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ARTYKU£Y

Karol Karski

KOŒCIO£Y A JEDNOŒÆ EUROPY

Jednym z nastêpstw Reformacji XVI w. by³o za³amanie siê œredniowiecznego
Corpus Christianum. Dla chrzeœcijañstwa zachodniego ³¹czy³o siê to z powolnym
zanikiem myœlenia w kategoriach ogólnoeuropejskich lub ogólnoœwiatowych.
Koœcio³y protestanckie ró¿nych tradycji organizowa³y swoje ¿ycie religijne
w strukturach dopasowanych do granic pañstw, ksiêstw itp. Kontakty ze wspó³wyznawcami z innych krajów by³y sporadyczne, a chrzeœcijan innych wyznañ,
nawet gdy zamieszkiwali ten sam teren, traktowano w najlepszym razie z rezerw¹
lub obojêtnoœci¹. Równie¿ poszczególne Koœcio³y prawos³awne ¿y³y w oderwaniu od siebie, chocia¿ nominalnie uznawa³y honorowy prymat patriarchy Konstantynopola. W korzystniejszej sytuacji by³ Koœció³ rzymskokatolicki ze sw¹ silnie rozbudowan¹ w³adz¹ papiesk¹, ale jego sfera wp³ywów w Europie by³a ograniczona wskutek dwóch roz³amów wewn¹trzchrzeœcijañskich – w XI i XVI
wieku.
Opisany stan rzeczy trwa³ mniej wiêcej do drugiej po³owy XIX wieku, tj. do
momentu, w którym zrodzi³ siê wspó³czesny ruch ekumeniczny. G³osz¹c potrzebê ponownego zjednoczenia rozproszonego chrzeœcijañstwa, uczy³ on jednoczeœnie chrzeœcijan – zw³aszcza tradycji protestanckiej i prawos³awnej – myœlenia
w kategoriach ponadnarodowych. Ruch ekumeniczny rozwija³ siê w kilku nurtach. Dla naszych rozwa¿añ istotne znaczenie ma ten, którego naczeln¹ dewiz¹
by³o: Doktryna dzieli – s³u¿ba ³¹czy. Niekiedy wyra¿ano to w inny sposób: W
sprawach praktycznych musimy wspó³pracowaæ tak, jak gdybyœmy osi¹gnêli ju¿
jednoœæ w sprawach wiary.
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Œwiatowy Zwi¹zek Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami
za poœrednictwem Koœcio³ów
W 1914 r. przedstawiciele Koœcio³ów protestanckich ró¿nych tradycji z 9 krajów
europejskich i USA powo³ali do ¿ycia organizacjê, której program zawarty by³ ju¿
w samej nazwie: Œwiatowy Zwi¹zek Krzewienie PrzyjaŸni miêdzy Narodami za
poœrednictwem Koœcio³ów. Nazwa Œwiatowy Zwi¹zek by³a nieco na wyrost, gdy¿
spoœród jego 38 oddzia³ów krajowych a¿ 28 mieœci³o siê w Europie. Istotne natomiast by³o to, ¿e zdo³ano pozyskaæ do wspó³pracy Koœcio³y prawos³awne w kilku
krajach naszego kontynentu. Koœció³ rzymskokatolicki – zgodnie z ówczesn¹ lini¹
Watykanu – trzyma³ siê z dala od wszelkiej wspó³pracy miêdzywyznaniowej.
Ide¹ przewodni¹ dzia³ania Œwiatowego Zwi¹zku by³a nastêpuj¹ca uchwa³a:
Poniewa¿ praca w dziedzinie pojednania i przyjaŸni nale¿y do istotnych zadañ
chrzeœcijañskich, przeto jest rzecz¹ wskazan¹, a¿eby Koœcio³y we wszystkich krajach wykorzysta³y swój wp³yw na ludy, parlamenty i rz¹dy w celu ustanowienia
dobrych i przyjaznych stosunków miêdzy narodami; chodzi o to, by wskutek przenikania idei pokojowej osi¹gniêto stan ogólnego zaufania. Jak d¹¿yæ do takiego
stanu, ludzkoœæ nauczy³a siê od chrzeœcijañstwa.
Jedn¹ z g³ównych trosk Œwiatowego Zwi¹zku by³a ochrona praw mniejszoœci
narodowych i religijnych, powsta³ych g³ównie w wyniku ustalenia nowych granic
w Europie przez Traktat Wersalski. Wiele te¿ swej energii w³o¿y³ we wzmocnienie autorytetu Ligi Narodów, upatruj¹c w niej gwarancjê i narzêdzie sprawiedliwoœci miêdzynarodowej. Œwiatowy Zwi¹zek interesowa³ siê specjalnie problemem rozbrojenia. W g³ównej mierze temu problemowi poœwiêcona by³a Œwiatowa Konferencja Koœcio³ów do Spraw Pokoju i PrzyjaŸni, która w 1928 r. zebra³a
siê w Pradze.
Podsumowuj¹co mo¿na powiedzieæ, ¿e dziêki Œwiatowemu Zwi¹zkowi chrzeœcijanie ró¿nych wyznañ i tradycji nauczyli siê wspó³pracy w dziedzinie polityki
spo³ecznej, narodowej i miêdzynarodowej oraz zdobyli siê na odwa¿ne ustosunkowywanie siê do problemów religijno-etycznych.
Œwiatowy Zwi¹zek dzia³a³ przez 34 lata. Rozwi¹za³ siê 30 czerwca 1948 r., tj.
w niespe³na dwa miesi¹ce przed oficjalnym powo³aniem do ¿ycia Œwiatowej
Rady Koœcio³ow, której agendy kontynuowa³y jego dzia³alnoœæ.

Œwiatowa Rada Koœcio³ów
Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów powo³ano do ¿ycia na Zgromadzeniu Ogólnym
w Amsterdamie w sierpniu 1948 r., w którym uczestniczy³o 147 Koœcio³ów protestanckich, anglikañskich, starokatolickich i prawos³awnych z 44 krajów. Jej
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„œwiatowoœæ” by³a w pierwszym dziesiêcioleciu istnienia bardziej zadaniem i wizj¹ ni¿ rzeczywistoœci¹, gdy¿ – z ma³ymi wyj¹tkami – skupia³a przede wszystkim
Koœcio³y protestanckie z Europy i Ameryki Pó³nocnej. Ten „wizerunek” ŒRK
uleg³ zmianie na pocz¹tku lat szeœdziesi¹tych, gdy przyst¹pi³y do niej wielkie
Koœcio³y prawos³awne z krajów komunistycznych Europy Wschodniej oraz Koœcio³y z wyzwalaj¹cych siê krajów Afryki i Azji.
Pogarszaj¹ce siê stosunki miêdzy Wschodem a Zachodem znalaz³y swoje odbicie w Amsterdamie w 1948 r. Najbardziej upamiêtni³a siê kontrowersja miêdzy
Johnem Fosterem Dullesem (1888-1959), póŸniejszym amerykañskim sekretarzem stanu, a Józefem L. Hromadk¹ (1889-1969), teologiem protestanckim, który
lata drugiej wojny œwiatowej spêdzi³ w USA, a nastêpnie powróci³ do Czechos³owacji. Dulles broni³ ¿arliwie zachodniego systemu politycznego i ekonomicznego, zarzucaj¹c komunizmowi „agresywnoœæ”. Natomiast teolog czeski broni³ komunizmu, twierdz¹c, ¿e zawiera wiele tej si³y spo³ecznej, która w ¿ywym Koœciele
dzia³a³a od czasów apostolskich, poprzez epokê zakonów mniszych, a¿ do Reformacji i liberalnego humanizmu. Dodajmy, ¿e tê wiarê w komunizm Hromadka
utraci³ ostatecznie w 1968 r., po wkroczeniu wojsk Uk³adu Warszawskiego do
jego ojczyzny.
Okres tzw. zimnej wojny, trwaj¹cy mniej wiêcej do po³owy lat piêædziesi¹tych, nie sprzyja³ dialogowi miêdzy chrzeœcijanami Wschodu i Zachodu. Jak
wiadomo, Koœcio³y prawos³awne z pañstw komunistycznych nie w³¹czy³y siê
do ruchu ekumenicznego reprezentowanego przez ŒRK, natomiast przedstawicielom Koœcio³ów protestanckich w³adze komunistyczne utrudnia³y kontakty ze
wspó³wyznawcami na Zachodzie. Gwoli prawdzie trzeba powiedzieæ, ¿e delegaci koœcielni ze Wschodu byli czêsto podejrzewani o kryptokomunizm przez
zachodnie czynniki polityczne. Panuj¹c¹ w owych czasach atmosferê najlepiej
ilustruj¹ szykany, jakim poddano w 1954 r. przedstawicieli Koœcio³ów z krajów
komunistycznych i lewicuj¹cych dzia³aczy koœcielnych z Europy Zachodniej
w zwi¹zku z II Zgromadzeniem Ogólnym ŒRK w Evanston k. Chicago. Delegacja ewangelicka z Polski do USA nie wyjecha³a, gdy¿ nie otrzyma³a na czas
wiz. W pewnym momencie wydawa³o siê, ¿e wizy nie otrzyma nawet delegat
Koœcio³a ewangelickiego z RFN, Gustav Heinemann (1899-1976), póŸniejszy
prezydent tego kraju. Delegacji wêgierskiej po nadzwyczajnych interwencjach
ostatecznie wizy wydano, lecz z zaznaczeniem, ¿e jej cz³onkom nie wolno
opuszczaæ terenu Chicago.
Z uznaniem trzeba przyznaæ, ¿e kierownictwo ŒRK, mimo trudnych warunków dzia³ania, nie sta³o siê nigdy jednoznacznym rzecznikiem zachodniego systemu polityczno-ekonomicznego. Dziêki tej przezornoœci w chwili nadejœcia odprê¿enia politycznego Rada mog³a wznowiæ zerwane i nawi¹zaæ nowe kontakty
z Koœcio³ami w Europie Œrodkowo-Wschodniej. W tym samym czasie, tj. na
prze³omie lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych, powstaj¹ nowe oœrodki dzia³alnoœci ekumenicznej. Miêdzy innymi nastêpuje rozwój regionalnych organizacji
ekumenicznych. Jedn¹ z nich by³a Konferencja Koœcio³ów Europejskich.
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Konferencja Koœcio³ów Europejskich
Organizacja ta, powo³ana do ¿ycia przed czterdziestu laty (1959), sta³a siê
w krótkim czasie najlepsz¹ reprezentantk¹ chrzeœcijañstwa nierzymskokatolickiego na naszym kontynecie. Aktualnie nale¿y do niej 125 Koœcio³ów tradycji protestanckiej, anglikañskiej, starokatolickiej i prawos³awnej.
Konferencja Koœcio³ów Europejskich powstawa³a w atmosferze odprê¿enia
pomiêdzy Wschodem a Zachodem. Tote¿ jej za³o¿yciele stwierdzili, i¿ w dzia³alnoœci KKE w pierwszym rzêdzie chodziæ bêdzie o to, aby Koœcio³y o ró¿nych
tradycjach, ¿yj¹c w ró¿nych systemach polityczno-spo³ecznych mog³y siê spotykaæ na wspólnym gruncie, sk³adaæ wspólne œwiadectwo i w sposób odpowiedzialny wykonywaæ sw¹ s³u¿bê w Europie.
Œwiadomoœæ zadañ, wobec których stoj¹ Koœcio³y w ca³ej Europie, najtrafniej
obrazuj¹ g³ówne tematy zwo³ywanych co kilka lat zgromadzeñ ogólnych KKE.
Oto one: Chrzeœcijañstwo europejskie w dzisiejszym zsekularyzowanym œwiecie
(1959); S³u¿ba Koœcio³a w zmieniaj¹cym siê œwiecie (1960); Koœció³ w Europie a
kryzys wspó³czesnego cz³owieka (1962); ¯yæ razem jako kontynenty i pokolenia
(1964); S³u¿ba i pojednanie – zadaniem Koœcio³ów europejskich dziœ (1967); S³udzy Boga – s³ugami ludzi (1971); B¹dŸcie czynicielami S³owa – jednoœæ w Chrystusie i pokój dla œwiata (1974); W mocy Ducha Œwiêtego – wyzwoleni dla œwiata
(1979); Chwa³a niech bêdzie Bogu a na ziemi pokój (1986); Bóg jednoczy –
w Chrystusie nowe stworzenie (1992); Pojednanie: dar Boga i Ÿród³o nowego ¿ycia (1997).
Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ KKE ju¿ w 1967 r. wysunê³a propozycjê zwo³ania konferencji przedstawicieli pañstw europejskich, aby przedyskutowali oni
pal¹ce problemy pokoju i miêdzynarodowego porozumienia w Europie. W póŸniejszych latach zorganizowa³a szereg konsultacji poœwiêconych omówieniu
wyników Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie. W 1980 r.,
wspólnie z Krajow¹ Rad¹ Koœcio³ów w USA i Kanadyjsk¹ Rad¹ Koœcio³ów,
utworzy³a Komitet roboczy koœcielnego programu praw cz³owieka dla realizacji Aktu Koñcowego z Helsinek. Z innych inicjatyw na uwagê zas³uguj¹: pilotowanie projektów koœcielnych, zmierzaj¹cych do pojednania w Irlandii Pó³nocnej, organizowanie konsultacji i studiów poœwiêconych stosunkowi Koœcio³a do obecnoœci muzu³manów w Europie. W ostatnich latach wykazuje ona
szczególn¹ aktywnoœæ w dzia³aniach na rzecz pojednania zwaœnionych stron
w konfliktach na terenie b. Jugos³awii.
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Wspó³praca miêdzy KKE
a Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy
Sobór Watykañski II, obraduj¹cy w latach 1962-1965, umo¿liwi³ katolikom
podjêcie wspó³pracy ekumenicznej na ró¿nych szczeblach. Kontakty Koœcio³a
rzymskokatolickiego z KKE istnia³y ju¿ od 1962 r., ale dopiero utworzenie Rady
Konferencji Episkopatów Europy (=CCEE) w 1971 r. przyda³o im nowej dynamiki. Powo³ano Wspóln¹ Grupê Studyjn¹, która w 1975 r. przekszta³ci³a siê we
Wspólny Komitet.
Wspólny Komitet KKE i CCEE zwo³a³ w latach 1978-1991 piêæ Europejskich
Spotkañ Ekumenicznych poœwiêconych wspólnej modlitwie, ewangelizacji, medytacji i refleksji teologicznej nad szczególnie wa¿nymi dla wszystkich chrzeœcijan tekstami, takimi jak Nicejsko-Konstantynopolitañskie Wyznanie Wiary lub
Modlitwa Pañska. Ka¿da strona wysy³a³a na te spotkania po 40 swoich przedstawicieli.
Niektórym Europejskim Spotkaniom Ekumenicznym towarzyszy³y wydarzenia o charakterze symbolicznym. I tak, na zakoñczenie III Europejskiego Spotkania Ekumenicznego odby³o siê w katedrze w Trydencie (W³ochy) nabo¿eñstwo
ekumeniczne. W tej samej katedrze w po³owie XVI w. obradowa³ Sobór, który
Koœcio³owi rzymskokatolickiemu przyniós³ od dawna upragnion¹ odnowê, lecz
jednoczeœnie potêpi³ Reformacjê, staj¹ siê tym samym symbolem bolesnego roz³amu. Nabo¿eñstwo ekumeniczne, odbywaj¹ce siê w 1984 r., mia³o wyraŸnie
ukazaæ, ¿e po stuleciach podzia³ów chrzeœcijanie z now¹ ufnoœci¹ podejmuj¹ starania o jednoœæ, która na Zachodzie zosta³a utracona cztery i pó³ wieku temu.
Z kolei miejscem IV Europejskiego Spotkania Ekumenicznego w 1988 r. by³
dawny klasztor augustianów w Erfurcie, do którego w 1505 r. wst¹pi³ póŸniejszy
reformator Marcin Luter, cz³owiek, o którym siê czêsto powiada, ¿e wstrz¹sn¹³
posadami Koœcio³a zachodniego.
Wielkim wspólnym przedsiêwziêciem KKE i CCEE by³o zorganizowanie
w maju 1989 r. Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego „Pokój przez sprawiedliwoœæ”. By³o to najwiêksze w ogóle w historii spotkanie chrzeœcijan europejskich. Liczba uczestników – delegatów, doradców, goœci, reprezentantów
m³odzie¿y, dziennikarzy – wynios³a kilka tysiêcy. Zgromadzenie w Bazylei by³o
jedyn¹ w swoim rodzaju prób¹ wypowiedzenia siê – z punktu widzenia wiary
chrzeœcijañskiej – na temat zagro¿onego pokoju, sprawiedliwoœci i œrodowiska
naturalnego. Obszerny dokument koñcowy – g³ówny plon obrad – powsta³
w wyniku d³ugotrwa³ego procesu dyskusji i przemyœleñ.
Równie¿ Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne nie by³o pozbawione pewnej symboliki. Bazylea, jak wiadomo, jest po³o¿ona na styku trzech pañstw –
Szwajcarii, Francji i RFN. Zrodzi³ siê wiêc pomys³ zorganizowania marszu pokojowego pod has³em: „Europa bez granic”, którego trasa wiod³a z Szwajcarii do
Francji i RFN, i z powrotem do Szwajcarii. Na ¿adnej z granic nikt nie musia³
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okazaæ paszportu. Tote¿ biskup katolicki Hubertus Brandenburg, przemawiaj¹c
podczas krótkiego wypoczynku w Huningue, we Francji, nazwa³ to prze¿ycie
marzeniem sennym, którego zrealizowanie przed 50 laty nikt nie uzna³by za mo¿liwe. Dzieñ ten ukazuje nam fragment tego, co mo¿e nam darowaæ pokój. Ze s³owami bp. Brandenburga korelowa³a wypowiedŸ burmistrza Huningue, Etienne
Martina, który wyrazi³ ¿yczenie, aby ten dzieñ sta³ siê pocz¹tkiem nowej epoki.
Ani obaj mówcy, ani nikt z kilkutysiêcznej rzeszy uczestników marszu nie
mia³ takiej wyobraŸni, aby przewidzieæ, ¿e za pó³ roku upadnie mur berliñski,
a wraz z nim system komunistyczny w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Powa¿nie
poszerzy³y siê swobody obywatelskie, lecz jednoczeœnie w niektórych regionach
naszego kontynentu (Zakaukazie, Jugos³awia) gwa³townie zaostrzy³y siê konflikty etniczne, co do których wydawa³o siê, ¿e odesz³y w nieodwracaln¹ przesz³oœæ
wraz z zakoñczeniem drugiej wojny œwiatowej.

Koœcio³y europejskie wobec przemian po 1989 roku
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w przesz³o 40-letnim okresie podzia³u Europy na
przeciwstawne bloki militarne, Koœcio³y protestanckie, prawos³awne i rzymskokatolicki – w ramach Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Rady Konferencji
Episkopatów Europy – podjê³y wiele inicjatyw na rzecz zachowania jednoœci naszego kontynentu. Koœcio³y w ró¿nych krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej
wnios³y – choæ w niejednakowej mierze – istotny wk³ad do demonta¿u systemu
komunistycznego i odzyskania wolnoœci.
Wydawaæ siê mog³o, ¿e po upadku komunizmu wspó³praca ekumeniczna
Koœcio³ów w œrodkowo-wschodniej czêœci naszego kontynentu pos³u¿y za model praktykowania pluralizmu w innych dziedzinach ¿ycia. Wydawaæ siê mog³o, ¿e Koœcio³y wiêkszoœciowe przez nale¿yte traktowanie Koœcio³ów mniejszoœciowych poka¿¹, na czym polegaj¹ zasady demokracji i praworz¹dnoœci. I
wreszcie, poniewa¿ w wielu krajach przynale¿noœæ etniczna pokrywa siê z religijn¹, przeto wydawaæ siê mog³o, ¿e Koœcio³y nie dopuszcz¹ do wybuchu konfliktów na tle narodowoœciowym. Niestety, w wielu przypadkach oczekiwania
te nie spe³ni³y siê.
To co powiedziano wy¿ej, jawi siê najbardziej drastycznie na przyk³adzie
wspó³¿ycia i stosunków miêdzy prawos³awnymi Serbami a katolickimi Chorwatami, jak równie¿ – o czym œwiadcz¹ najnowsze wydarzenia – miêdzy Serbami a
albañskimi muzu³manami z Kosowa. Trzeba oddaæ sprawiedliwoœæ Konferencji
Koœcio³ów Europejskich i Radzie Konferencji Episkopatów Europy, które – przy
aktywnym wsparciu Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Œwiatowej Federacji Luterañskiej i Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych – podjê³y od samego pocz¹tku ogromny wysi³ek na rzecz powstrzymania rozwijaj¹cego siê konfliktu. Nie
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ograniczano siê tylko do wydawania wspólnych oœwiadczeñ, lecz organizowano
równie¿ spotkania przedstawicieli wspólnot religijnych z obszaru b. Jugos³awii
poœwiêcone sprawom pokoju i pojednania na terenach objêtych wojn¹. Inne, godne uwagi inicjatywy obu partnerów, to wspólne odwiedzanie Koœcio³ów w Irlandii (1995) oraz przygotowanie raportu na temat islamu w Europie (1996).
W trakcie doœwiadczeñ, zebranych po roku 1989, stopniowo dojrzewa³a idea
zwo³ania kolejnego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego poœwiêconego
zagadnieniu pojednania. Rozumiano je szeroko, a wiêc nie tylko jako pojednanie
miêdzy narodami lub grupami etnicznymi, lecz równie¿ jako pojednanie miêdzy
mê¿czyznami i kobietami, cz³owiekiem a natur¹. Ostatecznie sformu³owany temat g³ówny brzmia³ nastêpuj¹co: „Pojednanie – dar Boga i Ÿród³o nowego ¿ycia”. Papie¿ Jan Pawe³ II w liœcie z okazji II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, które zebra³o siê w Grazu (Austria) w dniach 23-29 czerwca 1997 r.,
zwraca³ uwagê, ¿e Europa ma szczególn¹ odpowiedzialnoœæ w odniesieniu do
ekumenizmu. To w³aœnie w Europie powsta³y najwiêksze podzia³y miêdzy Wschodem i Zachodem. Równie¿ w Europie podjêto wysi³ki na rzecz pojednania chrzeœcijan i pe³nej widzialnej jednoœci. Jednoczeœnie papie¿ przypomina³, ¿e Kontynent europejski pragnie równie¿ pojednania narodów i zlikwidowania dziel¹cych
warunków spo³ecznych i ¿e chrzeœcijanie ponosz¹ szczególn¹ odpowiedzialnoœæ
za rozwi¹zywanie konfliktów, gdy¿ ich duchowe dziedzictwo zawiera ducha przebaczenia i pokoju.
Z dokumentu, przyjêtego w Grazu, a zatytu³owanego „Chrzeœcijañskie zaanga¿owanie na rzecz pojednania”, przytoczyæ warto nastêpuj¹cy fragment: Nasza radoœæ, któr¹ prze¿ywamy tutaj, w Grazu /.../ umocni³a nas w przekonaniu, ¿e Europa ma byæ kontynentem otwartym. Zarówno z racji geograficznych, historycznych, religijnych jak i kulturalnych, jest rzecz¹ pewn¹ ponad wszelkie
w¹tpliwoœci, ¿e Europy nie mo¿na sobie wyobraziæ w oderwaniu od pozosta³ych
kontynentów. Ró¿norodnoœæ Europy opiera siê na jej otwartoœci, bêd¹cej jednoczeœnie jej si³¹ i s³aboœci¹. Dlatego te¿ tak bardzo potrzebuje ona pokoju.

Charta Oecumenica
Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Grazu sformu³owa³o miêdzy innymi nastêpuj¹ce zalecenie:
Zalecamy Koœcio³om opracowanie wspólnego dokumentu, zawieraj¹cego podstawowe obowi¹zki i prawa ekumeniczne oraz wyprowadzaj¹cego z tego szereg
ekumenicznych wytycznych, regu³ i kryteriów, które Koœcio³om, ich kierownictwom i wszystkim cz³onkom pomog¹ rozró¿niaæ miêdzy prozelityzmem a œwiadectwem chrzeœcijañskim, jak równie¿ miêdzy fundamentalizmem a prawdziw¹ wiernoœci¹ wobec wiary, a w ostatecznym efekcie pomog¹ kszta³towaæ stosunki miê-
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dzy Koœcio³ami wiêkszoœciowymi i mniejszoœciowymi w duchu ekumenicznym
(Zalecenia co do podejmowanych dzia³añ, 1.2).
Zalecenie to uzasadniano w sposób nastêpuj¹cy: Trudna sytuacja, w której
znajduje siê obecnie wspólnota ekumeniczna z powodu ró¿nych okolicznoœci, domaga siê podjêcia œwiadomych przeciwdzia³añ. Wydaje siê konieczne pielêgnowanie ekumenicznej kultury wspó³¿ycia i wspó³pracy oraz stworzenie w tym celu
zobowi¹zuj¹cej podstawy.
W nastêpstwie Zgromadzenia w Grazu, zgodnie z jego wytycznymi, dyskutowano w krêgach KKE i CCEE nad ide¹ Charta Oecumenica, chc¹c przez to przyczyniæ siê do postêpu w dziedzinie pojednania miêdzy Koœcio³ami w Europie, a
wiêc tym samym wnieœæ wk³ad do pojednania na naszym kontynencie. Podczas
posiedzenia w lutym 1998 r. w Rzymie Wspólny Komitet KKE i CCEE ustali³
procedurê wdra¿ania tego projektu. Zgodnie z ni¹ w paŸdzierniku 1998 r. w Cartigny k. Genewy spotka³a siê ma³a grupa robocza wyznaczona przez KKE
i CCEE, która po intensywnych dyskusjach opracowa³a projekt planu. Nastêpnie
KKE i CCEE powo³a³y wiêksz¹ grupê z³o¿on¹ z oko³o 40 reprezentantów ró¿nych Koœcio³ów europejskich (dobranych wed³ug klucza konfesyjnego i geograficznego), która spotka³a siê pod koniec kwietnia 1999 r. w Grazu. Grupa ta zbada³a i przedyskutowa³a szczegó³owo projekt planu. W wyniku dyskusji grupa robocza zrewidowa³a pierwszy projekt i opracowa³a dokument, który w lipcu 1999
r. dostarczono wszystkim Koœcio³om cz³onkowskim KKE i Konferencjom Episkopatów Europy w celu ustosunkowania siê do niego.
Obecny projekt Karty Ekumenicznej stwierdza we wprowadzeniu: Dla pojednania i ekumenii nie ma alternatywy. Dlatego, jako Koœcio³y cz³onkowskie Konferencji Koœcio³ów Europejskich i jako Katolickie Konferencje Episkopalne Europy
zobowi¹zujemy siê, w duchu poselstwa obu Europejskich Zgromadzeñ Ekumenicznych w Bazylei 1989 i Grazu 1997, do strze¿enia i dalszego rozwijania
ukszta³towanej poœród nas wspólnoty ekumenicznej.
Dokument podkreœla, ¿e dziêki ruchowi ekumenicznemu straci³a na znaczeniu
powsta³a wskutek roz³amów niewiarygodnoœæ œwiadectwa chrzeœcijañskiego,
ustêpuj¹c miejsca pojednaniu miêdzy chrzeœcijanami. Sygnatariusze Karty zobowi¹zuj¹ siê do usuwania uprzedzeñ, szukania spotkania ze sob¹ i wspó³pracy oraz
do wspierania ekumenicznej edukacji w zakresie wychowania chrzeœcijañskiego i
kszta³cenia teologicznego.
Karta zwraca uwagê na ogromne znaczenie wspólnej modlitwy chrzeœcijan,
nazywaj¹c j¹ sercem ekumenii. Tote¿ jej sygnatariusze zobowi¹zuj¹ siê do wznoszenia wspólnych modlitw oraz do udzielania wsparcia modlitwom i nabo¿eñstwom o jednoœæ chrzeœcijan.
Postêpuj¹ca sekularyzacja i dechrystianizacja winna sk³oniæ wyznawców
Chrystusa do dzia³añ na rzecz wspólnej nowej ewangelizacji i misji w Europie.
Dla realizacji tego celu s¹ niezbêdne przywrócenie zaufania i konsultacje miêdzy
Koœcio³ami, dziêki którym uniknie siê szkodliwej konkurencji i niebezpieczeñstwa nowych podzia³ów. W zwi¹zku z tym sygnatariusze Karty zobowi¹zuj¹ siê
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do prowadzenia rozmów na temat misji i ewangelizacji z innymi Koœcio³ami oraz
do nie namawiania ludzi do konwersji przez zastosowanie przemocy fizycznej,
przymusu moralnego, nacisku psychicznego lub bodŸców materialnych.
Dalszym wa¿nym stwierdzeniem jest podkreœlenie faktu, ¿e nie ma alternatywy dla dialogu. Dla osi¹gniêcia wiêkszej wspólnoty ekumenicznej trzeba bezwzglêdnie kontynuowaæ starania zmierzaj¹ce do konsensu opartego na wierze.
Bowiem tylko w zgodnoœci z fundamentalnymi prawdami wiary jest mo¿liwe
teologiczne uzasadnienie wspólnoty koœcielnej. Tote¿ sygnatariusze Karty zobowi¹zuj¹ siê do pielêgnowania i pog³êbiania kultury dialogu w obrêbie Koœcio³ów
i w stosunkach miêdzy nimi, wyci¹gania konsekwencji z wyników miêdzywyznaniowych rozmów teologicznych oraz do kontynuowania dialogu w przypadku
kontrowersji, zw³aszcza w kwestiach etycznych, z powodu których grozi rozpad
wspólnoty ekumenicznej.
Szczególnie wa¿ne zdaje siê byæ nastêpuj¹ce stwierdzenie: A¿ do osi¹gniêcia
pe³nej wspólnoty koœcielnej chcemy wspólnie dzia³aæ we wszystkich sprawach,
chyba ¿e g³êbokie ró¿nice przekonañ zmusz¹ nas do pójœcia odrêbn¹ drog¹. Zasada ta ma odnosiæ siê do wszystkich p³aszczyzn ¿ycia koœcielnego w Europie.
Z wypowiedzi¹ t¹ koreluje zobowi¹zanie do wyjaœnienia na ró¿nych p³aszczyznach dialogu ekumenicznego, w jakich podstawowych wypowiedziach na temat
wiary jest niezbêdna zgodnoœæ pogl¹dów, a w jakich kwestiach ró¿nice nie musz¹
prowadziæ do roz³amu koœcielnego i mog¹ byæ wzajemnie tolerowane.
Karta stwierdza jednoznacznie, ¿e Koœcio³y opowiadaj¹ siê za jednoœci¹ Europy. Zwraca jednak uwagê, ¿e europejski proces jednoczenia nie mo¿e ograniczaæ
siê do polityki i ekonomii. Dlatego pragniemy zachowaæ duszê Europy, gdy kieruj¹c siê nasz¹ wspóln¹ wiar¹ wystêpujemy na rzecz takich podstawowych wartoœci, jak sprawiedliwoœæ, wolnoœæ, tolerancja, partycypacja i solidarnoœæ oraz gdy
pomagamy, aby wartoœci te sta³y siê u¿yteczne dla wspó³¿ycia ludzi. Sygnatariusze Karty zobowi¹zuj¹ siê do udzielania poparcia jednoœci Europy
w ca³ej jej ró¿norodnoœci kulturowej, etnicznej i religijnej oraz ³adowi pokojowemu, który reguluje w pierwszym rzêdzie rozwi¹zywanie konfliktów bez stosowania przemocy.
Dokument wypowiada siê z pe³n¹ aprobat¹ na temat ró¿norodnoœci tradycji
regionalnych, narodowych, kulturowych i religijnych w Europie. Jego sygnatariusze zobowi¹zuj¹ siê do popierania demokratycznych procesów w Europie i sprawiedliwoœci spo³ecznej poœród wszystkich narodów; odrzucania wszelkich przejawów wybuja³ego nacjonalizmu i ekskluzywizmu, który sprawia, ¿e mi³oœæ do
w³asnego narodu prowadzi do ucisku innych narodów lub mniejszoœci etnicznych; zachowania naturalnego œrodowiska dla wszystkich stworzeñ, zw³aszcza
dla przysz³ych pokoleñ.
Ostatni punkt Karty Ekumenicznej dotyczy pielêgnowania stosunków z innymi
religiami. Zwraca uwagê na szczególn¹ wspólnotê, jaka ³¹czy chrzeœcijan z ludem Izraela, z którego wyszed³ Jezus Chrystus. Sygnatariusze wyra¿aj¹ ubolewanie z powodu wszelkich przejawów antysemityzmu, udzielaj¹c jednoczeœnie

