskupa, korzystał z całej pełni na
tury kościelnej i manifestował Kościół Boży w Chrystusie. W tym rozumowaniu nie
dorzecznością jest „część” Kościoła, ponieważ zawsze i wszędzie Kościół Chrystu
sowy uobecniał się w swej integralności i jedności, zaś każdy Kościół lokalny ko
rzystał z pełni .autonomii i niepodległości (s. 253). Z w rócenie uw agi na tę najstar
szą ek lezjologię m ającą silne poparcie w  P iśm ie św. jest pow ażnym  w kładem  
o. N. A fanasjew a w  ruch ekum eniczny.

N ajbardziej oryginalną pracą z prezentow anego tom u jest „Ustrój hierarchiczny  
K ościoła w ed ług Sergiusza B ułgakow a” (ss. 123— 178) ks. Ireneusza W rzesińskiego. 
N iezw yk le  interesujące poglądy tego w ielk iego  teologa zostały  przedstaw ione  
w iern ie. Zbyt m ało m iejsca pośw ięcono jednak sofio logicznym  podstaw om  jego m yśli 
eklezjologicznej. Jednak na obecnym  etapie naszej św iadom ości kościelnej należy  
skupić się na ła tw iejszych  aspektach m yśli o. Sergiusza, porów nyw anego do T eilhar- 
da de Chardin, chociaż był teologiem  o jeszcze szerszej w izji:

Kościół w swej najgłębszej istocie numenalnej pozostaje, zdaniem Bułgakowa, 
zawsze jeden i niepodzielny. Wewnętrzna jedność Kościoła wynika z wiecznej 
tożsamości życia Bożego udzielanego stworzeniu, którego źródłem jest sam Bóg. 
Kościół jako ciągle realizujące się błogosławieństwo jest rzeczywistością transcen
dentną wobec ludzkiego poznania i stanowi ową „Una Sancta” przekraczającą nie 
tylko sakramentalno-hierarchiczne struktury, ale również wszelkie podziały kon
fesyjne.

Z ogrom ną satysfakcją należy pow itać to kom petentne studium  poglądów  naj
w iększego teologa praw osław nego naszego stulecia. A recepcja jego koncepcji teo 
logicznych w  środow iskach katolickich ma dla dialogu z praw osław iem  znaczenie  
po prostu kluczow e.

W szystkie om ów ione w yżej rozpraw y cechuje w ysok i poziom , dobre zorientow a
nie w  tem atyce i solidna dokum entacja. N atom iast niezrozum iałe jest za
m ieszczenie w  „Studiach E kum enicznych” pracy s. E leonory A dam czak SAC
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pt. „Ekum eniczne idee św. W ncentego P allo ttiego” (ss. 266—330). Tezy zaw artej w  
tytu le trudno bow iem  obronić: słow o „ekum enizm ” zostało tu chyba użyte bdzzą- 
sadnie. Już na w stęp ie sw oich  w yw od ów  autorka pisze: Nastanie jednej owczarni 
i jedności dopatrywał się Pallotti pod przewodem Kościoła katolickiego. Widział ją 
w powrocie wszystkich do tego Kościoła. Nie uznawał innych Wspólnot chrześci
jańskich i stawiał je na równi z narodami pogańskimi nazywając ich heretykami. 
Tych też głównie pragnął przyprowadzić do Kościoła katolickiego (s. 267). W olno  
w ięc chyba zapytać: co to m a w spólnego z ekum enizm em ? R ów nież organizow ane  
przez P allottiego nabożeństw a ep ifan ijn ie (s. 295) trudno nazw ać działalnością  
ekum eniczną, gdyż by ły  to po prostu typow e nabożeństw a K ościoła katolickiego  
w schodniego obrządku (nota bene nie istn ieje obrządek syroetiopski s. 296). Tak  
zresztą rozum ieli je w  ow ym  czasie w spółcześni. N ie należy chyba zacierać różnicy  
m iędzy działalnością unijną a ekum eniczną, jeśli chcem y być w iern i historii. B y
łoby lepiej, gdyby autorka zatytu łow ała sw oją pracę: „Stosunek W. P allottiego  
do chrześcijan  innych w yzn ań ”. W ten sposób un iknęlibyśm y nieporozum ienia. A le  
czy naw et pod takim  tytu łem  pasow ałaby ona do serii „Studia E kum eniczne”?

Tadeusz Wyszomirski

RUNCIM AN STEVEN: Teokracja bizantyjska. W arszawa: Instytut W ydaw ni
czy PA X  1982. 5000 egz. 166 s.