18

KAROL KARSKI

poparcia ró¿norodnym formom wspó³pracy chrzeœcijañsko-¿ydowskiej. Zobowi¹zuj¹ siê te¿ do uznawania prawa ka¿dego cz³owieka do poszukiwania prawdy i do
dawania œwiadectwa o tej prawdzie wed³ug w³asnego sumienia oraz do podejmowania, pielêgnowania i popierania spotkania, dialogu i wymiany z przedstawicielami innych religii i œwiatopogl¹dów.
Wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie KKE i wszystkie katolickie krajowe konferencje episkopatów maj¹ do koñca sierpnia 2000 r. czas na przestudiowanie i
przedyskutowanie omówionego wy¿ej projektu Karty Ekumenicznej. Oczekuje
siê, ¿e ka¿dy Koœció³ i ka¿da konferencja episkopalna wci¹gnie do dyskusji na
temat Karty mo¿liwie du¿¹ liczbê parafii, diecezji i grup koœcielnych.
Po 1 wrzeœnia 2000 r. grupa robocza zbada otrzymane odpowiedzi i opracuje
ostateczn¹ wersjê tekstu , która na pocz¹tku 2001 r. zostanie przed³o¿ona Wspólnemu Komitetowi KKE i CCEE. Jeœli komitet stwierdzi, ¿e przygotowany tekst
mo¿e liczyæ na pe³n¹ akceptacjê wszystkich Koœcio³ów Europy, wówczas zostanie podpisany przez prezydentów KKE i CCEE oraz przed³o¿ony Koœcio³om europejskim bezpoœrednio po Wielkanocy 2001 r. Okazj¹ po temu bêdzie Europejskie Spotkanie Ekumeniczne, planowane w tym terminie przez KKE i CCEE.
Uroczyste przyjêcie Karty Ekumenicznej nie bêdzie jednak zakoñczeniem ca³ego procesu, lecz dopiero jego w³aœciwym pocz¹tkiem. Oczekuje siê, ¿e Charta
Oecumenica zostanie przyjêta przez wszystkie Koœcio³y jako deklaracja ich zobowi¹zania do wzajemnego pojednania, i ¿e s³u¿yæ bêdzie wspólnemu œwiadectwu i
s³u¿bie na rzecz pokoju i sprawiedliwoœci w ca³ej Europie.

JADWIGA LEŒNIEWSKA

ŒWIATOWA RADA KOŒCIO£ÓW
PO VIII ZGROMADZENIU OGÓLNYM
W HARARE

ŒRK rozpoczê³a piêædziesi¹ty pierwszy rok swojego istnienia jako wspólnota
336 Koœcio³ów, skupiaj¹cych 400-500 milionów chrzeœcijan ze 115 krajów. Koœcio³y te nale¿¹ g³ównie do tradycji anglikañskiej (31), prawos³awnej (14), orientalnej (6), starokatolickiej (5) i protestanckiej (235). Inne to Koœcio³y zjednoczone1 (21), zielonoœwi¹tkowe (7), niezale¿ne Koœcio³y afrykañskie2 (14) oraz kilka
innych, których nie mo¿na zaliczyæ do ¿adnej z wymienionych grup. Najwiêcej
Koœcio³ów cz³onkowskich znajduje siê w Afryce (86), nastêpnie w Europie (82) i
w Azji (70). Inne regiony to: Karaiby (11), Ameryka £aciñska (27), Bliski
Wschód (12), Ameryka Pó³nocna (32) oraz obszar Pacyfiku (16). Ponad 60%
Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK znajduje siê na pó³kuli Po³udniowej.
Po Zgromadzeniu w Harare (3-14 grudnia 1998 r.) ŒRK zmieni³a swój wizerunek. Jest to efekt zapowiadanych zmian jeszcze w okresie debat nad dokumentem
„Ku wspólnemu rozumieniu i wizji Œwiatowej Rady Koœcio³ów”3. Zmiany dotycz¹ struktur i programów. Poni¿ej przedstawiamy now¹ strukturê ŒRK oraz zakres prac realizowanych przez poszczególne zespo³y. Czy nowe oblicze ŒRK jest
1
Ta grupa Koœcio³ów okreœlana bywa Koœcio³ami zjednoczonomi i jednocz¹cymi siê. To drugie
okreœlenie pojawi³o siê po to, aby podkreœliæ, ¿e Koœcio³y osi¹gnê³y pewien etap w dalekosiê¿nym
procesie, ¿e znajduj¹ siê na drodze do pe³nej jednoœci. Co najmniej jeden Koœció³ przyj¹³ to okreœlenie do
swojej nazwy: Jednocz¹cy siê Koœció³ Australii (Uniting Church in Australia). Czasami okreœlenie
Koœcio³y jednocz¹ce siê stosowane jest do Koœcio³ów, które bior¹ udzia³ w rozmowach zmierzaj¹cych do
zawi¹zania unii pomiêdzy Koœcio³ami. Por. United and Uniting Churches, w: Dictionary of the Ecumenical
Movement, (wyd. N. Lossky, J.M. Bonino), Geneva: WCC Publications 1991, s.1032-1036.
2
Zwane równie¿ Koœcio³ami pochodzenia afrykañskiego. Por. African Instituted (Independent)
Churches, w: Tam¿e, s.10-12.
3
Por. Towards a Common Understanding and Vision of the World Council of Churches, Geneva: WCC
Publications 1998. Dalej skrót: CUV.
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rzeczywist¹ odpowiedzi¹ na postulaty zawarte w dokumencie Ku wspólnemu rozumieniu i wizji Œwiatowej Rady Koœcio³ów? Czy sam dokument, ekumeniczna
wizytówka ŒRK, uzyska³ zadowalaj¹cy kszta³t? Jak¹ drog¹ zmierzaæ bêdzie ŒRK
do widzialnej jednoœci chrzeœcijan?

1. Nowa struktura ŒRK i zakres jej dzia³añ
Ostateczny kszta³t ŒRK wy³oni³ siê po spotkaniu Komitetu Centralnego
w Genewie w dniach 26 sierpnia – 3 wrzeœnia 1999 r.
Nowym elementem w obecnej strukturze jest œciœlejsze zwi¹zanie dzia³alnoœci
Komisji Wiara i Ustrój z innymi pracami ŒRK. Chodzi o to, aby wspó³gra³y ze
sob¹ takie tematy, jak: misja, ewangelizacja, wiara, ustrój, pokój, stworzenie,
sprawiedliwoœæ; ¿eby ¿aden z zespo³ów ŒRK nie zajmowa³ siê nimi w oderwaniu
od prac podejmowanych przez inne zespo³y. Chocia¿ Komisja jest obecnie œciœlej
zwi¹zana z Grup¹ „Zagadnienia i Tematy” (poprzez zespó³ Wiara i Ustrój) to jednoczeœnie pozostaje cia³em zewnêtrznym, gdy¿ zaprasza do udzia³u w swoich
pracach przedstawicieli Koœcio³ów nie bêd¹cych cz³onkami ŒRK, m.in. Koœció³
rzymskokatolicki oraz Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe. Inna zmiana dotyczy Komisji
Misja Œwiatowa i Ewangelizacja, która – odwrotnie – uzyska³a wiêksz¹ niezale¿noœæ, ni¿ mia³o to miejsce w poprzedniej strukturze.
Sposób funkcjonowania ŒRK oraz obszary jej zainteresowañ widoczne s¹
w realizowanych przez ni¹ programach i sposobie zarz¹dzania, które zosta³y podzielone na cztery Grupy:

Grupa: Zagadnienia i Tematy
Wiara i Ustrój
Misja i Ewangelizacja
Sprawiedliwoœæ, Pokój i Stworzenie
Edukacja i Formacja Ekumeniczna
G³ównym celem prac podejmowanych w tej Grupie jest pomoc Koœcio³om
w okreœleniu zagadnieñ i tematów wa¿nych dla ruchu ekumenicznego. Tak sformu³owany cel odzwierciedla wzajemne powi¹zanie nastêpuj¹cych spraw, centralnych dla ¿ycia i misji Koœcio³a:
– poszukiwanie widzialnej jednoœci Koœcio³a,
– zg³êbianie duchowoœci ekumenicznej,
– promowanie holistycznego rozumienia misji i ewangelizacji,
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– realizowanie misji Koœcio³a w dziedzinie zdrowia i pos³ugi uzdrawiania
– afirmowanie kultury pokoju i solidarnoœci,
– pobudzanie ekumenicznego myœlenia spo³ecznego oraz dzia³ania na rzecz
sprawiedliwoœci i integralnoœci stworzenia,
– wzmacnianie rozumienia i praktyki ekumenicznego uczenia siê.
Wiara i Ustrój
Komisja Wiara i Ustrój g³osi jednoœæ Koœcio³a Jezusa Chrystusa oraz wzywa
Koœcio³y do wzmo¿enia wysi³ków na rzecz widzialnej jednoœci w jednej wierze,
w jednej wspólnocie eucharystycznej oraz we wspólnym ¿yciu w Chrystusie.
O rodzaju i przebiegu prac Komisji Wiara i Ustrój decyduje 120-osobowe posiedzenie Komisji, które odbywa siê jeden lub dwa razy na dziesiêæ lat oraz 30-osobowa Komisja Sta³a (dawniej Zarz¹d). Komisja Wiara i Ustrój:
– koncentruje siê na ewangelijnym wezwaniu do jednoœci (J 17,21) w relacji do
sprawowania kultu, ¿ycia, œwiadectwa, etyki i s³u¿by Koœcio³a w dzisiejszym œwiecie,
– proponuje studia i dyskusje na temat teologii i praktyk, które dziel¹ Koœcio³y,
– zg³êbia jednoœæ Koœcio³a w relacji do podzia³ów we wspólnocie ludzi (kwestie takie, jak: konflikty narodowe i etniczne, seksizm, rasizm),
– wspiera praktyczne kroki ku jednoœci, takie jak: Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan, negocjacje w kwesti unii koœcielnych, dialogi dwustronne.
Obecnie Komisja Wiara i Ustrój podejmuje w swoich pracach nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. „Natura i cel Koœcio³a”
Podejmuj¹c ten temat Komisja pragnê³a znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie: co
Koœcio³y mog¹ dzisiaj powiedzieæ wspólnie o Koœciele, jego naturze i celu
w œwiecie? Pierwszy etap prac nad tym tematem zakoñczy³ siê w 1998 r. publikacj¹ Natura i cel Koœcio³a: Etap na drodze ku wspólnemu uzgodnieniu4. Rok 1999
zaplanowany jest na konsultacje tego tekstu, by w roku 2000, podczas posiedzenia Komisji Sta³ej przygotowaæ uzgodniony dokument na temat natury i celu Koœcio³a. Cz³onkowie Komisji pragn¹, by uzgodnienie to uzyska³o podobn¹ rangê,
jak dokument z 1982 r. pt. Chrzest, Eucharystia, Pos³ugiwanie duchowne5.
2. „Hermeneutyka ekumeniczna”
W 1998 r. zakoñczono pierwszy etap prac nad ekumeniczn¹ hermeneutyk¹6.
Zgromadzenie w Harare wezwa³o do rozpoczêcia drugiego etapu prac, który wyznaczono na rok 2000.
4
The Nature and Purpose of the Church: A Stage on the Way to a Common Statement, Faith and Order
Paper No. 181.
5
Polski przek³ad: Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i
komentarze, [red.] W. Hryniewicz, S.J. Koza, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1989.
6
A Treasure in Earthen Vessels: An Instrument for Ecumenical Reflection on Hermeneutics, Faith and
Order Paper No. 182.
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3. „To¿samoœæ etniczna, to¿samoœæ narodowa a jednoœæ Koœcio³a”
Prace studyjne koncentruj¹ siê na zbadaniu relacji, jaka istnieje pomiêdzy uniwersaln¹ to¿samoœci¹ Koœcio³a a lokalnym jego wyrazem w poszczególnych kulturach i
wspólnotach. Obecnie przygotowywane s¹ tzw. studia przypadku (case studies) z ró¿nych obszarów œwiata. Rok 2000 przyniesie systematyczn¹ refleksjê na ten temat.
4. „Pos³ugiwanie kobiet w Koœciele”
Zaplanowano specjalny program (jako efekt zaleceñ m.in. Zgromadzenia ŒRK
w Harare), którego celem bêdzie zebranie informacji z ró¿nych Koœcio³ów na temat pos³ugiwañ podejmowanych przez kobiety w Koœciele, zw³aszcza zbadanie
zagadnienia ordynacji kobiet. Prawdopodobnie bêdzie to program trwaj¹cy wiele
lat. Ju¿ teraz przygotowywane jest specjalne studium na temat ordynacji kobiet.
5. „Wspólne œwiêtowanie Wielkanocy”
Podjêto prace zmierzaj¹ce do okreœlenia mo¿liwoœci wspólnego œwiêtowania
Wielkanocy przez wszystkich chrzeœcijan. Stwierdzono, ¿e obecne ró¿ne praktyki
w tym wzglêdzie nie wynikaj¹ z ró¿nic teologicznych, lecz z ró¿nych sposobów
liczenia dat, co z kolei uzale¿nione jest od stosowania ró¿nych kalendarzy. Pragnieniem Wiary i Ustroju jest, by pocz¹wszy od 2001 roku chrzeœcijanie mogli
wspólnie œwiêtowaæ Wielkanoc.
Ponadto Komisja Wiara i Ustrój prowadzi sta³e prace przygotowuj¹ce Tydzieñ
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan oraz Ekumeniczny Cykl Modlitw.
Misja Œwiatowa i Ewangelizacja
Sprawy misji i ewangelizacji zosta³y w³¹czone do prac ŒRK ju¿ w chwili jej
powstania. Utworzono wówczas Wydzia³ ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji,
który kontynuowa³ prace Œwiatowych Konferencji Misyjnych. W 1971 r. Wydzia³
otrzyma³ inn¹ nazwê: Komisja ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji, lecz kontynuowa³ tradycjê organizowania konferencji misyjnych o zasiêgu œwiatowym.
W latach 1992-1998 sprawy misji i ewangelizacji znalaz³y siê w Zespole II ŒRK.
Po Zgromadzeniu Ogólnym w Harare zdecydowano, ¿e Komisji nale¿y przywróciæ wiêksz¹ niezale¿noœæ, by sta³a siê faktycznie ogólnoœwiatowym forum misyjnym i ewangelizacyjnym. Jest to powrót do pierwotnej wizji zakresu prac Œwiatowych Konferencji Misyjnych.
W strukturze ŒRK utworzono zespó³ Misja i Ewangelizacja, który wspó³pracuje z Komisj¹ oraz realizuje nastêpuj¹ce zadania:
1. Wspiera Koœcio³y w ich pracy misyjnej i ewangelizacyjnej.
2. Wspiera dialog i wspó³pracê pomiêdzy Koœcio³ami, istniej¹cymi strukturami misyjnymi, a tak¿e wspomaga mniej instytucjonalne dzia³ania misyjne.
3. Promuje oraz wzmacnia holistyczne i zintegrowane rozumienie misji i praktyk misyjnych g³ównie poprzez okazywanie solidarnoœci z biednymi i zepchniêtymi na margines.
4. Promuje ekumeniczne wymiary misji prowadzonej przez Koœcio³y.
5. Wspiera dzia³ania Koœcio³ów na rzecz zdrowia i uzdrawiania.
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Sprawiedliwoœæ, Pokój i Stworzenie
G³ównym celem tego zespo³u jest prowadzenie refleksji na temat sprawiedliwoœci,
pokoju i stworzenia w ich wzajemnych odniesieniach oraz promowanie kultury pokoju i solidarnoœci. Prace zespo³u koncentruj¹ siê na nastêpuj¹cych zagadnieniach:
1. Kobiety
Podczas Festiwalu koñcz¹cego Dekadê Solidarnoœci z kobietami, który odby³
siê tu¿ przed Zgromadzeniem ŒRK w Harare postanowiono kontynuowaæ prace
dotycz¹ce kwestii kobiet podczas nowej dekady dzia³añ i refleksji teologicznej.
Prace te skupi¹ siê na dwóch g³ównych tematach:
a) eklezjologiczne wyzwania sformu³owane podczas Dekady:
– kobiety w pos³ugiwaniu duchownym,
– modele nowej wspólnoty/nowego Koœcio³a,
– przemoc wobec kobiet jako wyzwanie eklezjologiczne,
– kobiety, kult i duchowoœæ,
– kobiety w teologii.
b) nowe wyzwania w budowaniu solidarnoœci pomiêdzy kobietami:
– kobiety a Fundusz Rozwoju Terenów Wiejskich (Rural Development Fund)
– tworzenie opcji my, kobiety w ruchu ekumenicznym,
– ws³uchiwanie siê w regionalne g³osy.
2. M³odzie¿
Zespó³ usi³uje budowaæ kulturê solidarnoœci z m³odymi ludŸmi w³¹czaj¹c ich
intuicje do prac ŒRK. Ponadto dba o ekumeniczn¹ formacjê m³odzie¿y ofiarowuj¹c specjalne stypendia i programy badawcze.
3. Rasizm
Zespó³ stara siê uwra¿liwiaæ Koœcio³y na przejawy rasizmu w ich lokalnych
sytuacjach, wspieraæ edukacjê przeciwko rasizmowi, wzmacniaæ wiêzi pomiêdzy
osobami doœwiadczaj¹cymi ucisku rasowego czy etnicznego, badaæ przejawy rasizmu, zw³aszcza wobec kobiet i dzieci. Najbli¿sze lata przynios¹ wiele programów w Koœcio³ach cz³onkowskich ŒRK, realizowanych pod wspólnym has³em:
zwalczanie rasizmu. Planowane jest równie¿ specjalne studium pt. Ekumeniczne
studium na temat rasizmu oraz wspó³udzia³ w przygotowaniu miêdzynarodowej
konferencji Narodów Zjednoczonych na temat rasizmu w 2000 r.
4. Ludnoœæ rdzenna
Zespó³ zaanga¿owany jest w prace Narodów Zjednoczonych przygotowuj¹ce
Deklaracjê Praw Rdzennej Ludnoœci. Dba równie¿ o w³¹czenie przedstawicieli
rdzennej ludnoœci do wszystkich prac ŒRK, promuje dialog pomiêdzy chrzeœcijañskimi teologami a wyznawcami tradycyjnych religii, zachêca do zapoznania
siê oraz wykorzystania intuicji i wiedzy rdzennej ludnoœci na temat sposobów
chronienia Ziemi i przysz³ych pokoleñ.
5. Ekonomia, ekologia
Zgromadzenie Ogólne w Harare na³o¿y³o na ŒRK obowi¹zek zwiêkszenia
prac w dziedzinie kryzysu d³ugu œwiatowego oraz sformu³owania ekumenicznej
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odpowiedzi na wyzwania, jakie niesie globalizacja. W zwi¹zku z tym zaplanowano wspólnie ze Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ kampaniê maj¹c¹ na celu zachêcenia pañstw do umorzenia d³ugów, co by³oby praktycznym skutkiem obchodów
jubileuszu roku 2000. W dziedzinie ekologii kontynuowane s¹ prace nad zmianami klimatu i transportem. Planowane s¹ równie¿ badania oraz analizy etycznych
i eklezjologicznych implikacji stosowania biotechnologii.
6. Pokój
Zespó³ koncentruje siê na realizacji Programu Walki z Przemoc¹.
7. Teologia ¿ycia i ekumeniczna Ziemia
Program Teologia ¯ycia trwa³ pomiêdzy dwoma Zgromadzeniami: Canberr¹ i
Harare. Dostarczy³ teologicznych podstaw dla rozwa¿añ i pracy ŒRK w dziedzinie pokoju, sprawiedliwoœci i stworzenia. Pozwoli³ sformu³owaæ wizjê ekumenicznej Ziemi, która znalaz³a siê w centrum zainteresowañ zespo³u zajmuj¹cego
siê sprawiedliwoœci¹, pokojem i stworzeniem.
Edukacja i Formacja Ekumeniczna
Zespó³ wspó³pracuje z Koœcio³ami, ró¿nymi instytucjami i organizacjami w celu
promowania ekumenicznego uczenia siê. Ten rodzaj uczenia siê ró¿ni siê zasadniczo od „zwyk³ego” uczenia siê, bowiem przekracza bariery narzucone przez pochodzenie poszczególnych osób i ca³ych wspólnot; nie zadowala siê jedynie gromadzeniem informacji, lecz zawsze ma na celu dzia³anie; jest zawsze uczeniem siê w
szerszej wspólnocie, która pozwala przekroczyæ ograniczenia œrodowiska lokalnego; jest procesem ca³oœciowym – obejmuje równie¿ uczenie siê na p³aszczyŸnie religijnej i spo³ecznej. Ekumeniczne uczenie siê oznacza nie nauczanie o czymœ lecz
wspólne uczenie siê wszystkich ludzi ¿yj¹cych we wspólnocie.
Zespó³ koncentruje siê na nastêpuj¹cych zagadnieniach:
– udzia³ osób œwieckich w budowaniu inkluzywnej wspólnoty,
– chrzeœcijañskie wychowanie w kontekœcie ekumenicznym,
– ekumeniczna edukacja teologiczna,
– promowanie edukacji poprzez stypendia.

Grupa: Relacje
Koœció³ i Relacje Ekumeniczne
Relacje Regionalne
Relacje Miêdzyreligijne i Dialog
Relacje Miêdzynarodowe
Zadania podejmowane w tej Grupie maj¹ na celu zachêcanie do wspólnego
¿ycia i œwiadectwa, wspólnego wypowiadania siê w kwestiach miêdzynarodowych Koœcio³ów, przedstawicieli ró¿nych religii, krajowych i regionalnych orga-
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nizacji ekumenicznych. Wspólna refleksja i dzia³anie buduje wspólnotê pomiêdzy Koœcio³ami, wzmacnia dialog i partnerstwo pomiêdzy nimi oraz staje siê
praktycznym wyrazem solidarnoœci Koœcio³ów z osobami zepchniêtymi na margines i pozbawionymi g³osu.
Koœció³ i Relacje Ekumeniczne
Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów okreœlono jako wspólnotê Koœcio³ów, która ma
byæ p³aszczyzn¹ umacniania wspólnoty pomiêdzy Koœcio³ami oraz miejscem,
gdzie mog¹ one pog³êbiaæ relacje nie tylko pomiêdzy sob¹, ale równie¿ z innymi instytucjami ekumenicznymi. Praca tego zespo³u ma na celu pog³êbianie
wspólnoty z:
1. Koœcio³ami prawos³awnymi;
2. Koœcio³em rzymskokatolickim;
3. Koœcio³ami ewangelicznymi, zielonoœwi¹tkowymi i niezale¿nymi Koœcio³ami afrykañskimi.
Wiele spoœród tych Koœcio³ów tradycyjnie ju¿ nie anga¿uje siê w dzia³ania
ekumeniczne. W zwi¹zku z tym zespó³ wspiera:
– pracê Wspólnej Grupy Konsulatacyjnej SxZóêdzy ŒRK a Zielonoœwi¹tkowcami,
– dialog prawos³awno-ewangeliczny,
– poszukiwanie nowych sposobów dialogu z organizacjami ewangelicznymi,
– wspó³pracê z Organizacj¹ Niezale¿nych Koœcio³ów Afrykañskich;
4. Krajowymi radami Koœcio³ów.
Spoœród 110 krajowych rad Koœcio³ów istniej¹cych na ca³ym œwiecie, 54 s¹
stowarzyszone ze ŒRK, 33 afiliowane przy Komisji ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji, a wiêkszoœæ pozosta³ych utrzymuje kontakty robocze ze ŒRK. Doœwiadczenia p³yn¹ce ze wspó³pracy na tym polu sta³y siê bodŸcem do podjêcia
refleksji nad modelami ekumenizmu soborowego;
5. Regionalnymi organizacjami ekumenicznymi.
Siedem regionalnych organizacji ekumenicznych7 blisko wspó³pracuje ze
ŒRK. Zespó³ koordynuje tê wspó³pracê;
6. Œwiatowymi wspólnotami chrzeœcijañskimi.
Zespó³ odpowiedzialny jest za realizacjê zaleceñ Zgromadzenia Ogólnego
w Harare na temat wzmocnienia relacji pomiêdzy ŒRK a œwiatowymi wspólnotami chrzeœcijañskimi;
7. Miêdzynarodowymi organizacjami ekumenicznymi.
Zespó³ koordynuje wspó³pracê ŒRK z tymi organizacjami.
7
Ogólnoafrykañska Konferencja Koœcio³ów (All Africa Conference of Churches), Chrzeœcijañska
Konferencja Azji (Christian Conference of Asia), Karaibska Konferencja Koœcio³ów (Caribbean
Conference of Churches), Konferencja Koœcio³ów Europejskich (Conference of European Churches),
Latynoamerykañska Konferencja Koœcio³ów (Latin American Council of Churches), Konferencja
Koœcio³ów Bliskiego Wschodu (Middle East Council of Churches), Konferencja Koœcio³ów Pacyfiku
(Pacific Conference of Churches).
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Relacje Regionalne
Prace podejmowane w tym zespole maj¹ na celu:
– wspieranie w³aœciwych relacji z Koœcio³ami cz³onkowskimi i pomiêdzy nimi, co
przyczyni siê do rzeczywiœcie ekumenicznego partnerstwa i wzajemnego wzrostu,
– pomoc Koœcio³om, poprzez refleksjê i wspólne dzia³anie, w tworzeniu etyki
dzielenia siê i s³u¿by oraz w wyra¿eniu jej w ekumenicznym dzieleniu zasobów,
– zachêcenie Koœcio³ów cz³onkowskich i organizacji wspó³pracuj¹cych ze
ŒRK do trwania w ekumenicznej solidarnoœci z osobami zepchniêtymi na margines i pozbawionymi g³osu poprzez w³¹czenie siê do ich walki o godnoœæ cz³owieka i zbudowanie harmonijnej wspólnoty.
Zespó³ wspó³pracuje nie tylko z Koœcio³ami i organizacjami ekumenicznymi
ale równie¿ ze œwieckimi organizacjami pozarz¹dowymi. Inicjuje i wspiera
wspó³pracê z tymi, którzy podzielaj¹ tê sam¹ wizjê godnoœci cz³owieka. W ramach tego zespo³u funkcjonuj¹ dwie specjalne struktury ekumeniczne:
– ACT – Action by Churches Together (ŒRK oraz ŒFL), której celem jest natychmiastowa pomoc,
– ECLOF – Ecumenical Church Loan Fund, który wspiera finansowo inicjatywy gospodarcze Koœcio³ów, zw³aszcza na terenach dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi.
Relacje Miêdzyreligijne i Dialog
Zespó³ wspiera kontakty pomiêdzy chrzeœcijanami a wyznawcami innych religii g³ównie poprzez wielostronny i dwustronny dialog, który ma na celu budowanie zaufania, ustosunkowanie siê do wspólnych wyzwañ oraz konfliktowych
spraw. Wa¿nym aspektem pracy zespo³u jest interpretowanie g³ównych trendów
w ¿yciu religijnym, intelektualnym i politycznym ró¿nych religii oraz prowadzenie rozwa¿añ nad przysz³oœci¹ religii i relacji miêdzyreligijnych. Wraz z innymi
zespo³ami ŒRK inicjuje i prowadzi refleksjê na temat pluralizmu religijnego i
jego znaczenia dla chrzeœcijañskiej to¿samoœci i œwiadectwa.
Obecnie prace zespo³u koncentruj¹ siê na nastêpuj¹cych zagadnieniach:
– refleksja ró¿nych religii na temat sekularyzacji, rola religii w ¿yciu publicznym oraz wyzwania, jakie niesie ze sob¹ pluralizm religijny,
– chrzeœcijañsko-¿ydowsko-muzu³mañski dialog na temat Jerozolimy,
– chrzeœcijañsko-hinduistyczny dialog na temat prozelityzmu, ekstremizmu religijnego i kast,
– chrzeœcijañsko-muzu³mañskie forum na temat praw cz³owieka.
Podstaw¹ wszelkich dialogów miêdzyreligijnych jest dialog ¿ycia, który ma
miejsce w sytuacjach pluralizmu religijnego; wszêdzie tam, gdzie chrzeœcijanie,
muzu³manie, ¯ydzi, hinduiœci i buddyœci ¿yj¹ razem i podejmuj¹ wspólne dzia³ania. Chocia¿ ten dialog nie zawsze ma zauwa¿alny wymiar religijny, to jednak
stanowi podstawê budowania relacji miêdzyludzkich.
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ŒRK organizuje i prowadzi nastêpuj¹ce rodzaje dialogów miêdzyreligijnych:
– wielostronny,
– dwustronny,
– akademicki (przedstawiciele ró¿nych religii spotykaj¹ siê i dyskutuj¹ teologiczne i filozoficzne podstawy swoich tradycji religijnych).
Mo¿na jeszcze wyró¿niæ dialog duchowy, gdzie wyznawcy ró¿nych religii
uczestnicz¹ wzajemnie w ¿yciu duchowym i liturgicznym. Ten rodzaj dialogu
budzi wiele w¹tpliwoœci poniewa¿ chrzeœcijanie nie s¹ zgodni, czy mo¿na uczestniczyæ w ¿yciu duchowym bliŸnich, których wiary nie podzielaj¹.
Relacje Miêdzynarodowe
G³ównym zadaniem zespo³u jest dostarczenie pracownikom ŒRK, Koœcio³om
cz³onkowskim, krajowym i regionalnym organizacjom ekumenicznym informacji
i wskazówek na temat problemów miêdzynarodowych, które stanowi¹ wyzwanie
dla chrzeœcijañskiego sumienia. W zwi¹zku z tym zespó³ analizuje miêdzynarodowe trendy polityczne, np. bezpieczeñstwo globalne, reforma Narodów Zjednoczonych i innych instytucji miêdzynarodowych, stosowanie sankcji, a tak¿e krytyczne sytuacje, np. status Jerozolimy, pokój na Bliskim Wschodzie, w Iraku, we
Wschodnim Timorze, Sri Lance, Sudanie, by³ej Jugos³awii, Kolumbii etc.
Zespó³ wspomaga sekretarza generalnego w przygotowywaniu publicznych
oœwiadczeñ, deklaracji i apeli do w³adz pañstwowych oraz orêdzi wyra¿aj¹cych
solidarnoœæ z Koœcio³ami i innymi organizacjami walcz¹cymi o pokój i sprawiedliwoœæ. Pomaga organom zarz¹dzaj¹cym ŒRK sformu³owaæ wspóln¹ ekumeniczn¹ odpowiedŸ na wa¿ne problemy wspó³czesnoœci.
Zespó³ realizuje programy w nastêpuj¹cych dziedzinach:
– prawa cz³owieka i wolnoœæ religijna,
– bezkarnoœæ, prawda i pojednanie,
– rozbrojenie i kontrola zbrojeñ,
– rezolucje na temat pokoju i konfliktów,
– wysiedleñcy, uciekinierzy, migranci,
– miêdzynarodowa kampania na rzecz zakazu u¿ywania min l¹dowych.

Grupa: Komunikacja
Informacja
Publikacje i Dokumentacja
Zadania zespo³ów zebranych w tej Grupie maj¹ na celu:
– realizowanie i nieustanne aktualizowanie strategii komunikacji zewnêtrznej
ŒRK (informacja i interpretacja),
– utrzymywanie kontaktów z mass-mediami,
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– przygotowywanie informacji o ŒRK: wystawy, materia³y dla goœci odwiedzaj¹cych ŒRK, strona WWW,
– utrzymywanie kontaktów z personelem odpowiedzialnym za komunikacjê
w Koœcio³ach cz³onkowskich i partnerskich organizacjach ekumenicznych.

Grupa: Finanse, S³u¿by i Administracja
Finanse
Kontrola Dochodu i Rozchodu
Personel
Os³uga Budynków
S³u¿by Komputerowe i Informatyczne
Nowy sposób funkcjonowania ŒRK zak³ada jawnoœæ finansow¹ jej dochodu i
rozchodu. ŒRK dysponuje nastêpuj¹cymi rodzajami funduszy8:
– ze sk³adek cz³onkowskich.
– celowe (od ofiarodawców na konkretne projekty i programy),
– z inwestycji,
– ze sprzeda¿y publikacji ŒRK oraz wp³ywy z funkcjonowania Instytutu w
Bossey,
– ró¿ne.
Za finansowe relacje z Koœcio³ami cz³onkowskimi oraz z instytucjami finansuj¹cymi dzia³alnoœæ ŒRK odpowiedzialny jest Zespó³ Kontroli Dochodu i Rozchodu.

Instytut Ekumeniczny
Instytut Ekumeniczny w Bossey obchodzi³ swoje 50 urodziny w 1996 r. Przez
ponad pó³ wieku jest miejscem ekumenicznej formacji. Swoje zadanie spe³nia
poprzez trzy programy:
– prowadzenie dyplomowanej szko³y,
– organizowanie seminariów,
– obs³ugê wizytuj¹cych grup i konferencji.

8
Przewidywano na rok 1999 nastêpuj¹cy udzia³ procentowy ró¿nych funduszy w ca³oœciowym
funduszu ŒRK: a) ze sk³adek cz³onkowskich. – 11,29%. Ogólna kwota op³at cz³onkowskich w ostatnich
latach niemal¿e nie zmieni³a siê. Natomiast gwa³townie spad³y inne wp³ywy; b) celowe (od ofiarodawców
na konkretne projekty i programy) – 78,74%; c) z inwestycji – 2,2%; d) ze sprzeda¿y publikacji ŒRK oraz
wp³ywy z funkcjonowania Instytutu w Bossey – 4,04%; e) ró¿ne – 3,73%. Ponad trzy czwarte dochodu
ŒRK uzale¿nione jest od konkretnych ofiarodawców. Wydaje siê, ¿e tutaj w³aœnie nale¿y ulokowaæ Ÿród³o
zarzutów, ¿e ŒRK zbytnio anga¿uje siê w sprawy nie zwi¹zane z jednoœci¹ Koœcio³ów. Donatorzy chc¹
mieæ wp³yw na programy i sposoby ich realizacji.Tendencje te nie zawsze id¹ w parze z wizj¹ dzia³añ
podejmowanych na rzecz jednoœci przez ŒRK, z wizj¹, jak¹ maj¹ jej Koœcio³y cz³onkowskie.
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Misj¹ Instytutu w Bossey jest szkolenie tych, którzy bêd¹ przewodziæ w ekumenicznych dzia³aniach, zarówno duchownych jak i osoby œwieckie. W centrum
szkoleñ znajduje siê kszta³towanie ekumenicznego myœlenia i ducha poprzez
miêdzykulturowe i miêdzykonfesyjne spotkanie oraz poprzez wspólne studia,
rozmowê, modlitwê.

2. Ku wspólnemu rozumieniu i wizji ŒRK
– efekt krytycznej refleksji
Proces samooceny ŒRK i ruchu ekumenicznego rozpocz¹³ siê od spotkania
Komitetu Centralnego ŒRK w Moskwie w 1989 r. i wi¹za³ siê z planowan¹, gruntown¹ reorganizacj¹ tej instytucji. Na polecenie Komitetu Centralnego przygotowano wersjê robocz¹ dokumentu pt. „Ku wspólnemu rozumieniu i wizji Œwiatowej Rady Koœcio³ów” (Towards a Common Understanding and Vision of the
World Council of Churches – CUV), któr¹ rozes³ano Koœcio³om cz³onkowskim do
konsultacji. W sierpniu 1997 roku Komitet Centralny zatwierdzi³ poprawion¹
wersjê tekstu.
Dokument ten ma szczególne znaczenie. Zawiera bowiem nie tylko ocenê pracy ŒRK, ale jest te¿ dobrym odniesieniem dla Koœcio³ów, pragn¹cych przyjrzeæ
siê krytycznie swoim postawom i dzia³aniom ekumenicznym. Sk³ada siê z trzech
czêœci: oceny ruchu ekumenicznego w ogóle, próby wyjaœnienia samorozumienia
ŒRK oraz jej relacji z innymi podmiotami w ruchu ekumenicznym.
Na uwagê zas³uguje rozdzia³ poœwiêcony ruchowi ekumenicznemu. Autorzy
dokumentu podkreœlaj¹, ¿e nie ma jednoznacznego rozumienia ruchu ekumenicznego i tego, co s³owo ekumeniczny obejmuje. Przez d³ugie lata okreœlano nim
wszystkie sprawy dotycz¹ce jednoœci Koœcio³a oraz wspó³pracy w misji i ewangelizacji. Od Zgromadzenia w Vancouver (1983) cel ruchu ekumenicznego zosta³
szerzej okreœlony. Jest nim nie tylko pojednanie chrzeœcijan w jednym Koœciele,
ale równie¿ pojednanie ca³ej ludzkoœci, a nawet ca³ego stworzenia, zgodnie z wizj¹ zawart¹ w Liœcie do Efezjan 1,10. U Ÿróde³ tak szeroko okreœlonego celu ruchu ekumenicznego znajduje siê myœl biblijna o jednocz¹cym zamiarze i dzia³aniu Boga. Zgromadzenie w Canberrze (1991) wzywa w tym samym duchu do
dzia³añ na rzecz pojednania œwiata. Ze strony Koœcio³ów Azji i Ameryki £aciñskiej p³yn¹ apele o szerszy ekumenizm lub makro-ekumenizm, rozumiany jako
otwarcie siê ruchu ekumenicznego na inne religie i tradycje kulturowe9. Obrazu
dope³niaj¹ jeszcze napiêcia a czasami nawet antagonizmy pomiêdzy tymi, którzy
g³osz¹ pierwszeñstwo spo³ecznego wymiaru ekumenizmu, a tymi którzy apeluj¹
9

Por. CUV 2.3-2.6.
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o pierwszeñstwo duchowego i doktrynalnego ekumenizmu. Jak zatem w takim
kontekœcie okreœliæ istotê ruchu ekumenicznego, jego zakres i cel?
ŒRK stwierdza, ¿e nie mo¿na stworzyæ jednej normatywnej definicji ruchu
ekumenicznego. Wszystkie powy¿sze aspekty s¹ wa¿ne i nie mo¿na z ¿adnego
z nich zrezygnowaæ. W centrum znajduje siê d¹¿enie do widzialnej jednoœci
chrzeœcijan, ale pojêcie jednoœci nabra³o ju¿ dla chrzeœcijan wiele nowych znaczeñ i wszystkie je ruch ekumeniczny musi w jakiœ sposób uwzglêdniaæ. Doœwiadczaj¹c tej ró¿norodnoœci ŒRK próbuje sprecyzowaæ co kryje siê obecnie
pod pojêciem ekumeniczny10. Trudno znaleŸæ w dokumencie wizjê ruchu ekumenicznego. Zawarto j¹ natomiast w tekœcie pt. „Nasza ekumeniczna wizja” (Our
Ecumenical Vision) 11, przygotowanym na nabo¿eñstwo ekumeniczne, które odby³o siê 13 grudnia na zakoñczenie obrad w Harare i mia³o na celu szczególne
uczczenie 50-tej rocznicy ŒRK. Czytamy w nim:
Pragniemy widzialnej jednoœci cia³a Chrystusa,
przyjmuj¹c dary wszystkich osób,
m³odych i starych, kobiet i mê¿czyzn, œwieckich i duchownych.
Oczekujemy uzdrowienia spo³ecznoœci ludzi,
pe³ni ca³ego Bo¿ego stworzenia
Ufamy wyzwalaj¹cej mocy przebaczenia,
przemieniaj¹cego wrogoœæ w przyjaŸñ
i niszcz¹cego ducha przemocy.
Otwieramy siê na kulturê dialogu i solidarnoœci,
dziel¹c ¿ycie z obcymi
i poszukuj¹c spotkania z wyznawcami innych religii.
Czym jest Œwiatowa Rada Koœcio³ów dzisiaj? Jakie ma cele i zadania? Czy po
50 latach istnienia obawy i nadzieje z ni¹ zwi¹zane s¹ podobne, jak w pierwszych
latach po jej powo³aniu? Czy w³aœciwie wype³nia swoj¹ rolê, czy wiernie realizuje swoje pos³annictwo? Pytania mno¿¹ siê niemal¿e bez koñca. Baza dogmatyczna ŒRK okaza³a siê pomocna w okreœleniu jej samorozumienia. Podczas III Zgro10
CUV: 2.8.1 The dynamic of the ecumenical movement is rooted in the tension between the churches
as they are and the true koinonia with the triune God and among one another which is their calling and
God’s gift; 2.8.2 The ecumenical vision encompasses the renewal of church and world in the light of the
gospel of God’s kingdom. In the face of all threats to life it affirms the Christian hope of life for all; 2.8.3
The ecumenical movement, while it shares in other efforts at international, inter-cultural, and
interreligious cooperation and dialogue, is rooted in the life of the Christian churches. Yet it is not limited
to the concern for inter-church relationships and is wider than the various organizations in which it has
found expression; 2.8.4 The ecumenical movement seeks to foster cooperation and sharing, common
witness and common action by the churches and their members. More specifically, however, it is a renewal
movement in and through the churches which has found expression in diverse initiatives and networks
among lay people, especially women and youth. It is committed to the search for visible unity, not as an
end in itself but in order to give credible witness „so that the world may believe” and to serve the healing
of the human community and the wholeness of God’s entire creation; 2.8.5 While the ecumenical
movement has a worldwide scope – in line with the original use of the word oikoumene for „the whole
inhabited earth” – it points more specifically to the catholicity of the church, that is, globally. In each
place and in all places, the ecumenical movement is concerned with the true being and life of the church
as an inclusive community.
11
Our Ecumenical Vision, „The Ecumenical Review” 1998 nr 3, s.267.
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madzenia Ogólnego ŒRK w New Delhi w 1961 r. sformu³owano j¹ nastêpuj¹co:
Œwiatowa Rada Koœcio³ów jest wspólnot¹ Koœcio³ów, które – zgodnie z Pismem
Œwiêtym – wyznaj¹, ¿e Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem, i dlatego
razem d¹¿¹ do wype³nienia swojego wspólnego powo³ania, ku chwale jednego
Boga – Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego12. Dwa sformu³owania z tej bazy sta³y siê
podstaw¹ dalszych rozwa¿añ o naturze, celach i strukturze ŒRK.
Pierwszym z nich jest okreœlenie ŒRK jako wspólnoty Koœcio³ów. Oznacza to,
¿e ŒRK nie jest Koœcio³em, ani super-Koœcio³em. Jest wspólnot¹ Koœcio³ów, które ró¿nie rozumiej¹ swoj¹ koœcielnoœæ, a wiêc i ró¿ne znaczenie nadaj¹ tej¿e
wspólnocie. Tutaj kryj¹ siê napiêcia i trudnoœci, co jednak nie przekreœla faktu, ¿e
ŒRK jest czymœ wiêcej ni¿ funkcjonaln¹ struktur¹ powo³an¹ w interesie nale¿¹cych do niej Koœcio³ów13. Czym zatem jest owa wspólnota? Pierwszym odniesieniem dla zrozumienia znaczenia tej¿e wspólnoty sta³o siê greckie s³owo koinonia. Rada jest wspólnot¹ Koœcio³ów zmierzaj¹cych ku pe³nej koinonia. Posiada
ona strukturê i organizacjê, a¿eby s³u¿yæ jako narzêdzie dla Koœcio³ów, gdy pracuj¹ one na rzecz koinonia w wierze, ¿yciu i œwiadectwie; lecz ŒRK nie nale¿y
uto¿samiaæ z t¹ struktur¹, ani nie mo¿e ona skutecznie wspomagaæ Koœcio³y bez
nieustannego odnawiania ich w³asnej ekumenicznej wizji i zobowi¹zania14. Dalej
ŒRK okreœla siebie jako znak i narzêdzie misji Boga i jego dzia³ania w œwiecie[...], jako misyjn¹, diakonaln¹ i moraln¹ wspólnotê Koœcio³ów15. ŒRK jest odpowiedni¹ p³aszczyn¹, by Koœcio³y mog³y wspólnie debatowaæ, co oznacza ich
bycie we wspólnocie i okazywanie jej na zewn¹trz. Chocia¿ Koœcio³y ró¿nie rozumiej¹ swoj¹ koœcielnoœæ, to jednak w ŒRK traktowane s¹ na równych prawach,
poniewa¿ nie decyduje ich rozmiar, ani d³ugoœæ istnienia, lecz ich bycie w Chrystusie. Przynale¿noœæ do ŒRK jest dla Koœcio³ów wyzwaniem, poniewa¿ czuj¹ siê
zobowi¹zane do coraz bardziej zdecydowanego zaanga¿owania ekumenicznego.
Teologicznie wyra¿ona istota ŒRK pozwala równie¿ mówiæ o cz³onkostwie Koœcio³ów jêzykiem teologicznym16. Nie jest ono bowiem czasow¹ przynale¿noœci¹
Koœcio³ów, poszukuj¹cych sposobu zabezpieczenia swoich miêdzynarodowych
interesów.
Drugie, wyeksponowane sformu³owanie z bazy dogmatycznej mówi o wspólnym powo³aniu. Autorzy dokumentu pokreœlaj¹ w tym miejscu dynamiczne rozu12
Dotychczasowe t³umaczenie bazy dogmatycznej ŒRK na jêzyk polski niewystarczaj¹co eksponuje te
treœci, które s¹ wa¿ne przy okreœlaniu jej wspó³czesnego samorozumienia. Brzmia³o ono nastêpuj¹co:
Œwiatowa Rada Koœcio³ów jest spo³ecznoœci¹ Koœcio³ów, które – zgodnie z Pismem Œwiêtym – wyznaj¹, ¿e
Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem i dlatego d¹¿¹ wspólnie do wype³nienia tego, do czego s¹
powo³ane, ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. Por. K. Karski, D¹¿enia ekumeniczne we
wspó³czesnym œwiecie, Warszawa 1986, s.135-136. Angielska wersja bazy ŒRK brzmi: The World Council
of Churches is a fellowship of churches which confess the Lord Jesus Christ as God and Saviour according
to the Scriptures and therefore seek to fulfil together their common calling to the glory of the one God,
Father, Son and Holy Spirit.
13
Por. CUV 3.2.
14
CUV 3.5.2.
15
CUV 3.5.3.
16
Por. CUV 3.7.
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mienie ŒRK jako wspólnoty pielgrzymów zd¹¿aj¹cych wspólnie ku temu samemu
celowi17. Krytycznie jednak dodaj¹, ¿e nie we wszystkich okolicznoœciach Koœcio³y podejmowa³y wspólne dzia³ania, chocia¿ mog³y to czyniæ. Dotychczasowy
sposób urzeczywistniania wspólnego powo³ania opisany zosta³ w art. 3 Konstytucji ŒRK. Obejmuje on m.in. wzywanie Koœcio³ów do realizacji celu, jakim jest
widzialna jednoœæ w jednej wierze i w jednej wspólnocie eucharystycznej; umo¿liwianie i u³atwianie Koœcio³om sk³adania wspólnego œwiadectwa; wspomaganie
Koœcio³ów w ewangelizacji; wyra¿anie pragnienia Koœcio³ów, by s³u¿yæ potrzebom ludzi; nawi¹zywanie i utrzymywanie relacji z ró¿nymi ruchami i organizacjami18. Tak ogólnie okreœlone „elementy” wspólnego powo³ania przyjmuj¹
w okreœlonych warunkach konkretny kszta³t. Co pewien czas wymagaj¹ wyra¿enia ich na nowo, zale¿nie od wyzwañ, jakie stawia œwiat. Jubileuszowa rocznica
istnienia ŒRK jest wyj¹tkowo dobr¹ okazj¹, by sformu³owaæ na nowo zakres i
sposób rozumienia wspólnego powo³ania Koœcio³ów. Autorzy dokumentu Ku
wspólnemu rozumieniu i wizji Œwiatowej Rady Koœcio³ów uwa¿aj¹, ¿e dzisiaj nale¿y uwzglêdniæ m.in. nastêpuj¹ce elementy:
– uznaæ istotow¹ to¿samoœæ ŒRK jako wspólnoty Koœcio³ów, które wzywaj¹
siê wzajemnie do widzialnej jednoœci w jednej wierze i w jednej wspólnocie eucharystycznej;
– okreœliæ najwa¿niejsze obszary dzia³añ Koœcio³ów, w których realizuj¹ one
g³ówny cel, jakim jest jednoœæ;
– wyjaœniæ, ¿e ŒRK jako wspólnota Koœcio³ów jest organizacj¹, poprzez któr¹
jej cz³onkowie dzia³aj¹ wspólnie, a nie cia³em, które dzia³a w oddzieleniu od Koœcio³ów;
– okreœliæ elementy ekumenicznego powo³ania w czasach wspó³czesnych;
– uwydatniæ powo³anie ŒRK do wzmacniania jednego ruchu ekumenicznego
nie tylko poprzez oficjalne, organizacyjne dzia³ania, ale równie¿ poprzez wspomaganie innych dzia³añ ekumenicznych19.
W omawianym dokumencie fragment dotycz¹cy wspólnego powo³ania Koœcio³ów nale¿y do najbardziej enigmatycznych. Tymczasem tutaj tkwi¹ podstawy
uzasadniania zaanga¿owania Koœcio³ów w dzia³alnoœæ ŒRK. Potrzeb¹ chwili jest
wiêksza precyzja w okreœlaniu wspólnego powo³ania. Nie jest wystarczaj¹ce
okreœlenie go podczas innych zgromadzeñ ogólnych ŒRK. Od czasów powo³ania
ŒRK zmieni³o siê znacznie samopojmowanie Koœcio³ów, zwiêkszy³o siê poczucie
ich to¿samoœci czy koœcielnoœci, a i œwiat, w którym przysz³o im dzisiaj wyra¿aæ
swoje pragnienie jednoœci jest zupe³nie inny. Bardziej precyzyjne okreœlenie
wspólnego powo³ania oznaczaæ bêdzie tak¿e dok³adniejsze wskazanie zobowi¹zañ i miejsca poszczególnych Koœcio³ów cz³onkowskich w pracach i strukturze
ŒRK. Ten fragment dokumentu poddawany jest wci¹¿ wnikliwej krytyce.
CUV 3.8.
Por. CUV 3.10.
19
Por. CUV 3.12.
17
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Znaczn¹ czêœæ dokumentu Ku wspólnemu rozumieniu i wizji Œwiatowej Rady
Koœcio³ów zajmuj¹ rozwa¿ania teologiczne. Nie mniej wa¿ne s¹ równie¿ rozwa¿ania praktyczne, dotycz¹ce ŒRK jako organizacji. Autorzy dokumentu od razu
zastrzegaj¹, ¿e chocia¿ ŒRK funkcjonuje jako instytucja, to jednak nie mo¿e ona
zostaæ sparali¿owana przez instytucjonalizm20. Jest bowiem przede wszystkim
¿ywym organizmem, reaguj¹cym aktywnie na nowe wyzwania nowych czasów.
Struktury s¹ jedynie œrodkami skutecznego wyra¿ania rzeczywistoœci ŒRK, bêd¹cej wspólnot¹ Koœcio³ów oraz mechanizmem umo¿liwiaj¹cym organizacjê codziennej pracy21.
Ostatnia czêœæ dokumentu mówi o relacjach z innymi partnerami w ruchu ekumenicznym, nie wszystkie bowiem organizacje czy instytucje prowadz¹ce dzia³ania ekumeniczne s¹ cz³onkami ŒRK. Autorzy dokumentu stwierdzaj¹ jednak, ¿e
pomimo ró¿nych struktur i ró¿nie sformu³owanych podstaw dogmatycznych
wszyscy uczestnicz¹ w jednym ruchu ekumenicznym. Z tego wzglêdu relacje pomiêdzy partnerami powinny charakteryzowaæ siê soborowym duchem wzajemnoœci i wspó³pracy, a nie wspó³zawodnictwem i wydzielaniem obszarów oddzia³ywania. Œwiatowy ruch ekumeniczny wraz ze swoimi organizacyjnymi kszta³tami
jest sieci¹ wspó³pracy, z wieloma centrami dzia³ania, a nie hierarchiczn¹ struktur¹, z narzuconym odgórnie autorytetem. Czêœci¹ tej sieci jest ŒRK22. Chocia¿ jest
ona organizacj¹ szczególn¹ poœród innych organizacji ekumenicznych, to jednak
nie mo¿na jej przypisywaæ zwierzchniej roli nad pozosta³ymi. Komitet Centralny
ŒRK okreœli³ w 1992 r. relacje ŒRK do innych partnerów ekumenicznych jako
partnerstwo opieraj¹ce siê na wspólnej wierze i zobowi¹zaniu23, którego cech¹
jest komplementarnoœæ, wzajemne zaufanie i wzajemnoœæ24. Wiele trudnoœci formalnych napotykaj¹ relacje z ró¿nymi ruchami i wspólnotami chrzeœcijañskimi,
nie zrzeszonymi w ŒRK, a z którymi podejmuje ona wspólne dzia³ania, zw³aszcza na p³aszczyŸnie pokoju, sprawiedliwoœci, ochrony stworzenia. Tak¿e budowanie odpowiednich struktur formalnych z osobami, grupami i organizacjami,
nie uto¿samiaj¹cymi siê z chrzeœcijañstwem jest utrudnione, czasami wrêcz niemo¿liwe. Jednak wszelkie trudnoœci w relacjach formalnych musz¹ byæ nieustannie przezwyciê¿ane dla dobra wspólnego celu.
Kontakty z Koœcio³em rzymskokatolickim, nie nale¿¹cym do ŒRK, w ci¹gu
wielu ostatnich lat naznaczone s¹ wzajemnym zaufaniem i efektywnym wysi³kiem. Najbardziej owocna jest wspó³praca poprzez Wspóln¹ Grupê Robocz¹ Watykan-Genewa oraz Komisjê Wiara i Ustrój, w których Koœció³ rzymskokatolicki
jest pe³noprawnym cz³onkiem. Zatem struktury jak najbardziej formalne zabezpieczaj¹ i umo¿liwiaj¹ owoce wspó³pracy. Nie zapowiada siê jednak, by struktury
te wzmocniono poprzez wst¹pienie Koœcio³a rzymskokatolickiego do ŒRK, co –
20
21
22
23
24

CUV 3.12.
Por. CUV 3.16.
Por. CUV 4.4.
CUV 4.5.
Por. Tam¿e.
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byæ mo¿e – jest korzystne dla obu stron25. Autorzy dokumentu podkreœlaj¹, ¿e istnieje wiele powodów i sposobów poszerzania tych relacji, nie tylko przez struktury formalne26.
Dokument Ku wspólnemu rozumieniu i wizji Œwiatowej Rady Koœcio³ów jest
owocem oœmioletnich latach konsultacji wewnêtrznych oraz ocen Koœcio³ów i
organizacji ekumenicznych nie zrzeszonych w ŒRK. W ostatnim roku konsultacji
Koœcio³y cz³onkowskie i wspó³pracuj¹ce ze ŒRK przesy³a³y 153 pisemne oceny
dokumentu27. W wiêkszoœci ocen Œwiatowa Rada Koœcio³ów jawi siê jako instytucja w³aœciwie reprezentuj¹ca Koœcio³y cz³onkowskie. Najwiêcej uwag krytycznych w tym wzglêdzie nadesz³o ze strony prawos³awnych Koœcio³ów28. Baza dogmatyczna ŒRK zyska³a ponownie ocenê pozytywn¹, gdy¿ trafnie wyra¿a wspóln¹ wiarê, przekonania oraz teologiczne samorozumienie Koœcio³ów i organizacji
ekumenicznych. Pomimo tych pozytywnych not Koœcio³y wyrazi³y gotowoœæ do
podjêcia dalszych debat na temat przysz³ej struktury, roli i samorozumienia ŒRK.
Dokument stwierdza stan faktyczny ŒRK i ruchu ekumenicznego. Odwo³uje
siê czêœciej do doœwiadczeñ i dokumentów ekumenicznych z przesz³oœci ni¿ kreœli œmia³¹ wizjê organizacji, która przewodzi w inicjatywach ekumenicznych.
Ostro¿ne okreœlanie wyzwañ, jakie rzuca chrzeœcijanom œwiat wspó³czesny nie
sprzyja profetycznym refleksjom. Dokument, który mia³by staæ siê – w zamierzeniu autorów – ekumeniczn¹ kart¹ dla XXI wieku29 nie mówi dok³adniej o celu ruchu ekumenicznego, nie precyzuje dróg jego osi¹gniêcia. Widzialna jednoœæ pojawia siê w dokumencie jako cel oczywisty. Ale jej „oczywistoœæ” nie przybiera
konkretnego kszta³tu. Pozostaje tajemnic¹, bez próby jej przybli¿enia. Poniewa¿
cel nie jest okreœlony – dlatego nie wiadomo którêdy do niego zd¹¿aæ. Pozostaje
jedynie metoda stopniowych przybli¿eñ, która ju¿ wiele razy nie zda³a egzaminu.
Wydaje siê, ¿e w dokumencie na miarê XXI wieku nie powinno zabrakn¹æ konkretnych s³ów na ten temat.
Dokument zosta³ przygotowany na VIII Zgromadzenie Ogólne ŒRK w Harare.
Oczekiwano, ¿e Koœcio³y cz³onkowskie wypowiedz¹ siê ostatecznie na temat
kszta³tu i roli ŒRK. Jednak – jak przewidywano30 – obrady zdominowa³y sprawy
spo³eczne kosztem debat o wizji ekumenizmu i jednoœci chrzeœcijan. Dokument
zosta³ przyjêty w takim kszta³cie, w jakim sformu³owano go przed obradami. Nie
25
Por. A. Skowronek, Dlaczego Koœció³ Rzymskokatolicki nadal nie zabiega o cz³onkostwo w
Ekumenicznej Radzie Koœcio³ów, SiDE 1998 nr 1, s. 9-18.
26
Por. CUV 4.11.
27
Por. The Ecumenical Movement, the Churches and the World Council of Churches. An Orthodox
contribution to the reflection process on „The Common Understanding and Vision of the WCC”, Bia³ystok
1996.
28
Por. Turn to God. Rejoice in Hope. Orthodox Reflections on the Way to Harare, Geneva: World
Council of Churches 1998, s. 51-78.
29
CUV, Preface.
30
Por. S. Kobia, The changing role of the state and the challenge for church leadership in Africa,
„Echoes” 1998 nr 14, s.8-11; Z. Kameeta, Being the Church of God in in contemporary Africa: an
ecumenical perspective, Tam¿e, s.14-18; „Confronting”, s. 35-44; S. Bakare, An African Perspective on the
Jubilee Celebration, „The Ecumenical Review” 1997 nr 4, s. 470-475.
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jest to jednak kszta³t ani ostateczny, ani zadowalaj¹cy. Ekumeniczna „wizytówka” ŒRK zmieni siê zapewne ze wzglêdu na niepokoje wyra¿one przez prawos³awne Koœcio³y cz³onkowskie.