S. R uncim an, h istoryk  angielsk i, zajm ujący się dziejam i B izancjum , św iatow y  
autorytet w  tej dziedzinie, znany jest polskiem u czyteln ikow i w  szeregu publikacji: 
„Schizm a W schodnia”, „O statni R enesans B izantyjsk i” i „W ielki K ościół w  n iew o li”. 
M etodę jego pracy cechuje obiektyw izm , połączony z nutą sym patii dla p raw osław 
nego W schodu. Jego badania m ają duże znaczenie dla w zajem nego poznania się  
chrześcijan różnych tradycji. Prezentow ana książka jest plonem  w ykład ów  na te 
m at K ościoła i państw a w  Bizancjum , w ygłoszonych  w  Instytucie  W eila w  C in
cinnati w  USA . O bejm uje okres od panow ania K onstantyna W ielkiego aż po upa
dek B izancjum , a ten sposób daje panoram ę dziejów  w czesnego chrześcijaństw a. 
N iew ielk a  objętościow o książka w yróżnia się znacznym  ładunkiem  inform acyjnym  
dotyczącym  zw łaszcza sporów  i polem ik w  czasach, k iedy w yku w ała  się ortodok
syjna teo logia  od arianizm u po ikonoklazm , zakończony trium fem  ortodoksji. R un- 
cim ana cechuje znajom ość teo log ii praw osław nej, co w  połączeniu z w aloram i lite 
rackim i jego książek, daje zaw sze całość na w ysok im  poziom ie.

Na tym  złożonym  tle , bogatym  w  w ydarzenia historyczne rozw iązuje jedną z bar
dziej dyskusyjnych  k w estii w  historii państw a bizantyjskiego — zasadę jego teo- 
kracji. W p op u larn ym ' u jęciu zw ykle uw aża się, że Bizancjum  w niosło  do ku ltury  
klasyczny cezaropapizm , polegający na całkow itym  podporządkow aniu K ościoła w oli 
basileusa. R uncim an w ykazuje, jak złożona w  sw ej istocie była bizantyjska teokra
cja, nazyw ana przez greckich .m y ślic ie li sym fonią dw u władz: cesarskiej i patriar
szej. B izancjum , w praw dzie, n igdy nie um iało oddzielić ostatecznie sfery  sakralnej 
od św ieck iej, m iało am bicje zbudow ania K rólestw a Bożego na ziem i. B izantyjsk i 
basileus był przecież cesarzem  rzym skim  (naw et na greckiej liturgii teksty  odno
szące się do cesarza śpiew ano po łacinie), zachow ał sw ój daw ny tytuł dives — 
boski, jedynie nadano m u odm ienną interpretację. B asileus stał się ekumenicznym 
diakonem i opiekunem  K ościoła. Jeżeli liturgia K ościoła b izantyjskiego znajdow ała  
się pod przem ożnym  w p ływ em  cerem oniału dw orskiego, to należy rów nież zaznaczyć, 
że tenże cerem oniał k szta łtow any był na sposób liturgiczny (w ładcę otaczali eu n u 
chow ie w  białych szatach, sym bol aniołów).
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Tak w ięc teokratyczny był faktyczn ie ustrój państw a bizantyjskiego, ale w  w y 
konaniu cesarza, który m usiał działać w  ścisłym  porozum ieniu z patriarchą. Za
sługą R uncim ana jest w yprostow anie pew nych sądów  w  tej kw estii. Patriarcha  
K onstantynopola uzależniony był w  ogrom nym  stopniu od cesarza. Z tytułu  prze
byw ania u jego boku czerpał sw ój autorytet patriarchy ekum enicznego czyli całej 
ziem i cyw ilizow an ej — zam ieszkałej przez ludzi kultury greckiej. Lecz patriarcha  
nie był jedynie bezw olnym  narzędziem  w  rękach basileusa m im o rozw ijania w  B i
zancjum  teologii w ładzy, znajdującej w yraz naw et w  ikonografii. Potężną bronią 
patriarchy była m ożliw ość anatem izow ania w ładcy. Teoria sym fonii dwu w ładz  
była znalezien iem  kom prom isow ego w yjścia  z sytuacji. W praktyce rola patriarchy  
sprow adzała się, jak m ów iono, do roli strażnika sum ienia cesarstw a. Istniała też 
pew na opozycja w  stosunku do tej w ładzy. Zw łaszcza środow iska m nisze z reguły  
sceptycznie odnosiły  się do prób ingerencji cesarza w  sferę K ościoła po dośw iad
czeniach z ikonoklazm em .