3. ŒRK bez prawos³awia?
Ostatnie lata przynios³y wzmo¿on¹ debatê na temat cz³onkostwa Koœcio³ów
prawos³awnych w ŒRK. Jej przebieg pokazuje wyraŸnie, ¿e zupe³nie zasadne s¹
obawy co do mo¿liwoœci zupe³nego opuszczenia ŒRK przez wszystkie Koœcio³y
prawos³awne. Szczytem tej debaty by³o spotkanie 15 autokefalicznych Koœcio³ów prawos³awnych w Tesalonikach na prze³omie kwietnia i maja 1998 r., gdzie
rozmawiano o wzrastaj¹cym niezadowoleniu w Koœcio³ach prawos³awnych, spowodowanym niektórymi dzia³aniami ŒRK i protestanckich Koœcio³ów cz³onkowskich31. Chocia¿ w komunikacie po spotkaniu potwierdzono ekumeniczne zaanga¿owanie Koœcio³ów prawos³awnych, to jednak nie ma w¹tpliwoœci, ¿e powa¿nie zosta³ zakwestionowany sens ich cz³onkostwa w ŒRK32.
Jeszcze przed Zgromadzeniem w Harare powo³ano na polecenie Komitetu
Centralnego Prawos³awn¹ Grupê Zadaniow¹, która mia³a zbadaæ relacje pomiêdzy prawos³awiem a ŒRK. Przygotowany przez tê Grupê raport33 omawia nowe
okolicznoœci i sporne kwestie, które sprawiaj¹, ¿e niezbêdne staje siê inne sformu³owanie udzia³u prawos³awia w ruchu ekumenicznym.Wœród tych nowych
okolicznoœci wskazano:
– Nowe wydarzenia w ekumenicznej wspólnocie.
W ci¹gu piêædziesiêciu lat istnienia ŒRK wzros³a liczba Koœcio³ów cz³onkowskich, wiekszoœæ z tych Koœcio³ów jest z pó³kuli po³udniowej, wzros³a wspó³praca z regionalnymi i krajowymi organizacjami ekumenicznymi, Koœció³ rzymskokatolicki zintensyfikowa³ swoje dzia³ania ekumeniczne, wzrós³ udzia³ kobiet w
¿yciu ŒRK. Te nowe okolicznoœci, bêd¹ce przedmiotem dumy ŒRK, dla prawos³awnych sprawiaj¹ trudnoœci, gdy¿ wyraŸnie wp³ywaj¹ na stopieñ i rodzaj
uczestnictwa prawos³awnych w ruchu ekumenicznym i w ŒRK. Zmiany te maj¹
31
Oprócz niezaprzeczalnie pozytwnych skutków dla prawos³awia wynikaj¹cych z jego udzia³u w ruchu
ekumenicznym, wskazuje siê równie¿ doœwiadczenia negatywne. Prawos³awni twierdz¹, ¿e w wielu
spotkaniach ŒRK s¹ oni zmuszeni do wypowiadania siê w kwestiach ca³kowicie obcych dla ich tradycji
b¹dŸ wobec których wypowiedzieli ju¿ wielokrotnie swoje stanowcze zdanie. Do takich kwestii
nale¿¹:interkomunia z nie-prawos³awnymi, jêzyk inkluzywny, ordynacja kobiet, prawa mniejszoœci
seksualnych, religijny synkretyzm. Stanowisko przedstawicieli prawos³awia traktowane jest jednak jako
deklaracje mniejszoœci, a jako takie nie maj¹ wp³ywu na trendy ogólne i etos ŒRK. Por. Evaluation of New
Facts in the Relations of Orthodoxy and the Ecumenical Movement. Thessaloniki, Greece, 29 April-2 May
1998, w: Turn to God, s.137.
32
Por. Tam¿e, s.136-138.
33
Por. Orthodox-WCC Relations. A Contribution from the Orthodox Task Force. 28 January 1998, w:
Tam¿e, s. 171-178.
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bowiem ekumeniczne, teologiczne i instytucjonalne konsekwencje, co nie zosta³o
wystarczaj¹co uwzglêdnione w nowej wizji ŒRK.
– Nowe wydarzenia w Koœcio³ach protestanckich.
Prawos³awni s¹ przekonani, ¿e obecne Koœcio³y protestanckie zmieni³y siê radykalnie w swoim etosie i priorytetach w porównaniu do tych Koœcio³ów, z którymi prawos³awni rozpoczynali dialog w czasach powstawania ŒRK. Zmiany dotycz¹ przede wszystkim kwestii eklezjalnych i podzia³ów, które wci¹¿ maj¹ miejsce w Koœcio³ach protestanckich.
– Nowe wydarzenia w Koœciele rzymskokatolickim.
Naanga¿owanie ekumeniczne tego Koœcio³a, widoczne we wspólnych pracach
ze ŒRK, w udziale katolików w dialogach dwustronnych i wielostronnych oraz
w regionalnych i krajowych radach Koœcio³ów staje siê niezrozumia³e i nieczytelne w kontekœcie misyjnej aktywnoœci Koœcio³a rzymskokatolickiego na terenach
zamieszka³ych g³ównie przez prawos³awnych.
– Nowe wydarzenia w Koœcio³ach prawos³awnych.
Wiele Koœcio³ów prawos³awnych funkcjonuje obecnie w zmienionej sytuacji politycznej i spo³ecznej, zw³aszcza w Europie wschodniej, œrodkowej i po³udniowej. Rodzi to wiele nowych mo¿liwoœci, ale te¿ sprzyja nacjonalizmowi i izolacjonizmowi.
Koœcio³y prawos³awne musz¹ wskazaæ i nazwaæ wewnêtrzne napiêcia (teologiczne,
eklezjalne, spo³eczno-polityczne i osobiste), które czêsto s¹ przyczyn¹ obecnej postawy prawos³awnych wobec ruchu ekumenicznego. WyraŸne sformu³owanie wewnêtrzych napiêæ pozwoli odró¿niæ je od trudnoœci wystêpuj¹cych w ³onie ruchu ekumenicznego, a niezale¿nych od uwag zg³aszanych przez prawos³awie.
Wspomniany raport okreœla obszary34, na których nale¿y podj¹æ dyskusjê, by
wyjaœniæ trudnoœci we wspó³pracy prawos³awnych ze ŒRK. S¹ to:
– Natura jednoœci, do której d¹¿ymy.
Prawos³awni sprzeciwiaj¹ siê koncepcji jednoœci zwanej miêdzywyznaniow¹ ugod¹ i wzywaj¹ do jednoœci w wierze, tradycji i ¿yciu niepodzielonego Koœcio³a, który
jest Una Sancta. W dokumentach i wypowiedziach ŒRK nie ma wyraŸnie sformu³owanej i konsekwentnie utrzymywanej wizji jednoœci, do której d¹¿¹ Koœcio³y.
– Cz³onkostwo w ŒRK a eklezjologia.
Chocia¿ ŒRK kwestiê cz³onkostwa dobrze wyjaœnia w dokumencie Ku wspólnemu rozumieniu i wizji ŒRK, to jednak pojawiaj¹ siê problemy zwi¹zane z tendencj¹ Koœcio³ów, zw³aszcza protestanckich, do jednoczenia siê na zasadzie lokalnych konkordii czy unii. Zjednoczone Koœcio³y s¹ lub staj¹ siê cz³onkami
ŒRK. Wynikaj¹ z tego jakieœ konsekwencje dla wizji eklezjalnej i cz³onkostwa
Koœcio³ów prawos³awnych oraz dla ekumenizmu, zw³aszcza lokalnego. Konsekwencje te nie s¹ do tej pory powa¿nie brane pod uwagê.
– Natura dokumentów i decyzji ŒRK.
Nie jest wyraŸnie okreœlone, jak¹ naturê i rangê maj¹ dokumenty ŒRK. Nie
wszystkie s¹ „dokumentami uzgodnionymi”, nie wszystkie wyra¿aj¹ odpowied34

Por. Tam¿e, s.174-176.
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nio stanowisko i przekonania prawoslawnych. Nie ma jasno okreœlonego podmiotu, np. kto mówi jeœli pojawia siê wyra¿enie: Œwiatowa Rada Koœcio³ów, Koœcio³y, Koœció³ uniwersalny?
– Wieloznacznoœæ terminologii.
Widoczna jest ona ju¿ w sformu³owaniu ruch ekumeniczny. Dla prawos³awnych ruch ekumeniczny oznacza d¹¿enie do chrzeœcijañskiego pojednania i jednoœci. Tymczasem dla ŒRK ruch ekumeniczny mo¿e oznaczaæ ró¿ne sprawy:
dzia³ania tylko wewn¹trz Koœcio³ów protestanckich, albo wspó³pracê z ró¿nymi
instytucjami i religiami. To ró¿ne znaczenie ruchu ekumenicznego, powoduje
niepewnoœæ i pytania wœród prawos³awnych o rodzaj i cel dzia³añ, w których
uczestnicz¹.
– Problem eklezjologiczny.
Do ŒRK nale¿¹ Koœcio³y o ró¿nej eklezjologii i samorozumieniu. Prawos³awni
uto¿samiaj¹ swój Koœció³ z Una Sancta, a jednoczeœnie uznaj¹ rzeczywistoœæ
eklezjaln¹ poza swoimi granicami eklezjalnymi. Koœcio³y protestanckie rozumiej¹ Una Sancta w terminach uniwersalistycznych: jest sum¹ ró¿nych Koœcio³ów
chrzeœcijañskich w takim kszta³cie, w jakim istniej¹ obecnie. Chocia¿ ŒRK deklaruje, ¿e obejmuje Koœcio³y o ró¿nym samorozumieniu, to jednak na ogó³ pozostaje to w sferze pragnienia, a praktycznie w dokumentach znaleŸæ mo¿na protestanckie rozumienie Koœcio³a.
– Programy i priorytety ŒRK.
ŒRK ma obowi¹zek uwzglêdniania w swoich programach propozycji tematycznych Koœcio³ów cz³onkowskich. Ma tak¿e obowi¹zek proponowania Koœcio³om cz³onkowskim tematów, które wymagaj¹ szerszego zainteresowania
(np. rasizm, godnoœæ kobiet, troska o œrodowisko naturalne). Koœcio³y prawos³awne s¹ jednak zaniepojone genez¹ i treœci¹ niektórych programów ŒRK
oraz zmianami w tych programach, jakie wprowadzane s¹ przez pracowników
ŒRK. Niekiedy nie ma zgodnoœci pomiêdzy programami i priorytetami
uzgodnionymi w d³ugim procesie decyzyjnym, a ostatecznie realizowanymi
programami. W tym kontekœcie prawos³awni nie mog¹ liczyæ na realizacjê
swoich priorytetów.
– Reprezentacja i udzia³ w g³osowaniu.
Praktycznie przyjê³o siê, ¿e podczas g³osowañ prawos³awni maj¹ 25% g³osów. O podziale g³osów decyduj¹ kryteria geograficzne, spo³eczne, wiekowe i
p³ciowe. Tymczasem, zdaniem prawos³awnych, g³ówne kryteria powinny mieæ
naturê eklezjaln¹ czy wyznaniow¹, odzwierciedlaj¹c¹ zupe³nie ró¿ne eklezjologie Koœcio³ów prawos³awnych i protestanckich oraz ogrom¹ ró¿nicê w liczbie
prawos³awnych Koœcio³ów lokalnych i protestanckich. Ponadto proporcje przyjête podczas g³osowania powinny przek³adaæ siê równie¿ na proporcje wyznaniowe zatrudnionego personelu ŒRK. Bior¹c zatem pod uwagê fakt, ¿e w ŒRK
funkcjonuj¹ dwie g³ówne eklezjologie (niezale¿nie od ró¿nic wewn¹trz nich):
prawos³awna i protestancka, to podzia³ g³osów powinien byæ w stosunku 50%
do 50%.
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– Sprawowanie kultu.
ŒRK przywi¹zuje wielk¹ uwagê do wspólnego sprawowania kultu. Dla prawos³awnych jest to Ÿród³em radoœci i niepokoju. Niepokój zwi¹zany jest z tym, ¿e
nabo¿eñstwa odzwierciedlaj¹ g³ównie protestancki sposób modlitwy oraz w³¹czaj¹ tzw. jêzyk inkluzywny35. Tymczasem prawos³awni uwa¿aj¹, ¿e podstaw¹
wspólnych modlitw powinien byæ jêzyk przyjêty w bazie dogmatycznej ŒRK, w
której mówi siê o wierze Koœcio³ów w Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.
– Kwestia interkomunii (goœcinnoœci eucharystycznej).
Dla prawos³awnych wspólne, pe³ne uczestnictwo w Eucharystii jest wyrazem
jednoœci, a nie drog¹ do niej. Chocia¿ stanowisko to wyra¿ono ju¿ wielokrotnie i
ma ono uzasadnienie w prawos³awnej teologii, to jednak traktowane jest ono jako
wyraz zacofania, zamkniêcia a nawet arogancji. Prawos³awni nie mog¹ odst¹piæ
od takiej koncepcji Eucharystii, a co za tym idzie nie mog¹ uczestniczyæ w ekumenicznych Eucharystiach.
– Prawos³awna „kultura”.
Istnieje pewien styl bycia prawos³awnym pomimo ró¿nych szerokoœci geograficznych oraz œrodowisk spo³ecznych i kulturowych, w których istniej¹ Koœcio³y
prawos³awne. Styl ten wyra¿a siê w sposobie traktowania duchownych i hierarchii prawos³awnej, ³¹cznie ze specjalnym sposobem zwracania siê. Prawos³awni
pragn¹, by uszanowano przyjête u nich protoko³y postêpowania i nie dopatrywano siê istnienia nietolerancji czy protekcjonalnoœci.
Podczas Zgromadzenia w Harare powo³ano Komisjê Specjaln¹, która zbada
wszystkie problemy zwi¹zane z cz³onkostwem Koœcio³ów prawos³awnych w
ŒRK oraz zaproponuje Komitetowi Centralnemu niezbêdne zmiany w strukturze,
stylu pracy i etosie ŒRK. Komisja otrzyma³a mandat na 3 lata.

4. Burzliwa przysz³oœæ
Kolejne lata pracy ŒRK zapowiadaj¹ siê burzliwie. Doœwiadcza ona z jednej
strony wewnêtrznych taræ pomiêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi, oczekuj¹cymi
wiêkszej precyzji w zasadach i celach dzia³ania. Nie pozwol¹ one ŒRK œlamazarnie reagowaæ na swoje oczekiwania. Z drugiej strony wielkie organizacje œwiatowe oczekuj¹ od niej, ¿e wypowie siê w kwestiach wa¿nych dla ¿ycia cz³owieka.
Dopinguje to ŒRK do anga¿owania siê w programy, które mo¿e nie maj¹ bezpoœredniego zwi¹zku z jednoœci¹, ale s¹ w jakimœ sensie wspólnym œwiadectwem
chrzeœcijan wobec œwiata. Œmia³e plany ograniczaj¹ drastycznie zmniejszaj¹ce siê
w ostatnich latach œrodki finansowe. Przysz³e lata zdominuj¹ zapewne debaty nad
35
O mo¿liwoœciach stosowania jêzyka inkluzywnego w nabo¿eñstwach pisze: R. D. Witherup, A
Liturgist’s Guide to Inclusive Language, Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press 1996.
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nowym etosem ŒRK i nad nowym modelem jej funkcjonowania. Byæ mo¿e proponowany przez prawos³awnych „model rodziny” bêdzie najtrafniejsz¹ propozycj¹, pozwalaj¹c¹ rozwi¹zaæ sporne kwestie na forum ŒRK pomiêdzy prawos³awnymi i protestantami.
Chocia¿ dokument Ku wspólnemu rozumieniu i wizji ŒRK nie jest dopracowan¹ wizj¹ teologiczn¹, chocia¿ Zgromadzenie w Harare forum teologicznym nie
by³o, to jednak ŒRK wyraŸnie okreœli³a, które programy bêdzie realizowaæ i jakie
tematy j¹ interesuj¹. Podczas posiedzenia Komitetu Centralnego (26 sierpnia – 3
wrzeœnia 1999) okreœlono tematy, które znajd¹ siê w centrum prac ŒRK:
– bycie Koœcio³em – w dzia³aniach ŒRK po³o¿ony zostanie nacisk na budowanie inkluzywnej wspólnoty, która uwzglêdnia obecnoœæ tych, którzy do tej pory
czêsto pozostawali na marginesie ¿ycia Koœcio³a, m.in. kobiety, m³odzie¿, dzieci,
ludnoœæ rdzenna, osoby niepe³nosprawne. ŒRK ma byæ miejscem ekumenicznego
spotkania i dialogu Koœcio³ów podzielonych nie tylko na p³aszczyŸnie wiary lecz
tak¿e to¿samoœci etnicznej czy rasowej;
– troska o ¿ycie – w ostatnich latach prowadzono ju¿ programy, w których
podkreœlano rangê etyki stawiaj¹cej ¿ycie w centrum swoich rozwa¿añ, podejmowano dzia³ania na rzecz kultury pokoju i niestosowania przemocy. Nowoœci¹ w
stosunku do dotychczasowych prac jest wiêksze uwydatnienie wymiaru duchowego troski o ¿ycie oraz odniesienie do problemów etycznych wywo³anych stosowaniem biotechnologii;
– pos³uga pojednania – d¹¿enia do jednoœci powinny iœæ w parze z pos³ug¹
pojednania. Stanie siê to mo¿liwe jeœli w centrum dzia³añ znajdzie siê wspólna
modlitwa, wspólne ¿ycie duchowe i wspólnie podjêty wysi³ek na rzecz budowania wspólnoty;
– wspólne œwiadectwo i s³u¿ba – œwiat wspó³czesny stawia przed Koœcio³ami
wiele wyzwañ, na które powinny one odpowiedzieæ wspólnie. Jednym z takich
teologicznych i duchowych wyzwañ jest globalizacja. Innymi zaœ wzrastaj¹cy
pluralizm religijny, zmieniaj¹ce siê rozumienie misji i ewangelizacji, bujnie kwitn¹cy prozelityzm. Wszystko to wymaga zwiêkszenia wysi³ków na p³aszczyŸnie
dialogu miêdzyreligijnego i miêdzywyznaniowego.
Niektóre z tych tematów znalaz³y siê ju¿ w programach realizowanych przez
ŒRK. Inne zaproponowane zosta³y podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego w
Harare. Kontynuacj¹ Programu Walki z Przemoc¹ bêdzie Ekumeniczna Dekada
Walki z Przemoc¹, która rozpocznie siê w 2001 roku. Bêdzie ona dla Koœcio³ów
wyzwaniem, by wypowiedzia³y walkê strukturom, obyczajom, systemom w³adzy,
które podtrzymuj¹ przemoc w œwiecie.
***
Po Zgromadzeniu Ogólnym w Harare Œwiatowa Rada Koœcio³ów funkcjonuje
w innych strukturach. Realizowane przez ni¹ programy zosta³y jednak zmodyfikowane w niewielkim stopniu, chocia¿ niektóre Koœcio³y cz³onkowskie w³aœnie
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na tym polu domaga³y siê wiêkszych zmian. Zapewne kolejne lata przynios¹
wiêksz¹ precyzjê w okreœleniu priorytetów i zakresu prac podejmowanych przez
ŒRK. Nie mo¿na jednak oczekiwaæ, ¿e ŒRK bêdzie jedynie ogólnoœwiatowym
forum zjednoczeniowych d¹¿eñ chrzeœcijan. Rola, jak¹ ŒRK zaczê³a odgrywaæ
w ostatnich latach na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej wymaga, by sta³a siê ona
tak¿e forum dialogu ogólnoludzkiego.
W procesie konsultacji dokumentu Ku wspólnemu rozumieniu i wizji ŒRK Koœció³ Ewangelicki Niemiec wypowiedzia³ nastêpuj¹ce s³owa:
1. Potrzebujemy ŒRK dzisiaj i w przysz³oœci, aby wyra¿a³a wysi³ki Koœcio³ów
na rzecz jednoœci i wspólnoty, inicjowa³a dzia³ania i przynagla³a Koœcio³y do jednoœci, koinonia i odnowy.
2. Potrzebujemy ŒRK dzisiaj i w przysz³oœci, aby o¿ywia³a ekumeniczne rozumienie misji i ewangelizacji i aby zachêca³a Koœcio³y cz³onkowskie do ich praktykowania.
3. Potrzebujemy ŒRK dzisiaj i w przysz³oœci, aby by³a prorockim g³osem i
platform¹ dzia³añ, gdy¿ stoimy wobec globalnych wyzwañ zwi¹zanych ze sprawiedliwoœci¹, pokojem, integralnoœci¹ stworzenia.
4. Potrzebujemy ŒRK dzisiaj i w przysz³oœci, aby by³a globaln¹ platform¹ dla
dialogu miêdzyreligijnego.
5. Potrzebujemy ŒRK dzisiaj i w przysz³oœci, aby przemawia³a w imieniu Koœcio³ów i reprezentowa³a ich w sprawach miêdzynarodowych.
6. Potrzebujemy ŒRK dzisiaj i w przysz³oœci, aby by³a platform¹ przygotowañ
powszechnego soboru ekumenicznego ca³ego Koœcio³a Jezusa Chrystusa na pocz¹tku przysz³ego wieku36.
ŒRK mo¿e traktowaæ te s³owa jako manifest zaufania i uznania dla swojej dotychczasowej pracy. Mo¿e w nich równie¿ znaleŸæ zachêtê do podjêcia siê roli
reprezentanta chrzeœcijan na forum miêdzynarodowym. Bez w¹tpienia jest to rola
kusz¹ca.

36
P. Lodberg, Common Understanding and Vision. An Analysis of the Responses to the Process, „The
Ecumenical Review” 1998 nr 3, s.271.
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KONTROWERSYJNY KONSENS
W NAUCE O USPRAWIEDLIWIENIU