N aczelną ideą K onstantyna jako polityka było oparcie sw ojej w ładzy na auto
rytecie  K ościoła. Stanął jednak przed przykrym  problem em , jakim były  ciągłe roz
łam y t  zw alczające się stronnictw a teologiczne. Odtąd cesarze w zięli na sw oje bar
ki troskę o jedność K ościoła, zw oływ ali sobory pow szechne i troszczyli się o w y 
konanie ich uchw ał. N ie dało to w  końcu rezultatów  pozytyw nych.

Spory chrystologiczne podkopały żyw otne siły  cesarstw a, i przyczyniły  się do 
ła tw ego podboju w iększości prow incji przez zw ycięsk ich  A rabów. A pom oc okazana 
przez Zachód w  postaci krucjat stała się kolejnym  dotk liw ym  ciosem . Koncepcja  
uniw ersalnego państw a bożego na ziem i, obejm ującego w szystk ie  narody, nigdy  
się nie udała. W jej kontekście o ileż bardziej zrozum iałe staje się oburzenie Bi- 
zantyjczyków  na w ieść  o proklam acji przez K arola W ielkiego now ego cesarstw a na 
Zachodzie. N iczym  innym  to nie było jak zdradą idei zbudow ania K rólestw a Bo
żego na ziem i.

W ielu teologów  naszych czasów  krytykuje pokonstantyńską erę w  życiu  Kościoła. 
U w ażają, że K ościół podpisał z w ładzą pakt kosztem  ograniczenia w olności i m ożli
w ości korygow ania posunięć tej w ładzy w  duchu E w angelii. Innym i słow y, uzależnił 
się  od cesarza, nic w  zam ian nie zyskując. N ie zauw ażają jednak, że koncepcja uni- 
w ersa listyczn a  tkw iła  w  sam ej kulturze hellen istycznej łączącej e lem enty  zachodnie 
z orientalnym i. K ultura ta poszukiw ała un iw ersalnej relig ii, odnalazła ją w  chrześ
cijaństw ie  i od tej pory rozw ijała  się w  kierunku zbudow ania now ego im perium  
rzym skiego.,

Lepiej w idać to po analizie neoplatońskiej idei w ładzy. W tym  ujęciu cesarz był 
ziem skim  odbiciem  W ładcy W szechrzeczy. Justynian wprawdzie rozróżnił sacer
dotum od imperium i uważał to pierwsze za wyższe stwierdzając, że ich harmonia 
jest niezbędna dla dobra świata. Ale do cesarza należy zapewnienie i nadzorowanie 
tej harmonii. Imperium, jego zdaniem, będzie zawsze wspierać decyzje i władze ka
płanów. Jednak słowa jego, prawdziwe dogmaty Boga i godność kapłańska są naszą 
pierwszą troską, wskazują gdzie w jego przekonaniu spoczywa ostateczna władza. 
W ładca ten znany był z zainteresow ań teologią (napisał hym n Jednorodzony Synu, 
który w szedł do liturgii), w ydaw ał w  spraw ach doktrynalnych dekrety i odnosił 
się do biskupów  autorytatyw nie z pozycji ekum enicznego diakona. Żadnem u jed
nak z cesarzy nie udało się doprow adzić do jedności w  K ościele.

Paradoksalne, ale n iezależność w  spraw ach czysto kościelnych zdobyw a sobie 
patriarcha dopiero po upadku K onstantynopola; su łtani tureccy nie ingerow ali w  
spraw y doktrynalne. R uncim an podkreśla, że czynnikiem  sprzyjającym  inw azji isla
m u był także podatkow y system  rzym ski, rujnujący kolonów . W tej sytuacji każdy, 
kto m ógł uw oln ić od urzędników  cesarskich, był n iezw ykle m ile w idziany. Na tym  
tle  m iędzy innym i, zrodził się flirt m onofizytów  z A rabam i, sk ierow any przeciw ko  
bizantyjsk im  Grekom.
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K siążka kończy się refleksją: Na przekór mnichom, zwyczajni ludzie, mężczyź
ni czy kobiety w Bizancjum wierzyli, że ich cesarstwo jest świętym cesarstwem 
Boga na ziemi, ze świętym cesarzem jako przedstawicielem Boga wobec ludzi 
i przedstawicielem ludzi wobec Boga. Przez jedenaście wieków, od czasów Kon
stantyna do piętnastego stulecia teokratyczny ustrój Chrześcijańskiego Cesarstwa 
Rzymskiego pozostał zasadniczo niezmieniony. Żaden inny ustrój ery chrześcijań
skiej nie przetrwał tak długo” (s. 166). D odajm y do tego: K onstantynopol upadł 
i stało się to katastrofą dla św iata  kultury. W praw osław iu jednak, zgodnie z okre
ślen iem  Paula Evdokim ow a, przetrw ało Bizancjum  po Bizancjum .