Polskie media katolickie nieomal nie zauwa¿y³y istnej ekumenicznej sensacji,
jak¹ by³a og³oszona w lutym 1997 roku Wspólna Deklaracja (WD) Œwiatowej
Federacji Luterañskiej (ŒFL) i Papieskiej Rady do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan w
kwestii nauki o usprawiedliwieniu, od wieków uwa¿anej za fundamentaln¹ barierê na drodze zjednoczenia Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji z Koœcio³em katolickim. Dokument zosta³ wypracowany przez wspóln¹ komisjê wymienionych organów i przed³o¿ony gremiom obu œwiatowych Koœcio³ów do zobowi¹zuj¹cej
akceptacji. Nieoczekiwane osi¹gniêcie zgodnoœci w podstawowej dla naszych
Koœcio³ów problematyce wyzwalaæ zaczê³o tu i tam euforiê, któr¹ oddaæ mo¿na
w nastêpuj¹cych s³owach: b¹dŸmy szczêœliwi, ¿e spieramy siê ju¿ tylko w kwestii Koœcio³a, papie¿a, Mszy œw. jako ofiary i na temat Maryi, zgodni natomiast
jesteœmy w prawdzie, ¿e zostaliœmy usprawiedliwieni (zbawieni) wy³¹cznie moc¹
Bo¿ej ³aski ze wzglêdu na Jezusa Chrystusa, i ¿e mo¿emy przyj¹æ ten dar tylko
we wierze, bez spe³nienia z naszej strony jakichkolwiek warunków wstêpnych.
Zarysowany suchy stan rzeczy nabiera rumieñców ¿ycia w konfrontacji z drêcz¹cym pytaniem, z jakim ca³e lata zmaga³ siê Marcin Luter (1483-1546): Jak
zyskam sobie ³askawego Boga? To pytanie, dzisiejszemu chrzeœcijaninowi raczej
doœæ obce, zapêdzi³o go do klasztoru, gdzie poprzez hard¹ i zdyscyplinowan¹
ascezê pragn¹³ zapracowaæ sobie na zbawienie i zyskaæ pewnoœæ w tej pal¹cej
dla siebie sprawie. ¯ycie klasztorne Luter potraktowa³ bardzo powa¿nie, niczego
sobie nie daruj¹c. O tym okresie swego ¿ycia pisa³: To prawda, ja by³em pobo¿nym zakonnikiem i mej regu³y przestrzega³em z tak¹ surowoœci¹, i¿ mogê powiedzieæ: „Je¿eli kiedykolwiek jakiœ mnich dosta³ siê do nieba na skutek mnisich dewocji, wtedy i ja chcia³em by³ tam siê dostaæ...”.
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Wszelkie usilne zabiegi okaza³y siê jednak daremne: w sercu ambitnego mnicha zagnieŸdzi³o siê ponure doœwiadczenie grzechu, a z nim poczucie zw¹tpienia
i panicznego strachu przed Bo¿ym s¹dem gniewu. W tej rozterce ducha reformator próbuje ratowaæ siê ucieczk¹ do Biblii, gdzie ustawicznie zderza siê z tekstem
Listu do Rzymian 1, 16n, który przyprawia go o coraz bardziej gryz¹c¹ irytacjê.
Jest tam bowiem, w jego przekonaniu, powiedziane, ¿e Ewangelia, czyli Radosna
Nowina ods³ania zgrozê sprawiedliwoœci Boga. Luter nie potrafi³ wydostaæ siê
z myœlowego potrzasku: Czy¿ nie doœæ na tym, mówi³ do siebie, ¿e nêdznym
grzesznikom, nêkanym uci¹¿liwym Prawem Dziesiêciu Przykazañ, Bóg tak¿e
w Ewangelii grozi nam jeszcze wyrokiem swej straszliwej sprawiedliwoœci i
swym pa³aj¹cym gniewem! W swym klasztorze spotka³ siê jedynie z nauk¹ o
czynnej a mœciwej sprawiedliwoœci Boga i dlatego ustawicznie przeciwko Niemu
siê buntowa³. A¿ pewnego dnia poczu³ siê wrêcz powalony nag³ym natchnionym
b³yskiem intuicji, ¿e Bo¿a sprawiedliwoœæ, jak¹ On nas darzy, jest sprawiedliwoœci¹ stoj¹c¹ na us³ugach Jego mi³osierdzia: sprawiedliwoœæ, któr¹ Bóg sk³ada
nam w darze, jest sprawiedliwoœci¹, w której sprawiedliwy ¿yje z Bo¿ej ³aski,
mianowicie z wiary. Jest to sprawiedliwoœæ bierna, przez któr¹ mi³osierny Bóg
nas usprawiedliwia.
Prze³omowoœæ tego wydarzenia, w biografii Marcina Lutra znanego pod nazw¹
„prze¿ycia w wie¿y” a datowanego na rok 1513/14, u dzisiejszego chrzeœcijanina
wyzwala niek³amane zdumienie. Jesteœmy zdania, i¿ w treœci owego prze¿ycia nie
ma nic z epokowoœci, przede wszystkim zaœ nie kryje ono w sobie najmniejszej
dawki dynamitu, zdolnego naruszyæ granit jednoœci Koœcio³a. Ka¿demu teologowi
wiadomo dziœ, ¿e najpóŸniej od czasów œw. Augustyna (354-430) w³aœnie tak a nie
inaczej brzmia³o – odkryte na nowo przez Lutra – zgodne œwiadectwo ca³ej teologicznej tradycji. Jedyn¹ zagadk¹ jest dla nas pytanie, dlaczego ta prawda pozostawa³a dla Lutra tak d³ugo ukryta, ¿e owo odkrycie Doktor Marcin, mnich-augustianin (!), uwa¿a³ w ogóle za odkrycie. Elementy rozluŸniaj¹ce jego wiêŸ z Koœcio³em wystêpuj¹ dopiero od roku 1520, kiedy to w kwestii Koœcio³a, urzêdu i
sakramentów reformator ustawia siê na pozycjach, które dziel¹ go od Rzymu a które niekoniecznie wynika³y z jego odkrycia pasywnej „sprawiedliwoœci Boga”.
Krótko mówi¹c: Lutra nauka o usprawiedliwieniu nie jest czynnikiem dziel¹cym
Koœció³. Wielu teologów (na czele z wielkim Josephem Lortzem /1877-1975/, radykalnym odnowicielem katolickiego spojrzenia na Reformacjê i reformatora), jest
zdania, ¿e na tym odcinku i w wielu innych punktach Lutra mo¿na zintegrowaæ z
myœleniem katolickim. Kardyna³ Jan Willebrands (ur. 1909) ju¿ w latach siedemdziesi¹tych nazwa³ Marcina Lutra naszym wspólnym nauczycielem1. P. Manns, teolog katolicki, promuje Lutra na ojca wiary.
Do tak pojêtej rehabilitacji walnie przyczyni³a siê w 1957 r. pionierska ksi¹¿ka
Hansa Künga (ur. 1928) na temat nauki o usprawiedliwieniu w ujêciu Karola Bar1
Zbli¿ony tytu³ „nauczyciel powszechny” (doctor communis) Koœció³ katolicki przyznaje œw.
Tomaszowi z Akwinu.
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tha (1886-1968), najwiêkszego teologa reformowanego naszych czasów, w jej
porównaniu z nauczaniem Soboru Trydenckiego. Mistrzowskie analizy wypowiedzi Soboru prowadz¹ autora do wniosku o fundamentalnej zgodnoœci miêdzy nauk¹ K. Bartha i Soborem Trydenckim2. Recenzenci tej Ÿród³owej rozprawy
Künga uwa¿aj¹, ¿e mamy tu pe³ne prawo do wymiany nazwisk – w miejsce Karola Bartha wstawiæ mo¿na po prostu Marcina Lutra i stwierdziæ zgodnoœæ jego
stanowiska z doktryn¹ Soboru Trydenckiego3. W debatê nad dzie³em Künga, i po
jego stronie, z temperamentem wkroczy³ Karl Rahner (1904-1984), formu³uj¹c
przy okazji podejrzenie, czy teologowie nie wymyœlaj¹ coraz bardziej subtelnych
racji dla obrony rzekomo niepokonalnego podzia³u Koœcio³a4.
Otto H. Pesch (ur. 1931), najwybitniejszy znawca teologii Lutra po stronie katolickiej, zaj¹³ siê zestawieniem jego nauki o usprawiedliwieniu z teologi¹ œw.
Tomasza z Akwinu (ok. 1224-1274) i odkry³ zaskakuj¹ce wspó³brzmienie obu
teologów w prezentowanej przez nich nauce o usprawiedliwieniu. Swe licz¹ce
ponad 1000 (!) stronic dzie³o Pesch zamyka odwa¿nym a s³usznym zdaniem: Teologia katolicka bêdzie musia³a otworzyæ siê na zapytanie, czy czyni dobrze, bez
walki oddaj¹c Marcina Lutra w posiadanie teologii ewangelickiej5.
Powy¿szy krótki, wcale nie marginalny ekskurs historyczny, pozwala na lepsze uchwycenie istotnych treœci WD i powsta³ej wokó³ niej namiêtnej dyskusji.
Debata rozgorza³a najpierw na skrzydle ewangelickim, gdzie doprowadzi³a do
istnej religijnej kontrowersji. Zwolennicy WD podkreœlali zdumiewaj¹cy sukces
reformacyjnej doktryny, która przetar³a sobie drogê do samego serca katolicyzmu. Natomiast krytycy dokumentu wytykali mu powierzchownoœæ ujêcia i pominiêcie praktycznych konsekwencji eklezjologicznych; pod g³oœnym manifestem krytyki podpisa³o siê ok. 150 akademickich nauczycieli teologii. Na trzeciej
flance podnosi³y siê g³osy, ¿e owa nieprzejednana krytyka sprowadza siê do stanowiska „wszystko albo nic”, która to metoda prost¹ drog¹ prowadzi do ekumenii
powrotu (do Koœcio³a katolickiego).
Po stronie katolickiej ponowne i ¿ywsze zainteresowanie WD datuje siê od 25
czerwca 1998 r., kiedy to kardyna³ Edward I. Cassidy (ur. 1924) przedstawi³ ten
dokument na konferencji prasowej i kiedy to tego samego dnia opublikowana zosta³a OdpowiedŸ Koœcio³a Katolickiego na WD, wypracowana we wspólnym porozumieniu miêdzy Kongregacj¹ Nauki Wiary i Papiesk¹ Rad¹ do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan6. Kardyna³ stwierdzi³ w swoim wyst¹pieniu, ¿e osi¹gniêty w WD
H. Küng, Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung, Einsiedeln 1957.
Oto brzmienie jednego z kanonów zamykaj¹cych wielki soborowy Dekret o usprawiedliwieniu: Jeœli
ktoœ twierdzi, ¿e cz³owiek mo¿e byæ usprawiedliwiony przed Bogiem przez swoje czyny dokonywane albo
si³ami natury ludzkiej, albo dziêki nauce Prawa, lecz bez ³aski Bo¿ej poprzez Chrystusa Jezusa – niech
bêdzie wy³¹czony ze spo³ecznoœci wiernych (BF VII 77).
4
K. Barth w swej przedmowie do wymienionej ksi¹¿ki Künga w przyp³ywie wielkiej radoœci pisa³, ¿e
jest ona symptomem, i¿ opadaj¹ wody potopu, który utrudnia³ dialog teologów katolickich i
protestanckich.
5
O. H. Pesch, Die Theologie der Rechtfertigung bei Martin Luther und Thomas von Aquin, Mainz
1985, s. 956.
6
ŒFL ratyfikowa³a WD 16 czerwca 1998 r.
2
3
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konsens, który nie podlega zakwestionowaniu, nie rozci¹ga siê jednak na wszystkie aspekty nauki o usprawiedliwieniu (a wiêc: nie na wszystkie prawdy podstawowe, lecz tylko na niektóre z nich); podkreœli³ tak¿e, ¿e katolicka odpowiedŸ
pragnie doprecyzowaæ niektóre punkty WD, by w ten sposób przyczyniæ siê do
przezwyciê¿enia istniej¹cych jeszcze ró¿nic; podniós³ wreszcie myœl, i¿
w odniesieniu do prawd uzgodnionych w konsensie trac¹ sw¹ wa¿noœæ potêpienia
Soboru Trydenckiego7. Cassidy wskaza³ te¿ na realn¹ perspektywê formalnego
aktu podpisania WD ³¹cznie z Odpowiedzi¹ Koœcio³a Katolickiego.
Istniej¹ce jeszcze pomiêdzy naszymi Koœcio³ami ró¿nice nie przekreœlaj¹ osi¹gniêtego w WD konsensu. Biskup Karl Lehmann (ur. 1936), przewodnicz¹cy
Konferencji Episkopatu Niemiec, mówi o konsensie zró¿nicowanym, co oznacza,
¿e istniej¹ce w dalszym ci¹gu ró¿nice nie dziel¹ ju¿ wiêcej naszych Koœcio³ów.
Stoimy mianowicie w obliczu konsensu, który w ¿adnym wypadku nie jest totalny i uniformistyczny, lecz przy ca³ej zgodnoœci pogl¹dów dopuszcza do istnienia
ró¿nic w wyra¿aniu jednej i tej samej prawdy. W referacie wyg³oszonym na jesiennej Sesji Plenarnej Konferencji Episkopatu (1998) Lehmann nawi¹zuje te¿ do
kwestii rych³ego podpisania WD i uwa¿a, ¿e jest to sprawa drugorzêdna: Gdyby
bowiem obecnie zobowi¹zuj¹co podpisaæ „Konsens w podstawowych prawdach
nauki o usprawiedliwieniu”, bez odpowiedzi na zagadnienia sporne, mielibyœmy
do czynienia tylko z jakimœ torso, które w obu Koœcio³ach prowadziæ mog³oby do
znacznych napiêæ a mo¿e nawet do podzia³ów.
Wyakcentujmy zatem podkreœlane w WD konwergencje, by nastêpnie przyjrzeæ siê bli¿ej ich katolickim doprecyzowaniom.
W swych po czêœci obszernych 44 artyku³ach WD wychodzi z za³o¿enia, i¿
w oparciu o liczne uprzednie raporty ekumenicznych dialogów w nauce o usprawiedliwieniu osi¹gniêto dziœ ju¿ wysoki stopieñ wspólnej orientacji i wspólnego
os¹du w interesuj¹cym obie strony zagadnieniu (nr 4)8. Sta³o siê to mo¿liwe m.in.
dziêki temu, ¿e w biegu historii nasze Koœcio³y wzbogaci³y siê o nowe intuicje i
¿e dokonuj¹ siê procesy, które nie tylko im pozwalaj¹, lecz jednoczeœnie ¿¹daj¹ od
nich ponownego zbadania dziel¹cych problemów i potêpieñ oraz spojrzenia na
nie w nowym œwietle (nr 7).
Do prawd podstawowych, rozumianych bez ró¿nicy przez oba Koœcio³y, dokument zalicza (oprócz jednolicie przedstawionej oceny danych Pisma Œwiêtego:
nrnr 8-13) nastêpuj¹ce pozycje: naukê o usprawiedliwieniu jako dziele Boga Trójjedynego (nr 15), o powszechnoœci zbawienia w Chrystusie moc¹ wiary udzielonej w darze przez Ducha Œwiêtego (nr 16), o niemo¿liwoœci zas³u¿enia sobie
tego daru i wy³¹cznym zdaniu siê na Bo¿e mi³osierdzie (nr 17), o usprawiedliwieniu dokonuj¹cym siê tylko z ³aski (nr 19), osobno zaakcentowana zostaje centralna ranga doktryny o usprawiedliwieniu jako nieodzownym kryterium kieruj¹cym
ca³oœæ nauczania i praktyki Koœcio³a na Jezusa Chrystusa (nr 18).
7
Podczas gdy luterskie Pisma Wyznaniowe zawieraj¹ nieliczne tylko potêpienia, Sobór Trydencki w
odniesieniu do nauki o usprawiedliwieniu og³asza a¿ 32 anatemy.
8
Cytaty WD w t³umaczeniu w³asnym A.S.
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Te ogólne rysy strukturalne wiary WD wi¹¿e bezpoœrednio z nauk¹ o usprawiedliwieniu. W tematyce tej istnieje, Bogu dziêki, wspólna p³aszczyzna dla wiary katolików i ewangelików9. Dokument s³usznie przechodzi wiêc do prezentacji
poszczególnych momentów tej nauki w paragrafie 4 zaopatrzonym w tytu³: „Rozwiniêcie wspólnego rozumienia usprawiedliwienia”. Has³o „rozwiniêcie” mo¿emy tu pojmowaæ w dwojaki sposób: zarówno tak, ¿e rozwiniêcia te znajd¹ siê w
œcis³ej ³¹cznoœci z wymienionymi prawdami wspólnymi, jak te¿ i w ten sposób,
¿e interesuj¹ce nas rozwiniêcia bêd¹ siê po obu stronach prezentowa³y ró¿nie, nie
stanowi¹c mimo to ró¿nic dziel¹cych nasze Koœcio³y.
Posuwaj¹c siê na tej drodze WD mo¿e wykazywaæ, i¿ w odniesieniu do poszczególnych prawd nie musi istnieæ doskona³a jednomyœlnoœæ, lecz zachodziæ
mog¹ trwa³e a noœne ró¿nice dotycz¹ce jêzyka, teologicznego wyrazu i roz³o¿enia
akcentów w rozumieniu usprawiedliwienia (nr 40). Do takich wtórnych rozwiniêæ
nale¿¹ m.in. wspólne przekonania, ¿e cz³owiek nie ma wolnoœci w odniesieniu do
swego zbawienia, poniewa¿ jest ono darmo dan¹ ³ask¹ (nr 19); ¿e jego wspó³dzia³ania nigdy nie nale¿y uwa¿aæ za dzia³anie cz³owieka z jego w³asnych si³ (nr 20);
¿e w akcie usprawiedliwienia Bóg nie poczytuje cz³owiekowi jego grzechu i ¿e w
wierze zostaje z³¹czony z Chrystusem (nr 22), co znajduje swój wyraz w czynnej
mi³oœci, która pozostaje darem Boga (nr 24); ¿e wierni mog¹ byæ pewni (posiadania) ³aski (nr 34) i w ufnoœci polegaæ ca³kiem na Chrystusie (nr 35); ¿e u cz³owieka spe³niaj¹cego dobre uczynki, które zas³uguj¹ na nagrodê, usprawiedliwienie
nigdy nie przestaje byæ darem ³aski (nr 31).
Z powy¿szego zwiêz³ego wyliczenia wspólnych przekonañ, ró¿ni¹cych siê
jednak w dykcji jêzykowej, kszta³cie wyrazu i specyfice akcentów wynika prosty
wniosek, ¿e wed³ug WD chodzi o wspólne i istotne elementy usprawiedliwienia,
które jednoczeœnie obfituj¹ w momenty ró¿nicuj¹ce.
Wywa¿ony, irenicznym umiarem tchn¹cy tekst WD, przygotowanej i zredagowanej wspólnymi si³ami Œwiatowej Federacji Luterañskiej i Papieskiej Rady do
Spraw Jednoœci Chrzeœcijan ostudzi³a wy¿ej wymieniona OdpowiedŸ Koœcio³a
Katolickiego. Mo¿na mówiæ o zimnym prysznicu ostro skierowanym na ów obiecuj¹cy dokument. W swych pierwszych s³owach OdpowiedŸ ocenia pozytywnie
dokument lutersko-katolicki, który jest œwiadectwem osi¹gniêcia wysokiego stopnia zgodnoœci pogl¹dów; za s³uszne uznaje stwierdzenie WD, i¿ w podstawowych
prawdach nauki o usprawiedliwieniu istnieje konsens. A potem czytamy nastêpuj¹ce zdanie Odpowiedzi: A mimo to Koœció³ katolicki jest przekonany, ¿e jeszcze
nie mo¿na mówiæ o tak daleko posuniêtym konsensie, który w kwestii usprawiedliwienia eliminowa³by wszelk¹ ró¿nicê miêdzy katolikami i luteranami. Na innymi miejscu mowa jest o tym, i¿ wysoki stopieñ uzyskanej zgodnoœci jeszcze nie
uprawnia do twierdzenia, jakoby dziel¹ce w usprawiedliwieniu ró¿nice miêdzy
9
Abstrahujemy tu oczywiœcie od przyk³adów najró¿norodniejszych interpretacji usprawiedliwienia
pod piórem ewangelickich teologów. Niezliczona iloœæ tych ujêæ wrêcz wymyka siê próbie ich
systematyzacji. Dowód wieloœci tych interpretacji stanowiæ móg³by chocia¿by wspomniany protest 150
ewangelickich profesorów, dezawuuj¹cych WD.
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katolikami i luteranami by³y li tylko spraw¹ roz³o¿enia akcentów wzglêdnie stylu
jêzyka.
Koryguj¹ca OdpowiedŸ Papieskiej Rady do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan i
Kongregacji Nauki Wiary szorstko wrêcz odnosi siê do Œwiatowej Federacji Luterañskiej, podwa¿aj¹c po prostu jej autorytet w osi¹gniêtym na drodze synodalnych konsultacji wielkim konsensie (magnus consensus) w doktrynie o usprawiedliwieniu. Pozostaje kwestia faktycznego autorytetu w kwestii takiego synodalnego konsensu dzisiaj, ale tak¿e i w przysz³oœci, w ¿yciu i nauczaniu Wspólnoty
Luterañskiej. Je¿eli dodaæ, ¿e ze Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ prowadzi siê
rozmowy od ponad 30 lat! ...
Pomijaj¹c seriê krytycznych wypowiedzi teologów ewangelickich, ograniczmy siê do reakcji na OdpowiedŸ najzznakomitszego katolickiego znawcy, rzecznika i cz³onka szerego komisji do dialogów w³aœnie na temat Lutrowego usprawiedliwienia, O. H. Pescha: Rzymsk¹ deklaracj¹ sam jestem w³aœciwie przera¿ony. Jawi siê najpierw pytanie, sk¹d watykañskiej Radzie do Spraw Jednoœci nagle
przychodzi tak wiele w¹tpliwoœci. W czasie powstawania „Wspólnej Deklaracji”
strona watykañska dwukrotnie, w imieniu Kongregacji Nauki Wiary, wyra¿a³a ¿yczenia zmian i przedk³ada³a propozycje dla nowych sformu³owañ. Wszystkie zosta³y wiernie uwzglêdnione. Nie podnoszono przy tym wówczas ani jednego z zastrze¿eñ, jakie w rzymskim dokumencie figuruj¹ teraz... Z wszystkiego tego p³ynie
wniosek: wysuwane obecnie zastrze¿enia nie pochodz¹ z Rady do Spraw Jednoœci
Chrzeœcijan; musia³a siê ona znaleŸæ pod naciskiem z innej strony. Wówczas natomiast mo¿na by³o siê spodziewaæ, i¿ owa druga strona nie bêdzie siê chowa³a
za plecami kardyna³a Cassidy, przewodnicz¹cego Rady, lecz siê ujawni...
Trudno mierzyæ siê na tym miejscu z poprawkami naniesionymi przez OdpowiedŸ. Niech wystarczy krótki ich rejestr. Postulowane s¹ konieczne doprecyzowania m.in. w nastêpuj¹cych kwestiach: a. u¿yta w odniesieniu do usprawiedliwionego formu³a jednoczeœnie usprawiedliwiony i grzesznik (simul iustus et peccator) nie czyni zadoœæ nauce Soboru Trydenckiego o ca³kowitym usuniêciu
grzechu przez chrzest; b. z równ¹ stanowczoœci¹ podkreœlona zostaje wolnoœæ
cz³owieka (w przeciwieñstwie do czysto biernej postawy) w przyjêciu ³aski; c. w
tym kontekœcie przywo³ane zostaje te¿ znaczenie sakramentu pokuty w procesie
ponownego usprawiedliwienia po grzechu, czego wystraczaj¹co nie uwypukla
WD; d. mówienie o usprawiedliwieniu jako kryterium jedynym w swoim rodzaju
dla wiary ewangelickiej musi byæ uzupe³nione dodatkiem, ¿e w katolickim ujêciu
wiary jest wiêcej kryteriów; e. wa¿nym uzupe³nieniem WD jest wreszcie „reprezentatywnoœæ” obu partnerów dialogu: po stronie katolickiej zachodzi zobowi¹zuj¹ca ranga autorytetu, u ewangelików tymczasem obserwuje siê mozolne zabiegi wokó³ wielkiego konsensu (magnus consensus), którego autorytet zawsze pozostaje podwa¿alny.
Nawet pobie¿ne tylko zaznajomienie siê z dokumentami dotycz¹cymi nauki o
usprawiedliwieniu i niezliczonymi na nie reakcjami mo¿e wzbudziæ niepokoj¹ce
pytanie: Czy na wra¿liwej roœlince ekumenicznej nadziei na wiêkszy krok ku wi-
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dzielnej jednoœci Koœcio³ów nie osiad³ przymrozek szronu? Co oznacza³aby taka
zmiana klimatu dla dalszych prac nad konsensem? W danej chwili powiedzieæ
mo¿na pewnie tyle tylko, ¿e ruch, jaki w Koœciele katolickim zacz¹³ towarzyszyæ
tworzeniu siê teologicznej opinii, z jednej strony dzia³a niew¹tpliwie korzystnie
w wykuwaniu konkretnych porozumieñ, z drugiej zaœ strony utrudnia przeprowadzanie jasnych porównañ w sprawach zasadniczych. Oceniaj¹c atmosferê, jaka
ostatnio wytworzy³a siê wokó³ problematyki usprawiedliwienia, ktoœ zawyrokowa³, ¿e z istniej¹cych i wypróbowanych miêdzy naszymi Koœcio³ami antagonizmów zrodzi³o siê niepewne i nieufne miêdzykonfesyjne partnerstwo.
Ka¿dy, kto zadaje sobie zbawienne pytanie, czy WD posuwa naprzód sprawê
jednoœci Koœcio³ów, winien móc powiedzieæ, co przez tak¹ jednoœæ ma na mysli. Kto wypatruje za modelem wzajemnego porozumienia, ten odnajdzie w WD
bardzo wa¿ny ku temu wk³ad. Deklaracja oczyszcza drogê do wyjaœnieñ i rozpraszania w¹tpliwoœci: rozró¿nia mianowicie miêdzy konwergencjami i ró¿nicami. Natomiast w Odpowiedzi Koœcio³a Katolickiego na WD, za której redakcjê Koœció³ ten jest przecie¿ wspó³odpowiedzialny, katolicki Urz¹d Nauczycielski ze swej strony te ró¿nice wyjaœnia, raz pos³uguj¹c siê œwiat³ocieniami, to
znów siêgaj¹c po mazak pogrubiaj¹cy. I w ten sposób stajemy od nowa, tak jesteœmy przekonani, na twardym gruncie, na którym spokojnie spocz¹æ mo¿e
szczegó³owe porównywanie miêdzy pozycjami ewangelickimi i katolickimi.
Zestawienia takie wymagaj¹ naturalnie mocnego impulsu: nieposkromionego
zaciekawienia w odniesieniu do konfesyjnie zró¿nicowanej mentalnoœci, odmiennego stylu myœlenia u partnera tudzie¿ w³asnego stosunku do niego tu i
teraz, czyli dzisiaj – a¿eby nie poprzestaæ na konsensie teologii samej z sob¹,
lecz nieustraszenie uruchamiaæ tê motorykê, która w oparciu o postawy zró¿nicowane i poprzez nieprzerwany ci¹g wzajemnych pytañ poprowadzi kontrowersjê do dalszych rozwi¹zañ.
Nie doktnêliœmy tu ca³ego pakietu problemów nierozdzielnie zwi¹zanych z
poszukiwaniem trudnego konsensu w kwestii usprawiedliwienia. Nale¿¹ do nich
tzw. zagadnienia otwarte, jak przede wszystkim wewnêtrzna wiêŸ miêdzy nauk¹
o usprawiedliwieniu a Koœcio³em. Inaczej: czy bezpoœrednim rezultatem osi¹gniêcia konsensu w pierwszym zagadnieniu bêdzie zjednoczenie Koœcio³ów?
Decyduj¹ce to pytanie zosta³o ogólnie naœwietlone. W rozumieniu Lutra, dla którego wed³ug w³asnych jego s³ów: Artyku³ o usprawiedliwieniu jest mistrzem,
ksiêciem, panem, sternikiem i sêdzi¹ nad wszystkimi rodzajami nauki, strze¿e i
panuje nad wszelkim koœcielnym nauczaniem i os¹dza nasze sumienie przed Bogiem. Bez tego artyku³u œwiat jest bez reszty rzucony na pastwê œmierci i ciemnoœci – na sformu³owane wy¿ej pytanie odpowiedzieæ nale¿a³oby kategorycznie tak.
W ujêciu katolickim usprawiedliwienie nie jest jedynym i wy³¹cznym kryterium
nauczania i praktyki Koœcio³a, w konsekwencji czego odpowiedŸ na to pytanie
wypaœæ musi w sposób bardziej zró¿nicowany. Pog³êbion¹ odpowiedŸ na ów rozstrzygaj¹cy problem umo¿liwi¹ dalsze dialogi toruj¹ce drogê do finalnego konsensu w nauce o usprawiedliwieniu.
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* * *
Up³ynê³y wieki od czasu, gdy przedstawiona tu problematyka rozpala³a namiêtnie umys³y ludzkie. U dzisiejszych chrzeœcijan zagadnienie usprawiedliwienia natrafia pewnie na niezrozumienie a przynajmniej na obojêtne wzruszenie ramion. A jednak: istota ówczesnych teologicznych sporów zachowuje po
dziœ dzieñ swoj¹ ¿yw¹ aktualnoœæ. Tematyzuje bowiem ¿ywotne od pradziejów
pytania cz³owieka w kwestii jego zbawienia, ale czyni³a to dot¹d w myœlowym
i egzystencjalnym horyzoncie wieku XVI. Inaczej jawi siê ten problem oczom
cz³owieka wieku dwudziestego, który coraz bardziej stawaæ siê zdaje epok¹ dechrystianizuj¹c¹ siê. Podstawowa treœæ orêdzia o usprawiedliwieniu opiewa, ¿e
cz³owiek swego zbawienia nie jest w stanie sprawiæ sam, lecz mo¿e tylko otworzyæ siê na przyjêcie tego daru od Boga. I oto zadanie zadane nam na dziœ: tê
prawdê nale¿y wyraziæ w takim jêzyku i dykcji, i¿ cz³owiek dnia dzisiejszego
bêdzie w stanie zrozumieæ j¹ jako wyzwalaj¹c¹ odpowiedŸ na swe naj¿ywotniejsze pytania i potrzeby. Karl Rahner powiedzia³ kiedyœ: Tylko wówczas, gdy
poganom czasów dzisiejszych chrzeœcijanie bêd¹ w stanie przybli¿yæ istotê nauki o usprawiedliwieniu, bêd¹ te¿ potrafili osi¹gn¹æ ekumeniczne porozumienie
w centralnej dla nich doktrynie o usprawiedliwieniu. Rozb³ysnê³aby wówczas
na ich oczach intuicja, ¿e chrzeœcijañskie wyznania z dawien dawna myœl¹ tak
samo i reprezentuj¹ zgodne pogl¹dy w zasadniczym rozumieniu usprawiedliwienia.
Do podstawowych doœwiadczeñ dzisiejszego cz³owieka nale¿y przecie¿ obserwacja, ¿e rzeczy, które w naszym ¿yciu licz¹ siê najbardziej, nie zosta³y wypracowane lub nabyte przez nas samych, ¿e raczej staj¹ siê naszym udzia³em oraz ¿e
otrzymujemy je w darze. Fakt, ¿e jesteœmy na tym œwiecie, cieszymy siê zdrowiem, ¿e ¿ycie w rodzinie i gronie dzieci nale¿y do egzystencji udanej: wszystko
to nie jest rezultatem naszych osobistych osi¹gniêæ. I oto: ewangelijne orêdzie o
usprawiedliwieniu g³osi, ¿e szczêœliwy bieg naszego ¿ycia, widziany w ca³oœci,
ca³y jego sens nie jest wydany na ³up œlepego przypadku, lecz zosta³ nam przyobiecany i przyznany jako dar mi³uj¹cego nas Boga. W sumie: powodzenie naszego ¿ycia nie zawis³o ostatecznie od naszych w³asnych zabiegów i naszych zas³ug, lecz staje siê naszym udzia³em z ³aski darmo nam danej.
Wielk¹ tê prawdê o zdalnym oddzia³ywaniu nauki o usprawiedliwieniu ilustruj¹ niemal naocznie trzy aspekty10. Na pierwszym miejscu wskazaæ nale¿y na ró¿nicê miêdzy osob¹ a jej dzia³aniem. Cz³owiek nie realizuje istoty swego ¿ycia
przez to, co czyni, i to zarówno w swych dzia³aniach dobrych jak i z³ych. Jako
osoba jest zawsze czymœ wiêcej od tego, co sam osi¹gn¹³ lub w czym uchybi³,
s³owem: jest czymœ wiêcej ni¿ jego dokonania lub pope³nione nieprawoœci. Nawet tam, gdzie jako istota schorowana i zestarza³a niczego nie jest ju¿ w stanie
10

Por. P. Neuser, Ökumene in der Krise, „Münchener Theologische Zeitschrift” (1999) 15n.