Tadeusz Wyszomirski

MARKIEW ICZ STANISŁAW : Protestantyzm. W arszawa: K rajow a A gencja  
W ydaw nicza 1982, 300 s., 20 000 egz.

W piśm ienn ictw ie polskim  brak jest — jak dotąd — solidnej, w artościow ej m o
nografii protestantyzm u, stąd też pozycje, jakie się na ten tem at ukazują, w zbu
dzają zrozum iałe zainteresow anie. N iestety , stw ierdzenie zaw arte w  pierw szej częś
ci pow yższego zdania pozostanie nadal aktualne, m im o iż niedaw no pojaw iła  się  
w  księgarniach książka, pom yślana zapew ne jako kom pendium  protestantyzm u, 
opracow ana (bo trudno pow iedzieć, że napisana) przez publicystę m arksistow sk iego, 
Stanisław a M arkiew icza.

Praca ta nie zasługuje na obszerniejszą ocenę; w ystarczy  stw ierdzić, że m a za
sadnicze braki, a jednocześnie zaw iera partie zupełnie niepotrzebne, n ie m ające  
bliższego zw iązku z tem atem . Razi w  niej jednostronna, bardzo uproszczona ocena  
niektórych fak tów  czy postaci, a na dodatek uw ażny czyteln ik , jako tako zorien
tow any w  przedm iocie, w y ło w i szereg błędów  rzeczow ych. W iadom ą jest rzeczą, iż 
nie w zbudza zaufania taka książka, która składa się z niezliczonej ilości cytatów , 
a jej autor opiera się n ieustannie na opiniach innych, sam  nie zdobyw ając się na  
w łasne w niosk i czy spostrzeżenia. Tak jest w łaśn ie w  przypadku om aw ianej pracy  
M arkiew icza, która w ręcz razi m nogością cytatów , w  dodatku nie zaw sze trafn ie  
dobranych. To praw da, że autor posłużył się w  sw ej książce znaczną liczbą cennych  
źródeł; ale czy nie pow in ien  był zebranego m ateriału w ykorzystać w  sposób bar
dziej selektyw ny?

W książce o protestantyzm ie szczególnie w ie le  m iejsca pow inno się pośw ięcić  
zaprezentow aniu doktryny K ościołów  w yrosłych  z R eform acji; natom iast S ta n i
sław  M arkiew icz czyni to w  sposób bardzo oszczędny, m im o, że obok podaje szcze
góły  zupełnie niepotrzebne. Tak na przykład w  podrozdziale „Dzieło M arcina Lutra  
w  prym acie problem ów  w spółczesnych” autor odnotow ał następujący fakt: Z po
czątkiem 1980 roku pastor protestancki Albert Maasdorp z Genewy odwiedził znaj
dujące się na terytorium NRD obiekty upamiętniające życie i dzieło Marcina Lu
tra (w Eisenach, Wartburgu, Er jurcie, Eisleben i Wittenberdze), po czym stwierdził, 
że „miejsca związane z Marcinem Lutrem i jego spuścizną są pod dobrą opieką 
Przy okazji prasa protestajicka w NRD poinformowała, że budynki, w których żył 
i tworzył Marcin Luter, znajdują się w dobrym stanie... (s. 252). Tego typu przyta
czanych przez autora rew elacji zupełnie n ieistotnych , nic nie w noszących do te 
m atu, m ożna w ym ien ić  znacznie w ięcej. I tak, M arkiew icz odnotow uje skrzętnie, 
kto w  roku 1980 został w ybrany skarbnikiem  Rady N aczelnej K ościoła  A d w en tys
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tów  D nia S iódm ego (choć i tutaj jest n iekonsekw entny, bo w ym ien iając nazw iska  
osób stojących  na czele niektórych św iatow ych  zw iązków  w yznaniow ych , n ie  po
daje np. członków  w ładz Św iatow ej R ady M etodystycznej). D alsza taka zbędna in 
form acja, to np. szczegółow y program  w izy ty  człftnków K om itetu W ykonaw czego  
Zjednoczonych T ow arzystw  B ib lijnych  w  roku 1974 w  Polsce. W zestaw ieniu  z po
w ażnym i lukam i, jakie w ystęp ują  w  książce —  choćby ta, że autor zapom niał w y 
jaśnić genezę użytego w  tytu le  term inu „protestantyzm ” — tego typu inform acje  
m ają w ręcz groteskow y w ydźw ięk.

Jeszcze stosunkow o najlep iej przedstaw ia się rozdział trzeci pt. „D yferencja  
protestantyzm u w  okresie poreform acyjnym 1’, gdzie autor daje zarys najw ażn iej
szych  protestanckich  w spólnot kościelnych , ale porządek tej partii książki burzy  
w ciśn ięty  nie w iadom o po co m iędzy m etod ystów  a ad w entystów  dnia siódm ego  
podrozdział pt. „Protestantyzm  a kapitalizm  przem ysłow y”.

Pow ażne zastrzeżnia w zbudza rozdział czw arty, w  którym  autor prezentuje pa
noram ę m iędzynarodow ych organizacji protestanckich. Pozostaje on n ieade
kw atn y  do treści, bo m ożna by zapytać czy na pew no tutaj potrzebny jest podroz
dział pośw ięcony Św iatow ej R adzie K ościołów , która zrzesza przecież K ościoły nie 
ty lko typu protestanckiego i anglikańskiego, ale rów nież K ościoły  praw osław ne  
i starokatolickie. To sam o zastrzeżenie m ożna by odnieść rów nież do innych w y 
m ienionych przez M arkiew icza organizacji, jak K onferencja K ościołów  Europej
skich czy C hrześcijańska K onferencja Pokojow a.

W książce rażą rów nież przeskoki i uproszczenia. Na przykład w  rozdziale p ią 
tym  „Z teorii i praktyki ruchu ekum enicznego” pisząc o ekum enizm ie w  m yśli pro
testanckiej autor rozpoczyna od przytoczenia opin ii teologa prof. K. A landa pocho
dzącej z roku 1968, a pom ija cały szereg w yb itn iejszych  od A landa ekum enistów . 
M ów iąc natom iast o dialogu katolicko-lu terańskim  om aw ia tylko  jeden dokum ent: 
„W szyscy pod jednym  C hrystusem ”, nie uw zględnia  natom iast innych, n iezw ykle  
istotnych  dla rozw oju dalszych kontaktów  m iędzy katolikam i a luteranam i, pełnych  
rew elacyjnych  w prost uzgodnień teologicznych , jąk choćby dokum enty „Ew angelia  
a K ościół” (tzw. „Raport z M alty”) czy też „W ieczerza P ańska”.

Jak już w spom niałem , autorow i nie udało się także uniknąć jednostronności w  
przedstaw ien iu  niektórych fak tów  czy postaci. Trudno m ieć pretensję do p u b li
cysty  m arksistow sk iego, że czerpie z dorobku m yślow ego  Fryderyka Engelsa. Szko
da jednak, że poglądy E ngelsa na tem at K ościoła rzym skokatolickiego, genezy R e
form acji czy .na  tem at sam ego Lutra — nie do przyjęcia przecież przez człow ieka  
w ierzącego —  nie zostały  skonfrontow ane z innym i opiniam i, choćby jakiegoś h is 
toryka K ościoła, przez co obraz przedstaw ianych  w  książce zagadnień byłby p e ł
n iejszy. D latego też m ożna się spodziew ać, że książka nie spotka się z przychylnym  
przyjęciem  w  kręgach zw iązanych z chrześcijaństw em . N a dom iar złego, zw łasz
cza początkow e fragm enty  pracy, pobrzm iew ają tonem  obow iązującym  w  pu b li
cystyce  początku lat pięćdziesiątych.

N ie m iejsce tu na szczegółow e w yliczan ie  b łędów  i niedopatrzeń, które m ożna  
zauw ażyć w  książce. Pozostaw ię to zajęcie recenzentom  z K ościołów  protestanc
kich, sam  zaś podam  ty lko  p ierw sze z brzegu przykłady. I tak np. autor pisząc  
o U godzie Sandom iersk iej z roku 1570 n ie  w ym ien ia  stron, m iędzy którym i została  
ona zaw arta. Zaś to, że nie czuje się sw obodnie n ie ty lko w  zakresie teo logii pro
testanckiej, a le rów nież i katolickiej m oże zaśw iadczyć fakt, że „rozszerza” k ato lic 
ką sakram entologię do 8 sakram entów . W szystko to spraw ia, że konkluzja m oże być  
ty lko  jedna: książka Stan isław a M arkiew icza „Protestantyzm ” jest pozycją n ieu 
daną, w  zw iązku z tym  na w artościow ą pracę w  języku polskim  o protestantyzm ie  
będziem y m u sie li jeszcze zaczekać.