KONTROWERSYJNY KONSENS W NAUCE O USPRAWIEDLIWIENIU

51

dokonaæ, nadal przecie¿ posiada sw¹ wartoœæ. Cz³owieka nie definiuj¹ jego osi¹gniêcia, nie mo¿e te¿ byæ definiowany nawet przez swoje „zbrodnie”; przed ka¿dym cz³owiekiem zawsze stoi otworem szansa zbawienia, wiêcej – zbawienie adresowane jest w sposób szczególny do grzesznika.
Z t¹ sytuacj¹ wi¹¿e siê druga okolicznoœæ. W naszym œwiecie panuje przekonanie, ¿e cz³owiek jako osoba stanowi wartoœæ absolutn¹. Wartoœæ nie jest mu
przyznawana przez spo³eczeñstwo, ani te¿ nie jest wypadkow¹ rozumu czy œwiadomoœci, lecz jest rzeczywistoœci¹ nieuwarunkowan¹ i niewymienialn¹. Wierz¹cy
wyznaj¹, ¿ê fundamentem tej wartoœci jest Bóg. Przy odrzuceniu tej podstawy
niemo¿liwe staje siê uzasadnienie, dlaczego spo³eczeñstwo nie mia³oby prawa
odmawiaæ wartoœci i godnoœci jednostkom, których ¿ycie i postêpowanie okaza³y
siê niegodnymi ludzkiej postawy.
I po trzecie, tak¿e ca³e nasze dzia³anie stoi jednoznacznie pod znakiem obietnicy ewangelijnego usprawiedliwienia. W gruncie rzeczy mo¿emy i wolno nam
czyniæ wszystko, co jest mo¿liwe i to nawet wtedy, gdy w konkretnych sytuacjach przewidujemy, i¿ nasze dzia³anie nie zostanie zwieñczone sukcesem, ¿e
daleko w tyle pozostaniemy za celem, jaki sobie wytyczyliœmy. Nasz¹ aktywnoœci¹ kieruje wrêcz zasada: dzia³aæ mogê w ogóle tylko dlatego, poniewa¿ w moje
dzia³anie z góry wkalkulowa³em mo¿liwoœæ a nawet przyzwolenie dla pope³niania b³êdów. Gdyby w moich poczynaniach za¿¹dano ode mnie perfekcji, wywi¹zania siê bez reszty z postawionych mi zadañ lub nawet wypracowania zbawienia
(potocznie: „zas³u¿enie sobie na niebo”), wówczas postulat taki z miejsca sparali¿owa³by wszelkie dzia³anie. Poniewa¿ jednak wiem, ¿e doskona³ej ca³oœci nigdy
ode mnie nie za¿¹daj¹, ¿e wybaczane bêd¹ tak¿e b³êdy, spokojnie mogê czyniæ
to, co le¿y w zakresie mej mocy; wywi¹zywaæ siê mogê z moich zadañ dobrze i
to do tego stopnia, na jaki tylko pozwalaj¹ mi moje ograniczone mo¿liwoœci.
Ewangelijne orêdzie o usprawiedliwieniu widziane z tej perspektywy nie prowadzi do biernoœci, lecz stanowi prawdziwe wyzwolenie do pe³ni dzia³ania.
Wyzwalaj¹co brzmi uroczysta deklaracja Soboru Trydenckiego: Je¿eli ktoœ
twierdzi, ¿e cz³owiek mo¿e byæ usprawiedliwiony przed Bogiem przez swoje czyny
dokonywane albo si³ami natury ludzkiej, albo dziêki nauce Prawa, lecz bez ³aski
Bo¿ej poprzez Chrystusa Jezusa – niech bêdzie wy³¹czony ze spo³ecznoœci wiernych (BF VII 77). Nauka o usprawiedliwieniu nie by³a wiêc kontrowersyjn¹ kwesti¹ ju¿ oko³o po³owy XVI wieku. Wielki liberalny teolog protestancki Adolf von
Harnack (1851-1930) by³ nawet przeœwiadczony, i¿ gdyby powy¿sza wypowiedŸ
Soboru Trydenckiego nie zosta³a sformu³owana dopiero w roku 1547, a wiêc w
rok po œmierci Marcina Lutra, lecz sta³a siê oficjaln¹ nauk¹ i praktyk¹ Koœcio³a
ju¿ w roku 1517, w którym reformator og³osi³ swe 95 Tez, ca³a Reformacja mia³aby ca³kiem inny przebieg. A mo¿e i w ogóle do Reformacji nie by³oby dosz³o.
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PROBLEMY EKUMENICZNE ROSJI, GRUZJI
I UKRAINY

W ostatnim numerze „SiDE” nie uda³o nam siê zamieœciæ przegl¹du wydarzeñ
ekumenicznych z terenu Rosji i krajów oœciennych. Nie chcemy jednak przerywaæ prowadzonego cyklu, a przeciwnie, kontyuowaæ go, obecnie wiêc omawiamy te wydarzenia, jakie dokona³y siê w 1998 r., przegl¹d z roku bie¿¹cego pozostawiaj¹c dla kolejnego numeru „Studiów”.
Patrz¹c siê na scenê ¿ycia religijnego rosyjskiej Cerkwi, nale¿y chyba dojœæ do
przekonania, ¿e sprawa ewentualnej kanonizacji ostatniego cara Miko³aja II i
jego rodziny oraz wiernych s³ug, zamordowanych w okrutny sposób przez bolszewików 17 lipca 1918 r. w Jekaterynburgu, ma dla kierownictwa tamtejszego
Koœcio³a istotne znaczenie. B¹dŸ co b¹dŸ kanonizacja cara, który by³ jednoczeœnie zwierzchnikiem Cerkwi, jeszcze wyraŸniej unaoczni³aby ludowi rosyjskiemu
nierozerwalny zwi¹zek Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego z pañstwem rosyjskim. Podjêcie jednak takiej decyzji mia³oby jednoczeœnie z³e strony. Wi¹za³oby
Koœció³ z osob¹ Miko³aja II, który dla Cerkwi nie uczyni³ zbyt wiele, by³ zwolennikiem zachowawczej polityki, w pañstwie zaœ sta³ siê przez sw¹ abdykacjê
sprawc¹ upadku monarchii i poœrednio przekazania w³adzy w rêce bolszewików.
W 80. rocznicê œmierci cara w³adze pañstwowe w Rosji przechwyci³y jakby
inicjatywê nadania rozg³osu poœmiertnego osobie Miko³aja II. Zarz¹dzono bowiem, ¿e odnalezione niedaleko Jekaterynburga szcz¹tki pomordowanych maj¹
zostaæ pogrzebane w Sankt-Petersburgu. Uroczystoœæ tê naznaczono na dzieñ 17
lipca 1998 r. i z³o¿enie zw³ok nast¹pi³o w Soborze Pietropaw³owskim (imienia
œwiêtych Piotra i Paw³a) w miejscu spoczynku wszystkich cz³onków dynastii
Romanowych. Lecz o dziwo! w uroczystoœci tej nie wzi¹³ udzia³u Patriarcha Moskwy i Wszechrusi, nie uczestniczyli te¿ w niej inni hierarchowie prawos³awni,
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poza miejscowym metropolit¹ W³adymirem i delegacj¹ podleg³ego mu duchowieñstwa. Sprawa nieobecnoœci hierarchii rosyjskiej Cerkwi na tak wa¿nych obrzêdach religijnych wzbudzi³a zainteresowanie prasy œwiatowej, która na ogó³,
nie wchodz¹c w argumenty strony koœcielnej, interpretowa³a j¹ na niekorzyœæ patriarchy Aleksego.
Tymczasem g³êbsze zapoznanie siê z t¹ kwesti¹ daje wiele przes³anek do
gruntownego zastanowienia siê nad tym, czy stanowisko zwierzchnictwa cerkiewnego nie by³o w³aœciwie przemyœlane. Podstaw¹ dla tych rozwa¿añ mo¿e
byæ przede wszystkim wywiad telewizyjny, udzielony przez patriarchê Aleksego II jeszcze przed uroczystoœciami pogrzebowymi, w dniu 14 lipca 1998 r. W
wywiadzie tym zostaje spo³eczeñstwu rosyjskiemu zaprezentowany nowy termin „szcz¹tków spod Jekaterynburga”, który pomija ju¿ zwi¹zek odnalezionych
zw³ok z osob¹ cara Miko³aja II i cz³onków jego rodziny. Patriarcha Aleksy II
wskaza³, ¿e Koœció³ musi ponosiæ „odpowiedzialnoœæ naukow¹ i historyczn¹”
wobec wniosków, jakie przedstawi³a rz¹dowa komisja medyczno-prawna w
sprawie identyfikacji szcz¹tków ludzkich wydobytych z ziemi 11 lipca 1991 r.
w pobli¿u Jekaterynburgu, bowiem, jak zaznacza³ Œwiêty Synod, powziête decyzje nie mog¹ wywo³ywaæ powa¿nych w¹tpliwoœci¹ czy nawet konfliktów w
Koœciele i spo³eczeñstwie. Dla w³aœciwego przeprowadzenia kanonizacji Koœció³ powinien mieæ identyfikacjê zw³ok danego mêczennika, jego biografiê i
zgromadzone materia³y hagiograficzne. Tymczasem znalezione zw³oki w miejscowoœci Gamina Jama, choæ na pewno nale¿¹ do osób zg³adzonych przez przeœladowców Pana Boga, jacy w pierwszych latach wojny domowej dokonywali
masowych egzekucji, to jednak nie jest powiedziane, ¿e s¹ to szcz¹tki cz³onków rodziny carskiej. Co wiêcej, konkluzje komisji rz¹dowej nie s¹ zgodne z
wynikami poszukiwañ Miko³aja Soko³owa, który prowadzi³ badania wkrótce po
masakrze dokonanej w Jekaterynburgu (1918-1924), jak wreszcie zastosowana
metoda ekspertyzy genetycznej, przeprowadzona w brytyjskich oœrodkach naukowych, budzi powa¿ne zastrze¿enia ze strony Lwa ¯iwotowskiego z Akademii Rosyjskiej. Ponadto w grobie nie odnaleziono zw³ok ksiê¿niczki Marii i
carewicza Aleksego.
Jak mówi³ patriarcha Aleksy II, Hierarchia musi strzec jednoœci Koœcio³a i
rozpoznawaæ wolê Bo¿¹. Jego zdaniem, w razie kanonizacji nie do pomyœlenia
by³by brak stwierdzenia autentycznoœci relikwii, choæ z drugiej strony, wyniesienie do œwiêtoœci mo¿e byæ dokonane bez relikwii. Koœció³ wyrazi³ wobec rz¹du
zgodê na tymczasowe pogrzebanie w Sankt-Petersburgu szcz¹tków spod Jeketerynburga, które dot¹d chrzeœcijañskiego pochówku nie mia³y. Niemniej, gdyby
rzeczywista identyfikacja zasta³a dokonana, to Œwiêty Synod podejmie decyzjê,
gdzie zw³oki cara Miko³aja II maj¹ byæ ostatecznie z³o¿one.
Na razie zaœ to, co Koœció³ mo¿e czyniæ, to wierzyæ, i¿ dusze pomordowanych
ofiar spoczywaj¹ w Panu. Modliæ siê za ich wieczny odpoczynek, wspominaæ
pope³nione z³o i wyra¿aæ za nie skruchê w imieniu ca³ego ludu. Tak wiêc Œwiêty
Synod wezwa³ wiernych do modlitwy w³aœnie owego dnia 17 lipca o wieczny
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odpoczynek nie tylko rodziny carskiej, lecz wszystkich tych, którzy zostali zamordowani i którzy cierpieli podczas lat przeœladowañ.
Sam zaœ patriarcha Aleksy II odprawi³ panichidê – ¿a³obne nabo¿eñstwo w
Monasterze Troicko-Sergiejewskim w Sergiewie Posadzie pod Moskw¹ w
obecnoœci wielkiej ksiê¿nej Leonidy Georgiewny i jej wnuka Jerzego Michaj³owicza, g³ównego pretendenta do tronu, na razie zamieszka³ych w Madrycie. W
tym dniu patriarcha wezwa³ wiernych do wyra¿enia ¿alu za grzechy apostazji i
królobójstwa, do wyra¿enia skruchy, której towarzyszy³yby post i abstynencja,
tak, aby Pan wys³ucha³ modlitw i pob³ogos³awi³ nasz¹ Ojczyznê, daj¹c jej pokój
i pomyœlnoœæ.
Przebieg tych zdarzeñ zdaje siê wskazywaæ na wielofunkcyjnoœæ roli, jak¹ odgrywaj¹ obecnie szcz¹tki z Jekaterynburga. Inicjatywa podjêta jednostronnie
przez rz¹d o ich pogrzebaniu nie znalaz³a b³ogos³awieñstwa ze strony rosyjskiej
hierarchii, choæ przez udzia³ metropolity W³adimira nie zosta³a zlekcewa¿ona.
Jednoczeœnie jednak spo³ecznoœæ rosyjska zosta³a powiadomiona o tym, jak
zwierzchnictwo cerkiewne powa¿nie traktuje akt kanonizacji osób uznanych za
œwiêtych i nie kieruje siê tu wzglêdami politycznymi czy chêci¹ przypodobania
siê w³adzom pañstwowym, ani te¿ nie dzia³a pochopnie, lekcewa¿¹c zasady prawa koœcielnego. W rezultacie car i jego rodzina nie zostali jak na razie kanonizowani. Koœció³ nie uto¿sami³ siê z pamiêci¹ o tych, którzy w przedrewolucyjnej
Rosji stali na najwy¿szych szczytach hierarchii spo³ecznej. Natomiast domniemane szcz¹tki zamordowanego cara uros³y do symbolu wszystkich ofiar przeœladowañ bolszewickich i modlitwa za cara staje siê tak¿e modlitw¹ za wszystkie ofiary ludu rosyjskiego. Jest to tak¿e modlitwa prosz¹ca Boga o wybaczenie grzechów tego ludu, grzechu królobójstwa i innych zbrodni, w których lud ten
uczestniczy³. Cerkiew rosyjska zatem swoim wiernym w modlitwie za pomordowanych w Jekaterynburgu proponuje wielki zbiorowy akt skruchy, zbiorow¹ katharsis. Tym samym umacnia swe duchowe panowanie nad ludem rosyjskim.
Dziwnym zbiegiem okolicznoœci wspó³czeœnie rozgrywaj¹ce siê wydarzenia
w Jekaterynburgu wzbudzi³y zainteresowanie czy nawet zaniepokojenie opinii
œwiatowej. Otó¿ „Niezawisimaja Gazieta” poda³a, ¿e 5 maja 1998 r. na zakoñczenie posiedzenia rady diecezjalnej miejscowy biskup Nikon ( Mironow) telefonicznie wyda³ zwierzchnikowi Kolegium Teologicznego w Jeketerynburgu
nakaz niezw³ocznego i publicznego spalenia wszystkich dzie³ ojca Aleksandra
Schmemanna, ojca Jana Mayendorffa i ojca Aleksandra Mienia, które to dzie³a
uznane zosta³y za heretyckie. Akt ten, wed³ug rzekomo naocznych œwiadków,
dokona³ siê tego¿ jeszcze dnia pomiêdzy godz. 14 a 20. Na podwórcu Kolegium zebrani zostali studenci, na oczach których dokonano spalenia ksi¹¿ek,
wrzucanych do ¿elaznej kadzi. Do Kolegium przyby³ dziekan duchowieñstwa w
Jekaterynburgu ojciec Miko³aj Ladjuki i mia³ on wyjaœniæ sens dokonuj¹cego
siê wydarzenia. Lecz nie wyg³osi³ ¿adnego przemówienia, a rozmawia³ tylko z
prefektem studentów. W rezultacie zebrani uczniowie Kolegium nie otrzymali
oczekiwanych wyjaœnieñ.
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Tego samego dnia biskup Nikon suspendowa³ na ¿ycie m³odego ksiêdza z Jekaterynburga, ojca Olga Wochmianina, czego przyczyn¹ by³o jego przywi¹zanie do
b³êdnych nauk, a przede wszystkim odmowa wspó³dzia³ania w powstrzymaniu rozprzestrzeniania owych sprzecznych z tradycja Koœcio³a nauk. Ojciec Wochmianin
nie us³ucha³ biskupa, gdy ten domaga³ siê od niego, by zaprzesta³
w swych kazaniach propagowaæ myœli oraz zalecaæ lekturê prac trzech wymienionych poprzednio teologów, a tak¿e rozpraw autorstwa ojca Miko³aja Afanasjewa.
Potêpieni teologowie nale¿eli do tzw. „Szko³y Paryskiej”, pod pojêciem której
wyra¿a siê szeroki nurt myœli religijnej, wystêpuj¹cy na emigracji i rozwijaj¹cy
siê wokó³ Instytutu Œwiêtego Sergiusza. Ojciec Miko³aj Afanasjew by³ promotorem eklezjologii eucharystycznej, któr¹ wyk³ada³ a¿ do swej œmierci w 1966 r.
Ojciec Aleksander Schmemann by³ autorem prac maj¹cych znaczenie dla teologii
liturgii we wspó³czesnym Koœciele prawos³awnym, a ojciec Jan Meyendorff by³
specjalist¹ historii okresu bizantyñskiego, szczególnie w odniesieniu do teologii
Grzegorza Palamasa. Obaj oni byli profesorami Instytutu Œwiêtego W³odzimierza
w Nowym Yorku. Pierwszy z nich zmar³ w 1983 r., drugi w 1992 r. Z kolei ojciec
Aleksander Mieñ odgrywa³ pamiêtn¹ rolê misjonarza œrodowisk intelektualnych
w Moskwie. Z wykszta³cenia by³ biologiem, z pochodzenia ¯ydem, niez³omnie
wierzy³ w jednoœæ, jaka mo¿e siê wytworzyæ pomiêdzy chrzeœcijanami wywodz¹cymi siê z ró¿nych Koœcio³ów. We wrzeœniu 1990 r. zosta³ zamordowany
w niewyjaœnionych dot¹d okolicznoœciach.
Biskup Nikon podj¹³ siê krytycznej oceny treœci dogmatycznych komentowanych w pracach tych teologów, których znaczenie przekracza³o znacznie granice
prawos³awia. W jego wypadku by³o to o tyle ryzykowne, i¿ on sam w wieku 38
lat nie ukoñczy³ jeszcze studiów teologicznych, które podj¹³ w formie korespondencyjnej w Akademii Teologicznej w Moskwie. Pocz¹tkowo z³o¿y³ dementi
wobec treœci publikacji zawartych w „Niezawisimaja Gazieta”, póŸniej twierdzi³,
¿e spaleniu uleg³y jedynie prace ojca Mienia. Biskup uzasadnia³ sw¹ decyzjê koniecznoœci¹ ochrony prawos³awia rosyjskiego przed personalnymi (zindywidualizowanymi) interpretacjami nauki Chrystusa. W jakimœ stopniu chcia³ go ochroniæ
abp Sergiusz z So³necznogorska, szef kancelarii patriarchy moskiewskiego, który
powiadomi³ agencjê ekumeniczn¹ w Genewie, ¿e biskup Nikon zapewnia³ go
przez telefon, ¿e ¿adne ksi¹¿ki nie zosta³y spalone.
Rozg³oœnia moskiewskiego radia „Radone¿” oraz pismo o tej samej nazwie,
znane z konserwatyzmu szczególnie agresywnego, wezwa³y do obrony biskupa
Nikona przed szalonymi atakami mediów. Zdaniem rozg³oœni spalenie na stosie
w ogóle nie mia³o miejsca, a ca³a nagonka zosta³a zmontowana przez „parakoœció³” stworzony przez sympatyków moskiewskiej parafii ojca Jerzego Koczetkowa, znanej z wprowadzania ró¿nych innowacji duszpasterskich i liturgicznych,
czêsto inspirowanych przez teologów z emigracji.
Tymczasem bezpoœredni œwiadkowie wydarzenia, jakim by³o spalenie na stosie prac teologicznych, a wiec studenci Kolegium Teologicznego z Jekaterynburga w ogóle nie zostali dopuszczeni do z³o¿enia oœwiadczeñ. Jednak¿e niektórzy
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spoœród nich ujawnili, ¿e na przyk³ad dzie³a ojca Jana Meyendorffa, które dotychczas wype³nia³y rolê podrêcznika, zosta³y wycofane z obiegu.
Brak oficjalnej reakcji ze strony Patriarchatu Moskiewskiego spowodowa³, ¿e
zaczê³y siê ró¿ne indagacje. Metropolita Teodozjusz z Waszyngtonu, prymas Koœcio³a prawos³awnego w Ameryce i zwierzchnik Instytutu Teologicznego Œwiêtego W³odzimierza w Nowym Jorku, w którym ojcowie Schmemann i Meyendorff
byli dziekanami, wystosowa³ list do patriarchy Aleksego II, w którym dawa³ wyraz swemu rozgoryczeniu z powodu zasz³ych wydarzeñ i prosi³ o wyjaœnienie ich
przyczyn. W tym samym duchu listy napisa³y wdowy po obu teologach, a tak¿e
abp Sergiusz ( Konowalow) z rosyjskiej archidiecezji prawos³awnej w Europie
Zachodniej, do której przynale¿y Instytut Œwiêtego Sergiusza w Pary¿u. Odrêbne
wyst¹pienia sporz¹dzili ojciec Borys Bobryñskoj, dziekan tego Instytutu i Miko³aj Lossky, profesor tej uczelni. Abp Sergiusz oraz obaj profesorowie wskazywali, ¿e oskar¿enie ojców Mienia, Schmemanna i Meyendorffa o herezjê przekracza
granice jednej diecezji i jednego Koœcio³a lokalnego i dotyczy ca³ego œwiatowego
prawos³awia oraz samego wyznawania wiary ortodoksyjnej. Oskar¿yciele winni
wskazaæ, jakie b³êdy pope³nili potêpieni przez nich teologowie. W zakoñczeniu
swoich listów duchowni zachodnioeuropejscy pisali, i¿ Nie w¹tpi¹, ¿e ca³a ta
sprawa w równej mierze dotknê³a patriarchê, jak i ich, oraz wszystkich przywi¹zanych do œwiadczenia prawdziwemu Prawos³awiu.
Listy wyra¿aj¹ce niepokój z powodu zaistnia³ych wydarzeñ do patriarchy
moskiewskiego skierowa³y te¿ Œwiatowa Federacja M³odzie¿y Prawos³awnej
„Syndesmos”, Chrzeœcijañska Akcja Studentów Rosyjskich, Prawos³awne Braterstwo z Europ¹ Wschodni¹, a tak¿e inne ruchy i parafie ortodoksyjne.
Katarzyna Geniewa, dyrektorka Pañstwowej Biblioteki Literatury Zagranicznej w Moskwie, w wychodz¹cym w Pary¿u tygodnika „Russkaja Mysl” (25 VI
1998) opublikowa³a list otwarty do Aleksego II, w którym pisa³a: Lepiej ode
mnie wiecie, jakie oburzenie wywo³ywa³o niszczenie w czasach sowieckich literatury religijnej i wydañ Biblii. Wydaje siê, ¿e czas ten ju¿ dawno przemin¹³, w du¿ej mierze i dziêki waszym zas³ugom. I dlatego tym bardziej smutne, wstrz¹saj¹ce
i niepojête jest to, ¿e podczas waszego patriarchatu podobne wydarzenia maj¹
miejsce. Jeszcze bardziej niepojête zdaje siê to, ¿e g³os waszego autorytetu nie
wezwa³ tych g³uptasów do rozs¹dku, by zdali sobie sprawê z tego, jak¹ ich obskurantym wyrz¹dza krzywdê autorytetowi ca³ego Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. W zakoñczeniu swego listu dodawa³a: Jako chrzeœcijanka, jako urzêdniczka pañstwowa, jako osoba, która poprzednio reprezentowa³a Rosjê w wielu organizacjach miêdzynarodowych, nie mogê pozostaæ bezczynn¹. Rozeœlemy wiêc do
52 bibliotek regionu Œwierd³owsk (jego stolic¹ jest Jekaterynburg – S.J.R.) kompletny zestaw „ksi¹¿ek spalonych”, z nadziej¹ wype³nienia luki i przywrócenia, z
pewnoœci¹ nie od razu, dobrej pamiêci owych duszpasterzy i wybitnych teologów
naszego czasu.
Patriarcha Aleksy II nie zareagowa³ publicznie na te wyst¹pienia. Udziela³ pisemnej odpowiedzi, kierowanej bezpoœrednio do poszczególnych osób, jakie pod-
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jê³y tê sprawê. W liœcie do metropolity Teodozjusza, prymasa Koœcio³a prawos³awnego w Ameryce, wyra¿a³ smutek z powodu tego, ¿e „ Niezawisimaja Gazieta” wywo³a³a alarm na tle lokalnego wydarzenia, do którego przywi¹zuje siê zbyt
wielk¹ wagê. Przedstawi³ on zarazem now¹ wersjê tych zdarzeñ, i¿ jakoby, wed³ug oœwiadczenia biskupa Nikona z³o¿onego na ostatniej sesji Œwiêtego Synodu,
w seminarium usuniêto jedynie z obiegu kilka pism nie zwi¹zanych w ogóle z
programem studiów. – By uwolniæ siê od tych zbêdnych pism – pisa³ patriarcha –
obrano formê spalenia ich, co w samej rzeczy nie mia³o ¿adnego charakteru demonstracyjnego. Wszelako daliœmy do zrozumienia biskupowi Nikonowi, ¿e palenie literatury jest czynem nieodpowiednim i niedopuszczalnym, dopóki nie jest
ona uznana za sprzeczn¹ z wspó³czesnymi normami etyki i kultury, nawet jeœli ów
akt (zniszczenia przez spalenie) nie ma symbolicznego charakteru potêpienia jej
autorów. Wed³ug biskupa Nikona ksi¹¿ki ojców A. Schmemanna i J. Meyendorffa
oraz innych teologów nie by³y aktem tym objête.
U pocz¹tku skierowanego listu patriarcha Aleksy II powo³ywa³ siê na to, i¿
osobiœcie nale¿y „ do generacji ksiê¿y Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, którzy zachowali wdziêcznoœæ oraz szacunek wobec pamiêci ojców Aleksandra
Schmemanna i Jana Mayendorffa, zarówno ze wzglêdu na ich postawê jako ludzi,
ksiê¿y, jak i teologów. Ojcowie Aleksander i Jan – podkreœla³ on – podobnie, jak
inni duszpasterze i teologowie, którzy po rewolucji pracowali poza Rosj¹, nale¿¹
do nurtu eminentnych kontynuatorów rosyjskich badañ teologicznych, których
wielka kreatywnoœæ przez d³ugie dziesi¹tki lat by³a nieosi¹galna w samej Rosji
wskutek przeœladowañ i restrykcji re¿imu wojuj¹cego ateizmu. To w³aœnie na emigracji myœl teologiczna mog³a siê rozwijaæ, odpowiadaj¹c jawnie potrzebom podlegaj¹cego zmianom spo³eczeñstwa, jednoczeœnie przekazuj¹c mu niezmienn¹
Ewangeliê i depozyt Tradycji ortodoksyjnej w formach dla niego zrozumia³ych.
W warunkach kultury podlegaj¹cej przemianom i w okolicznoœciach postêpuj¹cego zachodniego zeœwiecczenia emigracja spe³nia³a trudny bohaterski czyn œwiadczenia prawdzie Chrystusowej, dopóki sama Rosja by³a si³¹ izolowana od swobodnego braterstwa z reszt¹ œwiata.
Po wyra¿eniu tej pochwa³y wielkich teologów emigracji rosyjskiej patriarcha
zwróci³ sw¹ uwagê ku sytuacji aktualnie panuj¹cej w Rosji. Pisa³: Teraz nadszed³
taki czas, ¿e dzie³a teologów ortodoksyjnych z emigracji powinny byæ dostêpne i
zarazem studiowane, dyskutowane, interpretowane i przystosowywane do realiów
œwiadomoœci powszechnej w odnawiaj¹cej siê Rusi. Jest to proces z³o¿ony, podobnie jak z³o¿one jest poszukiwanie harmonii spo³ecznej w okresie trasformacji.,
ale nie tu miejsce, aby to analizowaæ. Chcê wskazaæ tylko, ¿e w owym dziesiêcioleciu, które da³o pocz¹tek „drugiemu Chrztowi” Rusi, Koœció³ i spo³eczeñstwo
zosta³y skonfrontowane z dwoma zadaniami: z jednej strony istnieje koniecznoœæ
wskrzeszenia tego, co w ¿ycie spo³eczne i sposób myœlenia wniós³ lepszego depozyt tysi¹cletniej tradycji Rusi prawos³awnej, tego, co w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci zosta³o zniszczone w sercach i umys³ach i nie mo¿e przyczyniaæ siê u
wiêkszoœci Rosjan do tworzenia wizji wspó³czesnego œwiata, co równie¿ w chwili
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obecnej wymaga nowych form wyrazu. Z drugiej strony niezbêdne jest ustalenie
wiêzi wspólnot religijnych i przypisanie im w sposób twórczy i krytyczny, stosownie do uwarunkowañ wspó³czesnej mentalnoœci rosyjskiej ( w ca³ej jej paradoksalnej ró¿norodnoœci), wszystkich bogactw doœwiadczenia duchowego, teologicznego i intelektualnego, kultywowanego i rozwijanego na obczyŸnie przez duchowych spadkobierców prawos³awnej mentalnoœci i kultury .
W tym, co siê tyczy ojca Aleksandra Mienia, patriarcha ograniczy³ siê do
przypomnienia s³ów, jakie wypowiedzia³ w 1990 roku, po zabójstwie tego ksiêdza: W swej œmia³oœci teologicznej ojciec Aleksander czêsto wypowiada³ opinie,
które nie mo¿na uznaæ, ¿e bezkrytycznie by³yby podzielane przez ca³oœæ Koœcio³a.
Niemniej nale¿y wyraziæ wdziêcznoœæ dla niego jako dla g³osiciela s³owa Bo¿ego, którym chcia³ odrodziæ autentyczne ¿ycie parafialne.
Jeszcze w czerwcu 1998 r. ojciec Oleg Wochmianin z Jekaterynburga zosta³
odwo³any ze swego urzêdu na mocy decyzji biskupa Nikona. Wed³ug „Niezawisimaja Gaziety” decyzja ta nie mog³a byæ powziêta bez udzia³u patriarchy, do którego ojciec Wochmianin skierowa³ podanie, w którym m.in. podkreœla³, ¿e nigdy
nie by³ heretykiem i dziêki Bogu nigdy nim nie bêdzie.
Odwo³anie duchownego, pracuj¹cego w Jekaterynburgu, nie by³o czymœ wyj¹tkowym. W tym czasie, latem 1998 r. odwo³ani zostali ze swych funkcji inni
ksiê¿a moskiewscy, znani ze swej postawy otwartej i zaanga¿owania ekumenicznego. I tak te¿ ojciec Ignacy Krekczin zosta³ odwo³any ze stanowiska superiora
monasteru w Bobryniewie, le¿¹cym o 80 km na po³udnie od Moskwy ko³o Ko³omny. Poprzednio ju¿ musia³ on zrzec siê swego stanowiska wyk³adowcy w seminarium w Ko³omnie. Cz³onkowie hierarchii doradzali mu, aby zrezygnowa³ ze
swego udzia³u w „Radiu Sofia”, które na terenie Moskwy nadaje audycje religijne o profilu ekumenicznym. Ojciec Krekczin oœwiadczy³ jednak, ¿e nie zamierza
siê poddaæ tym namowom i chce pozostaæ w pokoju z w³asnym sumieniem.
Wspó³pracuj¹cy z nim w Bobryniewie dwaj inni zakonnicy równie¿ zostali postawieni w stan dyspozycyjnoœci wobec hierarchii, bez przydzia³u do konkretnego
monasteru..
W samej Moskwie biskup pomocniczy patriarchy Aleksego II odwo³a³ ojca
Martyra Bagina, rektora parafii Wszystkich Œwiêtych. Ksiêdzu temu, pod pozorem ro¿nych obwarowañ administracyjnych, odmówiono mo¿liwoœci podjêcia
pewnych inicjatyw duszpasterskich. Chcia³ je wprowadziæ w swej m³odej parafii,
le¿¹cej w centrum Moskwy, znanej ju¿ z akcji dobroczynnych i œwiadczonej parafianom pomocy medycznej. 340 wiernych podpisa³o list do patriarchy Aleksego, w którym proszono go o przywrócenie ojca Bagina do poprzednio pe³nionych
funkcji. List ten jednak nie przyniós³ ¿adnego rezultatu. Zarówno ojciec Krekczin, jak ojciec Bagin, nale¿¹ do krêgu duchownych pozostaj¹cych poprzednio w
bliskich stosunkach z ojcem Mieniem, który swym oddzia³ywaniem obejmowa³
liczne œrodowiska ekumeniczne.
Tymczasem patriarcha moskiewski podj¹³ starania o zwiêkszenie dyscypliny
podleg³ego mu duchowieñstwa. W grudniu 1998 r., podczas dorocznego zebrania
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eparchii moskiewskiej rozpowszechniany by³ raport, piêtnuj¹cy niew³aœciwy stal
¿ycia niektórych ksiê¿y. Dotyczy³o to szczególnie tych, którzy chc¹ ¿yæ wed³ug
wzorców nowych Rosjan, a wiêc prowadziæ drogie samochody, robiæ popisy ze
swymi przenoœnymi telefonami, co jest ra¿¹ce dla wielu cierpi¹cych biedê wyznawców Cerkwi. Postêpowanie duchownych staje siê przedmiotem krytycznych
ocen w spo³eczeñstwie i mo¿e mieæ ujemny wp³yw na konwersjê i powroty do
Koœcio³a, szczególnie wœród osób m³odych. Tak wiêc jawi siê potrzeba nawrócenia wewnêtrznego Cerkwi i jej duchowieñstwa. Konwersja taka stanowi walor
czêsto zapoznawany w œrodowiskach koœcielnych, choæ w niej w³aœnie nale¿y
widzieæ postêp, przywracaj¹cy Koœcio³owi jego „przeŸroczystoœæ”. Raport patriarchy atakowa³ pewne, jakby siê zdawaæ mog³o, trwa³e ju¿ przyzwyczajenia,
które piêtnowa³ twardym jêzykiem. Mia³o to tym wiêksze znaczenie, ¿e raport
zosta³ opublikowany i udostêpniony szerszej publicznoœci.. Aleksy II potêpi³ te
parafie, które utrzymuj¹ kontakty ze œrodowiskami biznesu, z przedstawicielami
prywatnych kompanii, z bankami i czarnym rynkiem, z którego wywodz¹ siê
osoby chc¹ce zalegalizowaæ swoje interesy za poœrednictwem Cerkwi. Wszystko
to – wskazywa³ patriarcha – jest ca³kowicie niezgodne z etyka chrzeœcijañsk¹.
Aleksy II wspomnia³ o tym, ¿e niektórzy ludzie Koœcio³a s¹ sk³onni wykorzystywaæ swoje kontakty z wielkim biznesem i z grupami politycznymi po to, by wywieraæ presjê na niego i jego urz¹d. Bola³ nad tym, ¿e niektórzy ksiê¿a nadu¿ywaj¹ swej w³adzy podczas spowiedzi i domagaj¹ siê od swych parafian ca³kowitego pos³uszeñstwa osobistego. Wyra¿a³ ¿al, ¿e nie zosta³y wys³uchane jego
apele, by w œrodowisku parafialnym iœæ z pomoc¹ tym, którzy cierpi¹ niedostatek, ¿yj¹ pod presj¹ trosk i zmartwieñ. – Jakkolwiek nie by³o to ³atwe – mówi³
patriarcha – to jednak znaleŸliœmy sposoby, by restaurowaæ koœcio³y. Teraz trzeba
nam znaleŸæ œrodki dla innych form dzia³alnoœci Cerkwi, które s¹ równie wa¿ne.
Trzeba modliæ siê do œw. Jana Chryzostoma o wsparcie w poszukiwaniu nowego
miejsca dla Koœcio³a we wspó³czesnym œwiecie, o którym patriarcha nie zawaha³
siê rzec, ¿e ma ju¿ charakter postchrzeœcijañski.
Przejawem zdziczenia jest tak¿e to, ¿e w Rosji coraz czêœciej dokonywane
s¹ napady na miejsca kultu ró¿nych religii. M.in. 13 maja 1998 r. eksplodowa³a
bomba w jednej z synagog moskiewskich. Patriarcha Aleksy II potêpi³ ten akt
barbarzyñstwa, mówi¹c :Ci, którzy siê czuj¹ zdolni do tego typu czynów, musz¹
wiedzieæ, ¿e pope³niaj¹ grzechy i zbrodnie. Usi³uj¹ oni usprawiedliwiæ swe czyny, dla których nie ma ¿adnego usprawiedliwienia. Duchowieñstwo i wierni
ró¿nych wyznañ, wraz z innymi osobami dobrej woli, podejmuj¹ dziœ wysi³ki dla
utrzymania pokoju i harmonii w naszym kraju. Lecz ich starania coraz czêœciej
spotykaj¹ siê ze z³¹ wola tych, którzy chc¹ rozniecaæ nieprzyjaŸñ miêdzy grupami etnicznymi i politycznymi, którzy chc¹ wpoiæ w naród nihilizm moralny i
zdolnoœæ do pope³niania bluŸnierstw, œwiêtokradztwa, pogwa³cenia praw i nawet morderstwa. Spo³eczeñstwo winno stanowczo przeciwstawiaæ siê tym tendencjom, wdra¿aj¹c prawo, buduj¹c poczucie moralne w duszach ludzi. Pragnê
wyraziæ moje wspó³czucie dla wspólnoty ¿ydowskiej w Moskwie. Wspominaj¹c z
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bólem wszystkie te przejawy terroru skierowanego przeciwko wierz¹cym, ¿yczy³bym sobie, aby wszyscy ludzie w³adzy i obywatele Rosji zastanowili siê g³êboko nad ich nastêpstwami.
Metropolita Kiry³ ze Smoleñska, arcybiskup katolicki Tadeusz Kondrusiewicz,
arcybiskup Tiran z Apostolskiego Koœcio³a Armeñskiego, szejk Rawil Gainutdin,
prezydent Rady Muftich w Rosji, szejk Nfitulla Ashirow, prezydent Centrum Koordynacyjnego Muzu³mañskich Rad Religijnych Rosji, Zinowij Kogan, prezydent
Kongresu ¯ydowskich Wspólnot Religijnych Rosji opublikowali 19 maja 1998 r.
wspóln¹ deklaracjê potêpiaj¹c¹ akty dewastacji miejsc kultu w Rosji.
Gen. Albert Makaszow, deputowany komunistyczny do Dumy, dwukrotnie w
wypowiedziach publicznych u¿y³ pejoratywnego terminu „¯ydy”, czyni¹c ich
odpowiedzialnymi za wstrz¹sy ekonomiczne i polityczne, dokonywuj¹ce siê w
Rosji. Pewne inne wypowiedzi ubli¿aj¹ce i siej¹ce zamêt by³y kilkakrotnie powtarzane przez telewizjê pañstwow¹. Patriarcha Aleksy II w wywiadzie udzielonym 10 XI 1998 r. uzna³ za stosowne przeciwstawiæ siê owym d¹¿eniom do rozniecania przes¹dów narodowoœciowych b¹dŸ religijnych. Oœwiadczy³ on: Wszelkie tendencje do prowokowania niezgody destabilizuj¹ kruchy stan pokoju w
naszym spo³eczeñstwie i s¹ niedopuszczalne.
Uznaje siê, ¿e s³owa wypowiedziane przez gen. Makaszowa podlegaj¹ postêpowaniu karnemu, jednak¿e do czasu, gdy jest on deputowanym, chroni go immunitet poselski. Mimo najœwie¿szych deklaracji oficjalnych Koœcio³a, liczne
grupy nacjonalistów i konserwatystów w ³onie rosyjskiej Cerkwi nadal wyra¿aj¹
pogl¹dy antysemickie. Warte odnotowania jest to, ¿e patriarcha Aleksy II po
swym wyst¹pieniu na zebraniu rabinów w Nowym Jorku w 1991 r., gdy wróci³
do Rosji, by³ przez skrajne œrodowiska koœcielne oskar¿any o wprowadzanie herezji judaistycznej. Politycy nacjonalistyczni typu Makaszowa trwaj¹ w przeœwiadczeniu, ¿e prezentuj¹ chrzeœcijan ortodoksyjnych i obroñców Cerkwi symbolizuj¹cej prawdziw¹ Ruœ. Wielu chrzeœcijan prawos³awnych o nastawieniu narodowym ma jedynie w oczach obraz Koœcio³a przeœladowanego przez
komunistów, wœród których wiêkszoœæ przywódców by³a pochodzenia ¿ydowskiego. Mimo, ¿e wszelka przemoc w stosunku do ¯ydów zosta³a potêpiona
przez Koœció³, judaizm w przepowiadaniu koœcielnym pozosta³ skarykaturyzowany jako si³a antychrzeœcijañska. Jedynie przywódcy religijni kontynuuj¹ walkê z
antysemityzmem w spo³eczeñstwie i wewn¹trz swoich Koœcio³ów.
We wrzeœniu 1998 r patriarcha Aleksy II odby³ dwie podró¿e, które obecnie
ju¿ maj¹ charakter woja¿y zagranicznych. W dniach od 23 do 27 IX przebywa³ na
Bia³orusi. Podczas jego pobytu prezydent Aleksander £ukaszenka z³o¿y³ oœwiadczenie nastêpuj¹cej treœci: Jesteœmy krajem prawos³awnym i chcemy pozostaæ
wierni prawos³awiu. Trwa³e wartoœci chrzeœcijañskie winny staæ siê ideologi¹
Pañstwa Bia³oruskiego, gdy¿ s¹ one fundamentem naszego odrodzenia. Tylko
prawos³awie jest t¹ barier¹, która nas powstrzymuje od stoczenia siê w przepaœæ.
Prezydent £ukaszenka, wyra¿aj¹c wdziêcznoœæ wobec patriarchy za jego zaanga¿owanie w sprawê rozwoju stosunków przyjaŸni miêdzy narodami rosyjskim i
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bia³oruskim, dekorowa³ go wysokim odznaczeniem Orderu Franciszka Skaryny.
Oœwiadczy³ te¿, ¿e Koœcio³owi winny byæ zwrócone jego dobra, skonfiskowane
w latach trzydziestych i czterdziestych przez komunistów.
Z kolei patriarcha Aleksy uda³ siê do Polski, gdzie by³ podejmowany przez
duchowieñstwo Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. Udzieli³
on wywiadu „Rzeczpospolitej”, w którym poruszy³ kwestiê stosunku Cerkwi rosyjskiej do Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Mówi³ wówczas: Chcia³bym jednak
zwróciæ uwagê, i¿ w ostatnich latach nasza Cerkiew, podobnie jak wiêkszoœæ innych Cerkwi prawos³awnych, musi krytycznie odnieœæ siê do niektórych negatywnych tendencji, jakie pojawi³y siê w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów i które musz¹
byæ kategorycznie odrzucone przez prawos³awie. Przede wszystkim chodzi o rozmycie wa¿nych zasad teologicznych i moralnych, zawartych w Ewangelii i wynikaj¹cych z cerkiewnej tradycji. Jest to praktykowane g³ównie przez niektóre wyznania protestanckie, reprezentowane w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów. Poprzez
zmasowan¹ propagandê tak zmienione zasady s¹ narzucane innym cz³onkom, a
zdarza siê równie¿, ¿e znajduj¹ one swój wyraz w dokumentach przyjmowanych w
drodze g³osowania. Jest to mo¿liwe, poniewa¿ skrajni libera³owie, chocia¿ nie
reprezentuj¹ wiêkszoœci chrzeœcijan, to jednak w Radzie zajmuj¹ dominuj¹c¹ pozycjê. Wszystko to zmusza nas do tego, aby ¿¹daæ gruntownej przebudowy Œwiatowej Rady Koœcio³ów, tak aby mo¿liwe by³o uznanie sprzeciwu Cerkwi prawos³awnych wobec podobnych praktyk. Od tego te¿ uzale¿niamy nasze dalsze
uczestnictwo w Radzie.
Stanowisko krytyczne wobec wspó³czesnej praktyki ekumenizmu zaj¹³ ju¿
wczeœniej od Rosyjskiego Prawos³awny Koœció³ Gruziñski, który w maju 1997 r.
wyst¹pi³ ze Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Zaœ w grudniu 1998 r jego Œwiêty Synod przyj¹³ raport Komisji Teologicznej, który wyra¿a³ nieufnoœæ wobec wszelkich dzia³añ ekumenicznych. Œwiêty Synod og³osi³ wówczas jako nie do przyjêcia: 1. uk³ady przyjête w Chambesy w latach 1990-1993 przez Komisjê do dialogu teologicznego pomiêdzy Koœcio³ami prawos³awnymi i wschodnimi
Koœcio³ami prawos³awnymi; 2. wstêpny projekt porozumienia miêdzy Koœcio³em
Prawos³awnym Antiochii i Wschodnimi Koœcio³ami Prawos³awnymi Antiochii;
3. dokument przyjêty 23 czerwca 1993 r. w Balamand (Liban) przez mieszan¹
Komisjê prawos³awno-katolick¹; 4. fakt, ¿e Prawos³awny Koœció³ Finlandii
œwiêci Wielkanoc wed³ug kalendarza zachodniego; 5. eklezjologiê, która uznaje
wszystkie zró¿nicowane nurty wspó³czesnego chrzeœcijañstwa za jednakowe odnogi Koœcio³a Chrystusowego; 6. modlitwê wspóln¹ i interkomuniê z nieprawos³awnymi. Wed³ug obserwatorów zagranicznych to oœwiadczenie Œwiêtego Synodu wskazuje tylko, w jak powa¿nej izolacji znajduje siê Autokefaliczna Cerkiew
Gruziñska, przez d³ugie lata przeœladowana przez re¿im sowiecki i odciêta od
kontaktów zewnêtrznych. Okolicznoœci te nie sprzyja³y temu, aby w tym Koœciele mog³a siê rozwijaæ ¿ywa i twórcza refleksja teologiczna.
Tymczasem podczas VIII Zgromadzenia Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Harare
w Zimbabwe (12 XII 1998) publicznie przemówi³ jeden z gruziñskich ksiê¿y pra-
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wos³awnych, który wyrazi³ g³êboki ¿al, ¿e jego Koœció³ wyst¹pi³ z Rady. By³ to
ks. Wasil Kobahidze, który oœwiadczy³, ¿e przyby³, by powiedzieæ, ¿e Gruzini nie
s¹ fanatykami, ani fundamentalistami. Przeciwnie, Koœció³ gruziñski wniós³ poprzednio du¿y wk³ad w prace Rady, jego przywódca duchowy, patriarcha Ilia II
by³ jednym z prezydentów ŒRK.
Zdaniem ks. Kobahidze, wyst¹pienie dokona³o siê za przyczyn¹ silnych napiêæ
wewnêtrznych, jakie prze¿ywa Cerkiew gruziñska. Chc¹c zapobiec zarysowuj¹cej siê mo¿liwoœci schizmy, przywódcy Koœcio³a ulegli zwolennikom opuszczenia ŒRK. Wziêto tu pod uwagê to, ¿e tak¿e w innych krajach centralnej i wschodniej Europy ekumenizm sta³ siê przedmiotem ¿ywej krytyki ze strony czêœci
wiernych prawos³awnych, rozczarowanych trudnoœciami ró¿nego typu, jakie napotykaj¹ ich Koœcio³y. – Jesteœmy w sytuacji bardzo trudnej – mówi³ ks. Kobahidze – i potrzebujemy waszego wsparcia i waszych modlitw. Stara³ siê on daæ do
zrozumienia uczestnikom Zgromadzenia ŒRK, ¿e wyst¹pienie z Rady Autokefalicznej Cerkwi Gruziñskiej ma charakter przejœciowy.
Tymczasem na obrze¿ach Cerkwi ortodoksyjnej zdaj¹ siê umacniaæ pozycje
Koœcio³a rzymskokatolickiego. 23 marca 1998 r. papie¿ Jan Pawe³ II mianowa³
dwóch biskupów pomocniczych dla pracy duszpasterskiej wœród katolików na terenie Rosji. Ks. Klemens Pickel zosta³ mianowany biskupem pomocniczym administratora apostolskiego dla Rosji europejskiej abp Tadeusza Kondrusiewicza.
Otrzyma³ on tytu³ biskupa Kusira. Urodzi³ siê 17 sierpnia 1961 r. w Kolbitz w
Saksonii w Niemczech Wschodnich. Studiowa³ w Magdeburgu i Erfurcie, œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 25 czerwca 1988 r. Przez dwa lata by³ wikarym w Kamenz, w diecezji drezdeñsko-miœniañskiej. Pocz¹wszy od 1990 r. pracowa³ wœród
katolików w Azji centralnej, wpierw w Duszanbe, w stolicy Tad¿ykistanu, potem
by³ proboszczem parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Marksie nad Wo³g¹.
Ordynacja biskupia odby³a siê 7 lipca 1998 r.
Z kolei drugi z nominatów, ojciec Jerzy Mazur, cz³onek Zgromadzenia S³owa
Bo¿ego (werbista), zosta³ mianowany biskupem pomocniczym administratora
apostolskiego dla Syberii, bpa Józefa Wertha i otrzyma³ tytu³ biskupa Tabunii.
Urodzi³ siê 6 sierpnia 1953 r. w Haw³owicach w diecezji przemyskiej i uczêszcza³ do Seminarium OO.Werbistów w Pieniê¿nie, gdzie z³o¿y³ œluby zakonne w
1978 r. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1979 r. Po odbytych studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim otrzyma³ tytu³ magistra teologii oraz zrobi³ licencjat z misjologii na Gregorianum w Rzymie. Pracowa³ kolejno jako wikary w
Nysie, misjonarz w Ghanie, profesor misjologii i prefekt seminarium w Pieniê¿nie, superior zakonu werbistów i proboszcz parafii w Baranowiczach na Bia³orusi. Od 1997 r. by³ zwierzchnikiem werbistów w rejonie Uralu, co w istocie obejmowa³o wszystkie kraje dawnego ZSRR z wyj¹tkiem Mo³dawii. Ordynacja biskupia odby³a siê w Nowosybirsku w œwiêto Zes³ania Ducha Œwiêtego 31 maja
1998 r.
Ustawa o wolnoœci sumienia nie zaliczy³a Koœcio³a rzymskokatolickiego do
Koœcio³ów tradycyjnych Rosji i dlatego te¿ jego instytucje w Federacji Rosyjskiej
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podlegaj¹ rejestracji. 4 czerwca 1998 r. Koœció³ katolicki w zachodniej Rosji zosta³ prawnie uznany przez pañstwo. Uznanie to stwarza warunki dla rejestracji
parafii podleg³ych Administraturze Apostolskiej w Moskwie oraz pracuj¹cych w
nich ksiê¿y, których wiêkszoœæ nie jest narodowoœci rosyjskiej. Parafii tych jest
oko³o 200. W czêœci europejskiej Rosji liczy siê, ¿e zamieszkuje oko³o 300 tys. ,
natomiast poza Uralem 100 tys. katolików.
Zapytany przez dziennikarza Radia Watykañskiego nazajutrz po swej podró¿y
(26 do 29 VI 1998 r.) abp Jan Ludwik Tauran, sekretarz Stolicy Apostolskiej ds.
stosunków w³adzami pañstwowymi, oœwiadczy³, ¿e zastosowanie prawa (ustawa
o wolnoœci sumienia i zwi¹zkach religijnych) jest mniej szkodliwe ni¿ mo¿na
by³o przypuszczaæ. By³ on zdania, ¿e równie¿ rejestracja Koœcio³a katolickiego w
czêœci azjatyckiej Rosji nast¹pi bez wiêkszych trudnoœci. W czêœci europejskiej
jezuici, franciszkanie i dominikanie otrzymali prawne uznanie ich wspólnot. Abp
Tauran na podstawie rozmów z biskupami katolickimi twierdzi³, ¿e stosunki miêdzy prawos³awnymi i katolikami uleg³y poprawie. Na poziomie ¿ycia parafialnego przyzwyczajono siê ju¿ do obecnoœci katolików w Rosji. – Odnoszê wra¿enie
– mówi³ arcybiskup – ¿e g³ówne oskar¿enia, skierowane przeciw Koœcio³owi katolickiemu, przebrzmia³y. Nie znaczy to jednak, by tu lub tam, w jakimœ kazaniu
lub artykule prasowym nie wystêpowa³y wypowiedzi nieco agresywne jednych
przeciwko drugim, zarówno ze strony katolickiej jak prawos³awnej, lecz bêd¹ to
ju¿ wypadki odosobnione.
Podczas swego pobytu w Rosji abp Tauran zosta³ przyjêty przez patriarchê
Aleksego II. Podczas rozmowy patriarcha podj¹³ problem prozelityzmu, ale jakby
nie odnosz¹c go do Koœcio³a katolickiego, lecz do sekt protestanckich. Dostojnik
watykañski mia³ odpowiedzieæ: Jest moim obowi¹zkiem przypomnienie Jego
Œwi¹tobliwoœci, ¿e Koœció³ katolicki nie ma zupe³nie d¹¿eñ do prozelityzmu. Podstawowym zadaniem biskupów katolickich aktualnie jest danie katolikom rosyjskim niezbêdnego im po¿ywienia duchowego.
O stanie rejestracji Koœcio³a katolickiego tym razem na ziemiach le¿¹cych na
wschód od Uralu w wywiadzie telefonicznym nadanym z Nowosybirska mówi³
bp Werth. Teren jego Administratury Apostolskiej dla Syberii obejmuje obszar, w
którym wystêpuje siedem stref czasowych. W udzielonym wywiadzie podawa³
on, ¿e Prawo przewiduje obowi¹zek oficjalnego uznania ka¿dej organizacji religijnej, w tym wiêkszoœciowego Koœcio³a prawos³awnego z jego 80 mln wiernych.
Uznanie to dokonuje siê wpierw na poziomie pañstwowym, by z kolei w nastêpstwie jego w drugiej ju¿ procedurze ka¿da parafia zosta³a zarejestrowana na poziomie lokalnym. Rejestracja ta m.in. daje mo¿noœæ posiadania w³asnoœci koœcielnej oraz prawo do publikowania literatury religijnej.
Bp Werth nie przewidywa³ specjalnych trudnoœci zwi¹zanych z oficjalnym
uznawaniem parafii, naturalnie tylko wówczas, je¿eli w³adze lokalne bêd¹ przestrzega³y litery prawa. Jednak¿e, wed³ug niego, poprzednio rosyjskie osobistoœci
prawos³awne d¹¿y³y do pokrzy¿owania procesu wzrostu liczebnego wyznawców
katolicyzmu i dyskretnie wywiera³y presjê na biurokratów lokalnych z myœl¹ o
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powstrzymaniu restytucji wszystkiego tego, co niegdyœ nale¿a³o do Koœcio³a katolickiego. Jako przyk³ad podawa³ on kaplicê katolick¹, która obecnie jeszcze
spe³nia rolê apteki w mieœcie Barnol. Uwa¿a on, ¿e jest ma³o prawdopodobne, by
wpis do rejestru parafii przyspieszy³ zwrot dóbr koœcielnych, lecz mo¿e ³atwiejsze bêdzie pozyskiwanie wiz dla ksiê¿y i zakonników przyby³ych z zagranicy. Ci
w³aœnie stanowi¹ wiêkszoœæ duchowieñstwa pracuj¹cego w Rosji. Mog¹ oni
otrzymywaæ wizy na okres roku i potem, tak jak to by³o poprzednio, winni wracaæ do swojego kraju co 90 dni, by móc wystêpowaæ o now¹ wizê. Jako przyk³ad
bp Werth poda³, ¿e obecnie istnieje du¿y problem z uzyskaniem wiz dla dwóch
ksiê¿y ze Stanów Zjednoczonych i dwóch zakonników z Kanady. – Trzeba – mówi³ biskup – byæ milionerem, by pracowaæ na Syberii. Mog¹cy powróciæ za ka¿dym razem p³aci po 1000 dolarów, jeœli istnieje obowi¹zek odje¿d¿ania na nowo
co trzy miesi¹ce.
Problemy napiêtych stosunków miêdzywyznaniowych nadal wystêpuj¹ na
Ukrainie. Patriarcha Aleksy ll w swoim wspominanym ju¿ wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” mówi³ o tym, ¿e na stosunki pomiêdzy Koœcio³em prawos³awnym i rzymskokatolickim g³ównie swój ujemny wp³yw wywiera sytuacja panuj¹ca w zachodniej Ukrainie. Wed³ug jego relacji – Przeœladowania wiernych
Kanonicznej Ukraiñskiej Cerkwi Prawos³awnej przez grekokatolików, zajmowanie œwi¹tyñ i inne tego typu dzia³ania doprowadzi³y do tego, ¿e obecnie we Lwowie prawos³awny episkop Awhustin ma tylko jedn¹ niewielk¹ œwi¹tyniê, która nie
jest w stanie pomieœciæ wszystkich wiernych i w dni œwi¹teczne ludzie czêsto musz¹ siê modliæ nawet na ulicy. Z kolei w Iwano-Frankowsku biskupowi prawos³awnemu grozi wysiedlenie z budynku w³adz diecezji. Poniewa¿ w tym mieœcie
nie ma ani jednej œwi¹tyni, oznacza³oby to likwidacjê ca³ej eparchii.
Obraz przedstawiony przez patriarchê Moskwy i ca³ej Rusi jest minorowy. Nic
dziwnego wiêc, ¿e we Lwowie odby³o siê ju¿ w kwietniu ubieg³ego roku specjalne spotkanie grupy roboczej Autonomicznego Koœcio³a Prawos³awnego Patriarchatu Moskiewskiego, w którym uczestniczyli: bp Awhustin (Markiewicz) ze
Lwowa i Drohobycza jako przewodnicz¹cy obrad oraz reprezentanci 5 diecezji
ojcowie W³adymir Kuzjo z diecezji Lwów, Pietro Kotorowskij z diecezji IwanoFrankowsk, Sierhiej S³obojaniuk z diecezji Tarnopol, Wasyl Jarema z diecezji
Mukaczewo i Joan Wuczkan z diecezji Chust. Duchowni ci wys³uchali 40 raportów o konfliktach miêdzy prawos³awnymi i grekokatolikami. Wyrazili ¿al, ¿e
Ukraiñski Koœció³ Katolicki nie jest zdolny do podjêcia wspó³pracy w poszukiwaniu dla swych potrzeb alternatywnych miejsc kultu. Na zaproszenie bpa Awhustina na zebranie grupy roboczej przybyli Roman Kon i Wo³odymir Kuczumow z
Wydzia³u Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego. Z grup¹ robocz¹ spotka³
siê tak¿e ks. Lubomir Husar, biskup pomocniczy arcybiskupa wiêkszego grekokatolickiego Miros³awa Jana Lubacziwskiego.
Byæ mo¿e nastêpstwem alarmistycznych dzia³añ grupy roboczej by³o oficjalne
ju¿ spotkanie przedstawicieli Autonomicznego Koœcio³a Prawos³awnego Patriarchatu Moskiewskiego na Ukrainie z reprezentantami Ukraiñskiego Koœcio³a Ka-
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tolickiego, jakie odby³o siê w dniach od 2 do 4 lipca 1998 r. w Wiedniu. Gospodarzem by³a austriacka Fundacja „Pro Oriente”, a inicjatorem kard. Franciszek
Koenig. W komunikacie ze spotkania delegacje obu stron stwierdzi³y, ¿e potêpiaj¹ wszelkie formy przemocy fizycznej i moralnej. Uznano te¿, ¿e nie powinno dochodziæ do zajmowania œwi¹tyñ drugiego wyznania, co jest najwa¿niejszym postulatem prawos³awnych. Oœwiadczenia te maj¹ du¿¹ wartoœæ moraln¹, choæ nie
wiadomo, jak wiele jeszcze œwi¹tyñ prawos³awnych w zachodniej Ukrainie nie
zosta³o przejêtych przez grekokatolików, do których zreszt¹ najprawdopodobniej
przed okresem panowania komunistów obiekty te nale¿a³y.
W samej Rosji, mimo trudnych warunków zwi¹zanych z wdra¿aniem postanowieñ ustawy o wolnoœci sumienia i zwi¹zkach religijnych, nast¹pi³o pewne o¿ywienie dzia³alnoœci Koœcio³a luterañskiego. Po raz pierwszy w dniach od 7 do 9
paŸdziernika 1998 r. zebra³ siê synod Ewangelickiego Koœcio³a Luterañskiego w
Rosji. Miejscem posiedzenia by³ niedawno konsekrowany koœció³ Piotra i Paw³a.
Synod liczy 84 cz³onków. G³ównym tematem obrad by³o zapytanie – „Czy luteranizm w Rosji jest z istoty swej natury germañskiej?” G³ówn¹ kwesti¹ jest tu
utrzymywanie w Koœciele jêzyka niemieckiego. W dawnych czasach jêzyk Lutra
by³ nierozerwalnie zwi¹zany ze wszystkimi aktami Koœcio³a. Jednak¿e dziœ ju¿
wiêkszoœæ nowych zborów, jakie powstaj¹ w miastach, jest dwujêzyczna, a niekiedy nawet jednojêzyczna – rosyjska.
Inn¹ omawian¹ kwesti¹ by³a sprawa „to¿samoœci luterañskiej” – kaznodziejstwo odrodzeñcze czy rytualizm formalny? Lecz wszyscy byli zgodni co do tego,
by uznaæ, ¿e g³oszenie orêdzia niezas³u¿onego zbawienia w Chrystusie dla
wszystkich ludzi winno byæ i winno pozostaæ nieustannym, charakterystycznym
wyró¿nikiem luteranizmu.
Rozwa¿ano te¿ sprawy administracyjne, zwi¹zane z wprowadzeniem nowych
przepisów dotycz¹cych oficjalnego uznania kultów religijnych. Na tym tle prawdopodobnie dojdzie do realizacji tendencji wystêpuj¹cej ju¿ od kilku lat, by dokonaæ fuzji dwóch luterañskich diecezji rosyjskich w ramach organizacyjnych
Ewangelickiego Koœcio³a Luterañskiego.
W paŸdzierniku 1998 r. zebra³ siê tak¿e po raz pierwszy komitet ds. pracy
wœród m³odzie¿y z Ewangelickiego Koœcio³a Luterañskiego z Ingria w Rosji. Inicjatywê te wspiera³a organizacja pn. M³odzie¿ w Koœciele i w Spo³eczeñstwie,
zwi¹zana z Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹. Odby³o siê seminarium, pierwsze
tego typu, poœwiêcone pracy duszpasterskiej m³odych luteran. Sytuacja jest bardzo zró¿nicowana, s¹ bowiem zbory, które nie czyni¹ nic w tej dziedzinie, s¹
inne, które maj¹ ju¿ bogate doœwiadczenia w pracy z m³odzie¿¹. Uczestnicy seminarium odnotowali cztery g³ówne problemy: 1. brak zainteresowania niektórych rad zborowych dla tej sprawy; 2. brak œrodków finansowych; 3. tendencja
do nie czynienia m³odych odpowiedzialnymi za pracê; 4. upadek przedsiêwziêæ
misyjnych wœród m³odych. W orêdziu skierowanym do zborów uczestnicy seminarium wzywali cz³onków Koœcio³a, aby przez lêk lub przes¹dy nie obawiali siê
odpowiadaæ na oczekiwania m³odzie¿y, lecz by skupiali w Koœciele jego dzieci i
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wnuczêta. Rozpatrywano te¿ problemy zwi¹zane ze wspó³prac¹ ekumeniczn¹, zaanga¿owaniem socjalnym, studiami biblijnymi i zró¿nicowanymi metodami pracy wœród m³odzie¿y, co znalaz³o odzwierciedlenie w wydanych komunikatach
oraz w dyskusjach poruszaj¹cych ca³y wachlarz informacji, mog¹cych s³u¿yæ
o¿ywieniu aktywnoœæ osób m³odych w zborach.
¯ycie religijne w Rosji zatem p³ynie ró¿nymi strumieniami, jest aktywne, bujne, lecz zarazem pe³ne sprzecznoœci.
(•ród³a: „Irenikon” 1998, nr 2-3, s.385-400, 403-404; nr 4, s.540-541,553554, 571-578; „Nasz Dziennik” 1998, nr 135 M. Bober, O skutkach ustawy o
wolnoœci sumienia – Koœció³ w Rosji, AK,KAI, Zachodnia Ukraina – Ku pojednaniu; „Rzeczpospolita” nr z 26/27.09.1998, Powrót do korzeni, wywiad z Patriarch¹ Moskwy i Wszechrusi Aleksym II przeprowadzi³ S. Popowski)