Antoni Grześkowiak
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V ISSE R ’T HOOFT, W ILLEM A.: The Genesis and Formation of the World 
Council of Churches. G eneva: W orld Council of Churches 1982, 130 s.

Proces, k tóry w  1948 r. doprow adził do stw orzenia Św iatow ej R ady K ościołów , 
trw ał około 30 lat. R zeczą zaskakującą jest fakt, że przez w ie le  lat po zakończeniu  
tego procesu nie znalazł się historyk, który przedstaw iłby spoistą i pełną relację  
z tego w ażnego w ydarzen ia  w  dziejacłf^w spółczesnego chrześcijaństw a. P ow staw ały  
iedynie książki i artykuły przedstaw iające niektóre aspekty tego procesu. Jedne za j
m ow ały  się rolą, jaką odegrały  w  nim  pojedyncze K ościoły, inne koncentrow ały  
się na opisie określonego etapu rozw oju idei utw orzenia Św iatow ej. R ady K ościołów .

Pow yższą lukę w ypełn ia  obecnie praca W illem a A. V isser’t H oofta pośw ięcona  
g en ezie 'i form ow aniu  się Św iatow ej R ady K ościołów . Jej autor, który w kroczył obe
cnie w  83 rok życia, jest bodaj najbardziej kom petentną osobą, m ogącą opow iedzieć  
tę historię. S tw ierdza on w e w stępie: Nie należę do generacji mężczyzn i kobiet, 
która podjęła odważną inicjatywę i zaproponowała utworzenie Światowej Rady 
(Kościołów), lecz było moim przywilejem znać większość pionierów i oglądać ich 
przy pracy. Od mniej więcej 1933 r. zaangażowałem się osobiście w proces two- 
rzenia (s. VIIIn). W, uzupełnieniu przypom inam y, że W. A. V isser’t i H ooft jest h o 
lenderskim  teologiem  reform ow anym , który system atyczną działalność ekum enicz
ną podjął w  1924 r., zostając najp ierw  sekretarzem  Św iatow ej O rganizacji C hrześ
cijańskich  Z w iązków  M łodych M ężczyzn (YMCA) a następnie sekretarzem  gen era l
nym  Św iatow ego  Z w iązku Studentów  C hrześcijańskich. Gdy w  1938 r. utw orzony  
został K om itet T ym czasow y Św iatow ej Rady K ościołów , pow ierzono m u stan ow i
sko sekretarza generalnego. W latach 1948— 1966 pełn ił funkcję sekretarza genera l
nego ŚRK, po czym  został w ybrany jej honorow ym  prezydentem .

Jak zatem , w edług relacji W. A. V isser’t H oofta, realizow ała się w  praktyce  
idea organizacji ekum enicznej, zrzeszającej K ościoły różnych tradycji ze w szy st
kich kontynentów ?

W szystko zaczęło się w  1919 r., k iedy to luterański arcybiskup U ppsali, N atan  
Söderblom , przedstaw ił na posiedzeniu  Św iatow ego Zw iązku K rzew ienia P rzyjaźni 
m iędzy N arodam i za pośrednictw em  K ościołów  *) plan pow ołania do życia R ady  
Ekum enicznej K ościołów . W tym  sam ym  czasie opublikow ał on też szereg artykułów  
na ten  tem at. M iała to być — w edług Söderblom a — organizacja zdolna do p rze
m aw ian ia  w  im ien iu  chrześcijaństw a na tem at relig ijnych , m oralnych i społecznych  
problem ów  ludzkości (s. 13).

W styczn iu  1920 r. ukazało się „Orędzie Patriarchatu ekum enicznego K onstanty
nopola”, sk ierow ane do w szystk ich  K ościołów  na św iecie. W zyw ało ono do s tw o 
rzenia w sp ólnoty  K ościołów . O jcem  duchow ym  tego dokum entu, którego idea zro
dziła się rok w cześn iej, był G erm anos Strenopulos, ów czesny rektor Praw osław nego  
Sem inarium  T eologicznego na w ysp ie Chalki, późniejszy arcybiskup T iatyry i jeden  
z najw yb itn iejszych  działaczy ekum enicznych (s. 2).

W tym  sam ym  roku Joseph H. Oldham w ystąp ił z propozycją utw orzenia M ię
dzynarodow ej R ady M isyjnej, która — jak stw ierdził — prawdopodobnie dosyć 
szybko ustąpi miejsca innej organizacji, która stanowiłaby początek Światowej Ligi 
Kościołów (s. lOn).

Przez długi czas h istorycy  ekum enizm u zajm ow ali rozbieżne stanow isko co do 
tego, czy te trzy propozycje były  uzgadniane czy też pow staw ały  osobno. V isser’t H ooft 
ostatecznie rozstrzyga tę spraw ę na rzecz ostatniego poglądu. U św iadam ia czy te l
n ikow i, że w  przeciw ieństw ie  do czasów  obecnych, przep ływ  inform acji był w ó w 

*) O rganizacja m iędzyw yznaniow a istn iejąca w  latach 1914— 1948, staw iająca  
sobie za g łów n y cel ak tyw izację chrześcijan w  zakresie działalności pokojow ej.
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czas bardzo ograniczony, a kontakty m iędzykościelne dopiero zaczęły się rodzić, 
ie d n o  jest pew ne, że konkretny w p ływ  na te plany w yw arł fakt pow stania Ligi 
N arodów.

D w aj z w yżej w ym ien ionych  pionierów , Söderblom  i G erm anos, spotkali się pod
czas konferencji ekum enicznej w  G enew ie w  1920 r. i podjęli w spólną sprawę. 
Z czasem  dołączył do nich G eorge B ell, późniejszy anglikański biskup C hichester, 
który podczas I Św iatow ej K onferencji K ościołów  do Spraw  Praktycznego C hrześ
c ijaństw a w  Sztokholm ie, w  1925 r., m ów ił "o potrzebie utw orzenia M iędzynarodow ej 
R ady C hrześcijańskiej (s. 19).

W czasie I Św iatow ej K onferencji K ościołów  do Spraw  W iary i U stroju K oś
cielnego w  Lozannie, w  1927 r., jedna z sekcji, której przew odniczył abp N. Söder
blom , przedstaw iła  projekt spraw ozdania, pow ołujący się na orędzie Patriarchatu  
K onstantynopola z 1920 r., który stw ierdzał, że z istn iejących  już organizacji m oż
na by śm iało utw orzyć Radę K ościołów , która pośw ięcałaby się celom  praktycznym . 
A le w łaśn ie  to spraw ozdanie spotkało się z oceną krytyczną i zostało przekazane 
do K om itetu  K ontynuacji Pracy w  celu  dalszego przepracow ania (s. 22).

K om itet K ontynuacji Pracy K onferencji Sztokholm skiej (1925) został w  1930 r. 
przekształcony w  sta ły  organ o nazw ie: Ekum eniczna Rada Praktycznego C hrześ
cijaństw a. B yła to jednak raczej zm iana nazw y niż struktury. W latach następ
nych coraz w yraźn iej słychać żądanie stw orzenia organizacji ekum enicznej, za któ
rą odpow iedzialność ponosiłyby bezpośrednio K ościoły. Pod uw agę brane b y ły  przede 
w szystk im  ruchy: W iara i U strój K ościoła oraz Praktyczne C hrześcijaństw o, gdyż 
one w łaśn ie  u trzym yw ały  najściślejsze stosunki z K ościołam i. Jednakże w  latach  
1928— 1932 starania o nadanie w spółpracy K ościołów  jednolitej form y instytucjo
nalnej nie przyniosły rezultatu. Krok naprzód zrobiono dopiero podczas spotkania  
organizacji ekum enicznych w  Yorku, w  1933 r., zw ołanego z in icjatyw y dr W illiam a  
A dam sa Brow na (s. 29).

C złow iekiem , który poczynił dalsze konkretne propozycje, był w spom niany już 
J. H. Oldham. Ten w ielo letn i działacz m isyjny, którem u w  połow ie lat trzydzies
tych pow ierzono przygotow anie II Św iatow ej K onferencji K ościołów  do Spraw  
Praktycznego C hrześcijaństw a, zredagow ał m em orandum , w  którym  w yraził prze
konanie, iż pow stanie rady ekum enicznej m usi nastąpić teraz albo nigdy. Stw ierdzał, 
że m ożliw ość tę stw arzają konferencje obu ruchów  o r g a n iz o w a n e j  1937 r. w  O x- 
fordzie i Edynburgu. Proponow ał p ow o łan ie-sp ecja ln ego  kom itetu , który zebrałby  
się przed tym i konferencjam i i przedłożył im  sprawozdania. Propozycja ta została  
przyjęta na posiedzeniach ruchów  Praktycznego C hrześcijaństw a oraz W iary i U stro
ju K ościoła (s. 39nn).

Istotne zasługi w  realizacji om aw ianej idei m iał rów nież anglikański arcybiskup  
Yorku, W illiam  Tem pie. Z jednej strony pozyskał on dla niej w p ływ ow e K ościoły  
am erykańskie (s. 35n), a z drugiej — przedstaw icieli Ruchu do Spraw  W iary i U stro
ju K ościoła. On też przew odniczył posiedzeniu w  U trechcie, w  1938 r., na którym  
zapadła decyzja o utw orzeniu K om itetu T ym czasow ego Św iatow ej Rady K ościołów  
(s. 48nn). W kontekście tym  nie m ożna też pom inąć osoby Sam uela McCrea Caverta  
z Federalnej R ady K ościołów  w  U SA , który zaproponow ał nazwę: Św iatow a Rada 
K ościołów  (s. 87).

W. A. V isser’t H ooft w ym ien ia  jeszcze dw ie dalsze postacie, bez których trudno  
w yobrazić sobie realizację tej idei. Są to: John R. M ott i W illiam  Paton, którzy  
podczas Św iatow ej K onferencji M isyjnej w  M adrasie, w  1938 r., w ypow iedzie li się 
za utw orzeniem  W spólnego K om itetu M iędzynarodow ej R ady M isyjnej i K om itetu  
T ym czasow ego SRK. O dpow iednia uchw ała w  tej spraw ie u łatw iła  K ościołom  Azji, 
A fryki i A m eryki Ł acińskiej przystąpienie do R ady (s. 57).

A utor w spom ina, że oficjalne pow ołanie do życia Św iatow ej Rady K ościołów  prze
w idziano na rok 1941. G łów na odpow iedzialność za przedłożenie tego planu K oś
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ciołom  spoczyw ała na trzech osobach. B yli to: W., A. V isser’t H ooft — sekretarz  
generalny i dw aj jego zastępcy — W. Paton i H enry Sm ith Leiper. N ikt nie p rzy
puszczał, że stan tym czasow ości potrw a 10 lat. II w ojna św iatow a była dużym  za 
grożeniem  dla idei utw orzenia  Św iatow ej Rady K ościołów . Fakt, że pozostała ona 
w ów czas nadal żyw a — pisze V isser’t H ooft — ruch ekum eniczny zaw dzięcza przede  
w szystk im  dw om  osobom: pastorow i M arcowi B oegnerow i z Francji i dr A lphon- 
sow i K oech linow i ze Szw ajcarii (s. 87).

Z konstytucyjnego punktu widzenia — stw ierdza autor om aw ianej pracy — 
proces formowania się Światowej Rady Kościołów został zakończony w momencie, 
gdy I Zgromadzenie Ogólne podjęło swą pracę. Jeśli jednak słowo „formowanie się” 
zinterpretujemy w sposób bardziej substancjonalny, wówczas trzeba stwierdzić, że 
okres formowania się trwał przez dalsze dwa lata (s. 70). V isser’t H ooft m a tu  na  
m yśli D eklarację eklezjo logiczną „K ościół, K ościoły a Św iatow a Rada K ościo łów ”, 
uchw aloną na posiedzeniu  K om itetu  N aczelnego w  Toronto, w  1950 r., która u sta 
lała istotę SRK, interpretując stosunek R ady do K ościołów  członkow skich.

W konkluzji sw oich  rozw ażań V isser’t H ooft stw ierdza: Niekiedy zadaje się na
stępujące pytanie: kto załbżył Światową Radę Kościołów? Kto był jej głównym 
architektem? Historia, którą starałem się tutaj opowiedzieć, ukazuje, że nie można 
odpowiedzieć na to pytanie przez podanie nazwisk kilku ludzi. Musimy tu raczej 
myśleć w kategoriach biegu sztafetowego, w którym kilku ludzi biegnie przez jakiś 
czas z pałeczką, by następnie przekazać ją innym (...) Zasadnicze znaczenie ma fakt, 
że pośród tych biegaczy znajdują się przedstawiciele różnych wyznań i denomina
cji: prawosławni, luteranie, anglikanie, reformowani lub prezbiterianie i metodyści. 
Nie można więc powiedzieć, że idea Rady zrodziła się w łonie jednego wyznania, 
gdyż do jej zrealizowania przyczynili się przedstawiciele różnych wyznań (s. 86n).

C ennym  uzupełn ieniem  książki W. A. V isser’t H ofta jest w ybór dokum entów  
(ss. 94— 120) i zdjęć ukazujących p ion ierów  i m iejsca, w  których realizow ała się  
idea utw orzenia Św iatow ej R ady K ościołów .

Karol Karski
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