BARBARA KAROLCZAK-BIERNACKA

TOLERANCJA: TEORIA I EMPIRIA
Perspektywa edukacyjna

Tytu³em wstêpu

Natan Tanenbaum
Ob odnom proszu spasi ot nenawisti
A. A. Goliæ

Modlitwa o wschodzie s³oñca
Ka¿dy Twój wyrok przyjmê twardy
Przed moc¹ Twoj¹ siê ukorzê
Lecz chroñ mnie, Panie, od pogardy
Od nienawiœci strze¿ mnie, Bo¿e

Wszak Tyœ jest – niezmierzone Dobro
Którego nie wyra¿¹ s³owa
Wiêc mnie przed nienawiœci¹ obroñ
I od pogardy mnie zachowaj

Co postanowisz – niech siê ziœci
Niechaj siê wola Twoja stanie
Ale mnie zbaw od nienawiœci
Ocal mnie od pogardy, Panie!

Pozostaj¹c przez chwilê przy tej poetyce – fakty, których doœwiadczamy, i o
których donosz¹ codziennie mass media, zmuszaj¹ do stwierdzenia, ¿e przez
œwiat p³ynie fala nienawiœci. „Kult œmierci” zatacza coraz szersze krêgi. „Kraina
nienawiœci” zdominowuje „krainê ³agodnoœci” i kultury.
Ogniska wrogoœci wybuchaj¹ coraz czêœciej, a tl¹ siê prawie we wszystkich
dziedzinach dzia³alnoœci ludzkiej, tak¿e w œrodowiskach wychowawczych, w rodzinie, w szkole, w dzia³alnoœci edukacyjnej.
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Akty przemocy, agresja, ksenofobia i uprzedzenia – spotêgowane dokonuj¹cymi siê transformacjami ustrojowymi, sytuacjami kryzysowymi, otwarciem granic
– sta³y siê zjawiskami codziennymi. Odpowiedzi¹ na nie jest h a s ³ o t o l er a n c j i, s³owo, które zrobi³o zawrotn¹ karierê. Rada Europy przyjê³a program
„Napiêcia i tolerancja – tworzenie lepiej zintegrowanych spo³eczeñstw europejskich” (VI konferencja w Warszawie, czerwiec 1996). Tolerancja nagle sta³a siê
powszechn¹ potrzeb¹. Do systemu edukacji przebija siê jeszcze nieœmia³o, choæ
system ten jako pierwszy powinien „szybko reagowaæ na przekszta³cenia cywilizacyjne oraz potrzeby spo³eczne...” (Dobra i nowoczesna szko³a – kontynuacja
przemian edukacyjnych. Projekt: 25-11-92).
Rozwa¿anie problematyki tolerancji z perspektywy edukacyjnej i oczekiwanie, ¿e system edukacyjny kszta³towaæ bêdzie postawy tolerancji – edukowaæ przeciw nienawiœci – mo¿liwe jest pod warunkiem ustalenia sensu, jaki
nadaje siê temu terminowi – teoretycznie i w praktyce, jak m³odzie¿ pojêcie
to rozumie – oraz m.in. pod warunkiem uwzglêdnienia czynników wp³ywaj¹cych na kszta³towanie postaw i uzasadniaj¹cych wpajanie tolerancji, pod
warunkiem rozpoznania motywów, dlaczego tolerancja – w mniemaniu m³odzie¿y – jest powinnoœci¹, rozpoznania obiektów, które s¹, a które nie s¹
przedmiotem tolerancji okazywanej przez m³odzie¿, jak m³odzie¿ ocenia pod
tym wzglêdem nauczycieli i szko³ê. Zagadnieñ wa¿nych jest wiêcej. S³owem,
chodzi o pewn¹ wiedzê, umo¿liwiaj¹c¹ powa¿niejsze, a przynajmniej szersze
potraktowanie problemu – w³aœnie z otwartoœci¹ wyjœcie poza znane z literatury wypowiedzi teoretyczne (teoretyzuj¹ce], a nie tylko pouczanie, moralizowanie – dydaktyzm nawo³uj¹cy do tolerancji.

Sens pojêcia
Pojêcie tolerancji jest terminem, któremu nadaje siê ró¿ny sens. Na ogó³ przy
jego stosowaniu odczuwa siê pozytywn¹ intencjê, ¿yczliwoœæ, a nawet wspieranie
(np. „chcielibyœmy, aby we wszystkich szko³ach w Europie jednego dnia w roku
odbywa³y siê zajêcia poœwiêcone tolerancji” albo „szko³y s¹ tolerancyjne wobec
uczniów ma³o zdolnych”, tak¹ sam¹ postawê szko³y mo¿na odnieœæ do uczniówsportowców, przynosz¹cych szkole chwa³ê). W jêzyku potocznym tolerancja
oznacza te¿ koniecznoœæ znoszenia kogoœ wówczas, gdy jesteœmy bezsilni.
W tym sensie mówi siê o tolerancji, gdy nie mo¿na siê kogoœ pozbyæ, wykluczyæ
– trzeba tolerowaæ.
Jest te¿ takie rozumienie tolerancji, które oznacza, ¿e coœ nam nie przeszkadza, jest nam obojêtne. I takie, które oznacza coœ wiêcej ni¿ obojêtnoœæ, a mianowicie przyznawanie prawa stronie s³abszej, która bywa te¿ uwa¿ana za gorsz¹.
Dla okreœlenia tego przyzwolenia mówi siê czasami o okazywaniu tolerancji zale-
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dwie. St¹d ju¿ blisko do wyraŸnego odró¿nienia tolerancji od równouprawnienia i
zabiegania o to ostatnie.
Pojêcie „tolerancja” albo „¿yczliwa tolerancja” u¿ywa siê tak¿e dla okreœlenia
postawy „¿yczliwej otwartoœci” na wszystko, co inne – bez wzglêdu na wiedzê o
tej innoœci i reprezentowane przez ni¹ wartoœci.
Samo zestawienie ró¿nych sposobów potocznego u¿ywania s³owa „tolerancja”
pokazuje, jak nieostry jest to termin, i wobec tego nierzadko dookreœla siê go
przymiotnikami: „prawdziwa tolerancja”, „dobrze pojêta tolerancja” vs „Ÿle pojêta”. Ta nieostroœæ terminu jest tak wyraŸna, ¿e w sensie lingwistycznym staje siê
nie tylko pojêciem niekomunikowalnym, ale i konfliktogennym. Fakt ten w dziedzinie edukacji musi byæ brany pod uwagê.
Pojêcie to jest jednak definiowane, zamieszczane w s³ownikach i encyklopediach.
Spójrzmy jeszcze na fragment ze szkicu dziejów s³owa tolerancja.
Jak podaje Jadwiga Puzynina, termin ten w wieku XVI „zaczyna nabieraæ
znaczenia przyzwalania, œwiadomej zgody na odmiennoœæ czyichœ pogl¹dów,
zw³aszcza religijnych, powstrzymywania siê od potêpieñ i przemocy wobec tych,
którzy myœl¹ i postêpuj¹ inaczej, ni¿ my s¹dzimy, ¿e myœleæ i postêpowaæ jest
s³usznie”.1 W jêzyku polskim pojawia siê dopiero w XVIII w. w rodzinie wyrazów: tolerancja, tolerowaæ, toleruj¹cy, tolerant („jestem tolerant i nie dziwi mnie
zdanie od mojego ró¿ne” – A. Mickiewicz).2
Puzynina przytacza sens, jaki pojêciu „tolerancja” nada³ w XX w. Baudouin de
Courtenay. Jego zdaniem tolerancja „Jest to znoszenie, cierpienie obok siebie.
Cz³owiek tolerowany jest to cz³owiek znoszony, cierpiany obok tych, co maj¹ prawo rozporz¹dzaæ losem w³asnym i cudzym. Toleruje albo uprzywilejowana mniejszoœæ, albo te¿ liczebnie przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ... wobec potrzeby szanowania
godnoœci ludzkiej w ka¿dym bez wyj¹tku cz³owieku zwyk³a tolerancja zbankrutowa³a i nie mo¿e nas zadowoliæ. Zamiast niej chcemy równouprawnienia”.3 Komentuje te¿, ¿e s³owa definiuj¹ce tolerancjê: cierpienie, znoszenie kogoœ „zak³adaj¹, ¿e ten ktoœ robi coœ niew³aœciwego lub myœli niew³aœciwie, a pob³a¿aj¹cy,
wyrozumia³y powstrzymuje siê tylko przed potêpieniem lub przeciwdzia³aniem”.
W s³ownikowych ujêciach tolerancja (ang. tolerance, niem. Toleranz; z ³ac.
tolerantia = cierpliwoœæ, tolero = znoszê, tolerare = wytrzymywaæ) najkrócej
okreœlana w S³owniku wyrazów obcych] PWN, 1958) oznacza „w y r o z u m i a³ o œ æ d l a c u d z y c h p o g l ¹ d ó w, w i e r z e ñ l u b p o s t ê pk ó w, m i m o ¿ e s ¹ o n e o d m i e n n e o d t e g o, c o s i ê
u w a ¿ a z a s ³ u s z n e l u b w a r t o œ c i o w e. Tolerowaæ znaczy
z n o s i æ, c i e r p i e æ, p o b ³ a ¿ a æ, p a t r z e æ n a c o œ p r z e z
p a l c e”.
1
2
3

J. Puzynina, Jêzyk wartoœci. PWN. Warszawa 1992, s. 225.
Tam¿e s. 227
Tam¿e. s. 228..
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W S³owniku filozofii Didiera Julia (Larousse 1984, „Ksi¹¿nica” 1992) oprócz
wyjaœnienia terminu, wskazano na u¿ytecznoœæ dialogu. Czytamy w nim, ¿e tolerancja to „sk³onnoœæ do zgody na myœlenie, dzia³anie i uczucia inne ni¿ nasze.
W wê¿szym znaczeniu tolerancja religijna pozwala ka¿demu na swobodne praktykowanie jego religii... Tolerancja jest zasad¹ moraln¹ po³¹czon¹ z elementarnym
poszanowaniem osób ludzkich (Bayle, Wolter). Jest równie¿ dowodem inteligencji, gdy¿ wzbogaca nas zawsze kontakt z odmiennymi od naszych wierzeniami i
praktykami... tolerancja polityczna wyra¿a siê istnieniem legalnej opozycji politycznej w ³onie zgromadzeñ narodowych. Relacje z opozycj¹ powinny odbywaæ
siê na p³aszczyŸnie „dialogu”, umo¿liwiaj¹cego wzbogacenie i wyjaœnienie dzia³alnoœci rz¹du, nie zaœ opieraæ siê na niezrozumieniu i wrogoœci... To, co mo¿na
nazwaæ filozofi¹ tolerancji – czytamy w S³owniku – uznaje zasadê równoœci
wszystkich ludzi bez wzglêdu na rasê (segregacja rasowa], religiê, kraj itd.
Przedmiotem jej jest zast¹pienie stosunków opartych na przemocy takimi, których
podstaw¹ jest dialog. Jej zasad¹ jest zawsze staraæ siê zrozumieæ punkt widzenia
innych ludzi. Tolerancja zak³ada zatem przychylnoœæ albo „wyrozumia³oœæ”, gdy¿
jedynie ona jest w stanie wyzwoliæ prawdziw¹ sympatiê (Kartezjusz] ”.
Maria Ossowska zalicza tolerancjê do c n ó t m i ê k k i c h (tj. takich, które
siê zaleca, a nie mo¿na nakazaæ], które „stoj¹ na stra¿y pokojowego wspó³¿ycia”.
Dyskutuje wiele problemów zwi¹zanych z tym pojêciem. Przytacza definicjê J.
Kellera, na któr¹ zreszt¹ powo³uje siê wiêkszoœæ autorów.
Jej konkretna formu³a jest warta wyeksponowania:
Wed³ug Kellera z tolerancj¹ mamy do czynienia wówczas, gdy:
1) jakieœ pogl¹dy lub zachowania nie odpowiadaj¹ nam, sprawiaj¹ przykroœæ
i 2) mamy przekonanie, ¿e moglibyœmy wp³yn¹æ na ich zmianê, 3) nie czynimy tego,
poniewa¿ uznajemy, ¿e ludzie maj¹ prawo (uprawnienia) do tych opinii i zachowañ.
Ossowska nadmienia te¿, ¿e„fakt, ¿e nam coœ nie przeszkadza, ju¿ bywa poczytywany za przejaw tolerancji.4 Uznaje te¿ tolerancjê za cechê demokraty.
Jak psychologowie definiuj¹ tolerancjê?
Wed³ug S³ownika psychologicznego pod redakcj¹ W³odzimierza Szewczuka
(1979) tolerancja to: 1) postawa lub zachowanie polegaj¹ce na uznaniu prawa innych ludzi do posiadania przekonañ, postaw i zachowañ ró¿nych od naszych, a
nawet sprzecznych lub te¿ nisko przez nas ocenianych, tak¿e 2) zdolnoœæ organizmu do znoszenia bez ujemnych skutków wp³ywu... niekorzystnych warunków
œrodowiskowych.
Artur S. Reber, autor Dictionary of Psychology (1985) zwraca uwagê na dwojaki sens pojêcia. Z jednej strony s³owo tolerancja stosowane jest do okreœlenia
postawy liberalnej akceptacji zachowañ, wierzeñ i wartoœci innych osób. W tym
sensie tolerancja jest ucieleœnieniem aktywnej obrony wartoœci innych osób i po4

M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji. PWN. Warszawa 1985, s.182 i n.
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wstrzymywaniem siê od ingerencji w ich swobodê ekspresji. Ma wyraŸnie pozytywne konotacje. Jednak¿e termin ten stosowany jest tak¿e dla okreœlenia takiej
postawy, która jest rodzajem wymuszonej wyrozumia³oœci, zdobyciem siê na
cierpliwoœæ, rodzajem „zgrzytu zêbami” (gritting of one’s teeth) podczas wytrzymywania z zachowaniami, wierzeniami czy wartoœciami innych. W tym sensie, w
porównaniu z poprzednim rozumieniem, termin tolerancja ma implikacje negatywne.
Tak formu³owane s¹ definicje teoretyczne. Podobne odcienie znaczeñ terminu
tolerancja wystêpuj¹ w definicjach empirycznych.
Uczniowie szkó³ œrednich z ró¿nych regionów kraju (n=1885; w tym 59,4 %
dziewcz¹t i 40,6 % ch³opców], uczestnicz¹cy w programie badawczym na temat
percepcji tolerancji i postaw tolerancyjnych, dokonywali wyboru z 15 wymienionych ni¿ej opisów tej postawy, która najlepiej charakteryzuje cz³owieka tolerancyjnego.
Jak m³odzie¿ rozumie postawê tolerancji?
CZ£OWIEK TOLERANCYJNY to cz³owiek, który:
1. Nie karze lub minimalizuje karê za zachowania, z którymi nie zgadza
siê (1,3%).
2. Patrzy „przez palce” na nieakceptowan¹ odmiennoœæ, jak gdyby jej nie
by³o (2,3%).
3. Godzi siê na odmienne pogl¹dy lub zachowania uznaj¹c, ¿e „odmieñcom” trzeba pozwoliæ (2,3%).
4. Nie zwraca uwagi na czyjeœ odmienne pogl¹dy lub zachowania, s¹ mu
ca³kowicie obojêtne (2,5%).
5. Jest wyrozumia³y dla czyichœ odmiennych pogl¹dów lub zachowañ
mimo, ¿e s¹ dla niego niewygodne, niekorzystne, przykre (11%).
6. Uwa¿a, ¿e ka¿dy ma prawo do odmiennoœci (23,1%).
7. Jest wyrozumia³y dla odmiennych pogl¹dów lub zachowañ, z którymi
nie zgadza siê – mimo, ¿e naruszaj¹ jego wartoœci moralne i sumienie
(3,1%).
8. Jest wyrozumia³y dla odmiennych pogl¹dów i zachowañ, z którymi nie
zgadza siê, – mimo, ¿e naruszaj¹ podstawowe wartoœci etyki chrzeœcijañskiej (0,8).
9. Jest wyrozumia³y dla odmiennych pogl¹dów i zachowañ, z którymi nie
zgadza siê – mimo, ¿e naruszaj¹ normy spo³eczne (moralnoœæ publiczn¹], bezpieczeñstwa, spokoju i ³adu publicznego (tak¿e estetykê publiczn¹) (1,6%).
10. Czyjeœ odmienne pogl¹dy lub zachowania, z którymi nie zgadza siê,
traktuje z szacunkiem (27,3%).
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11. Gdy nie zgadza siê z odmiennymi pogl¹dami lub zachowaniem, które
go ra¿¹, choæ· nie nak³ania do zmiany, to jednak stara siê wyt³umaczyæ·
w³asny pogl¹d i wykazaæ· w³asne racje (7,5%).
12. Jest wyrozumia³y dla odmiennych pogl¹dów lub zachowañ, które mu
nie odpowiadaj¹, uznaj¹c, ¿e nie ma siê monopolu na jedynie s³uszn¹
racjê, ró¿ne pogl¹dy zawieraj¹ ró¿ne aspekty prawdy (maj¹ element
sensu) (9,9%).
13. Nie potêpia, nie dyskredytuje, nie krytykuje odmiennych pogl¹dów lub
zachowañ, choæ· w duchu z nimi zdecydowanie nie zgadza siê (5,1%).
14. Stara siê nie zwracaæ· uwagi na odmienne pogl¹dy lub zachowania, z
którymi nie zgadza siê, poniewa¿ zdaje sobie sprawê, ¿e on sam i tak
nie ma wp³ywu (0,4%).
15. Z wyrozumia³oœci¹ traktuje odmienne pogl¹dy lub zachowania, z którymi nie zgadza siê, poniewa¿ jest tak wygodniej, unika k³opotliwej sytuacji lub zagra¿aj¹cej (1,5%).
Opisy te sformu³owano na podstawie treœci zawartych w definicjach ró¿nych
autorów i w wypracowaniach m³odzie¿y. Ich mo¿e przyd³uga lista spowodowa³a
rozproszenie wyborów, ale najwiêcej uczniów by³o zdania, ¿e cz³owiek tolerancyjny to przede wszystkim taki cz³owiek, który: I/ „czyjeœ odmienne pogl¹dy lub
zachowania, z którymi nie zgadza siê, traktuje z s z a c u n k i e m” (27,3%, opis
10], II/ „uwa¿a, ¿e ka¿dy ma p r a w o do odmiennoœci” (23,1%, opis 6). Opisy
te, przedstawiaj¹ce postawê szacunku i orientacjê normatywn¹, zajê³y dwie
pierwsze rangi w hierarchii charakterystyk cz³owieka tolerancyjnego, pogrupowanych wed³ug 9 kategorii (tabela 1).
Tabela 1
Hierarchia opisów wg kategorii ustosunkowañ
Ranga
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Kategoria ustosunkowañ

Symbole
opisów

n

%

Szacunek wobec
Orientacja normatywna
Ambiwalencja uczuæ
Otwartoœæ poznawcza
£agodna perswazja
Ograniczanie sankcji
Pob³a¿liwoœæ wobec ³amania
norm i wartoœci
Indyferentyzm
Instrumentalna biernoœæ

10
6
5
12
11
1, 13

514
435
208
187
141
121

27,3
23,1
11,0
9,9
7,5
6,4

7, 8, 9
2, 4
14, 15

106
90
36

5,6
4,8
1,9
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Oprócz tych wyborów badani wskazywali, która z postaw:  z praktycznego
punktu widzenia jest najkorzystniejsza  jest najbardziej pozytywna  jest najbardziej negatywna  w naszym spo³eczeñstwie wystêpuje najczêœciej  z moralnego punktu widzenia wyra¿a najbardziej s³uszne zachowanie badanego ucznia
wobec odmiennoœci.
Jakie uzyskano rezultaty? J a k m ³ o d z i e ¿ o c e n i a p o s z c z e gólne rodzaje postaw wobec odmiennoœci?
Zdaniem badanych uczniów najbardziej pozytywn¹ postaw¹ wobec odmiennoœci jest okazywanie szacunku oraz perswazja (usi³owanie wyjaœnienia w³asnych
racji – bez nak³aniania czy wymuszania zmiany pogl¹dów lub zachowania). Postawy te, wraz z uznaniem prawa innych do odmiennoœci, respondenci wskazywali najczêœciej jako najs³uszniejsze postawy w³asne z moralnego punktu widzenia, natomiast rzadko jako zachowania wystêpuj¹ce czêsto (doœæ powszechnie).
Zwracaj¹ uwagê przypadki traktowania postawy uznaj¹cej prawo innych do odmiennoœci (równouprawnienie) jako negatywnej.
Rysunek 1
Cechy ró¿nych postaw w opinii m³odzie¿y. Dane w % dla n = 1885
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Na rysunku 1 przedstawiono oceny szeœciu pojedynczych postaw, które by³y
najczêœciej wskazywane jako najtrafniej opisuj¹ce cz³owieka tolerancyjnego
(symbole: 10, 6, 5, 12, 11 i 13 ; jak na s. 5 )
Po zsumowaniu ocen postaw, zestawionych w kategorie (jak w tabeli 1],
uzyskano nastêpuj¹ce rezultaty:
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W opinii badanej m³odzie¿y:
 najkorzystniejsz¹ postaw¹ z punktu widzenia praktycznego jest instrumentalna (motywowana) biernoœæ – nie warto zwracaæ· uwagi na odmiennoœæ, poniewa¿ i tak nie ma siê wp³ywu, a uniknie siê przez to k³opotliwej sytuacji
(20,6%);
 najbardziej pozytywn¹ postaw¹ jest szacunek wobec odmiennoœci (33,1%);
 najbardziej negatywn¹ postaw¹ wobec odmiennoœci jest indyferentyzm, „patrzenie przez palce” i obojêtnoœæ (33,9%);
 najczêœciej spotyka siê w spo³eczeñstwie polskim tak¿e indyferentyzm
(33,7%); natomiast
 najs³uszniejsze w³asne odnoszenie siê uczniów do odmiennoœci, jako po¿¹dane z moralnego punktu widzenia, to okazywanie szacunku (22,4%) i uznanie
prawa innych do odmiennoœci (21,6%).
Zauwa¿my pewien paradoks w wypowiedziach respondentów – z osób, których zdaniem s z a c u n e k wobec odmiennoœci, najtrafniej charakteryzuje
postawê tolerancji, tylko u co trzeciego badanego postawa taka ma pozytywne
konotacje czyli przypisywana jej by³a p o z y t y w n o œ æ. Podobnie te¿ tylko
co trzeci z badanych uczniów uwa¿a³, ¿e okazywanie szacunku wobec innoœci
(której siê przecie¿ w pe³ni nie akceptuje, z któr¹ siê nie zgadzamy, która nam nie
odpowiada) jest z moralnego punktu widzenia n a j s ³ u s z n i e j s z ¹ p o st a w ¹ w ³ a s n ¹ respondentów. W otrzymanych wynikach uderza niespójnoœæ
ocen.
Je¿eli najwiêcej uczniów uwa¿a³o, ¿e postawê tolerancyjn¹ (tolerancjê) najtrafniej wyra¿a szacunek do odmiennoœci, to z tych samych uczniów tylko 2 %
mia³o przekonanie, ¿e postawa taka wystêpuje najczêœciej. Czyli tak rozumiana
tolerancja nie jest zjawiskiem powszechnym. Natomiast najczêœciej wystêpuje
„patrzenie przez palce”, ca³kowita obojêtnoœæ, wyrozumia³oœæ dla/z wygody.
Tego typu postawy w znikomym procencie uznali uczniowie za dobrze opisuj¹ce
postawê tolerancyjn¹.5 Z kolei czêœciej uwa¿ano tê postawê za korzystn¹ z praktycznego punktu widzenia. £atwo odnieœæ te dane do praktyki ¿ycia spo³ecznego,
i – co gorsze – do zachowañ osób publicznych.
Otrzymane rezultaty wskazuj¹, ¿e w ró¿ny sposób definiowana tolerancja (postawa tolerancyjna) nigdy nie by³a w przewa¿aj¹cym stopniu uwa¿ana za postawê
najbardziej pozytywn¹ (w porównaniu z innymi postawami), najkorzystniejsz¹
w praktyce i za postawê w³asn¹ ucznia, najs³uszniejsz¹ z punktu widzenia moralnego, a tak¿e nigdy nie by³a uwa¿ana za postawê najczêœciej wystêpuj¹c¹ w spo³eczeñstwie.
Rozmaite rozumienie tolerancji wi¹zaæ siê bêdzie ze zró¿nicowanym zachowaniem wobec odmiennoœci: pozytywnym, obojêtnym, negatywnym.
5
J. Puzynina (1992, s. 231) podaje, ¿e I.Krzemiñski i ks. J.Tarnowski odpowiadaj¹c na ankietê nt.
rozumienia s³owa tolerancja „wi¹¿¹ z tolerancj¹ postawê obojêtnoœci, brak im w jej znaczeniu elementów
¿yczliwoœci, mi³oœci, braterstwa, gotowoœci dialogu...”.
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W konkluzji – na tle znanych definicji tolerancji, dokonywane przez m³odzie¿
wybory opisów cz³owieka, którego charakteryzuje postawa tolerancji, nie odbiega³y zasadniczo od pomys³ów teoretyków. Utrzymuje siê zró¿nicowanie sensu,
jaki nadaje siê pojêciu tolerancja. I to jest punkt wyjœcia do dyskusji z m³odzie¿¹
– z uwag¹, ¿e w dziedzinie ustosunkowañ spo³ecznych (interakcji, postaw i percepcji spo³ecznej) wystêpuje szereg problemów trudnych, których dyskutowanie
wymaga wiedzy, powa¿nego namys³u i rozwagi.
Mimo nieostroœci pojêcia i nadawaniu mu ró¿nego sensu – powtórzmy – na
ogó³ przy stosowaniu s³owa tolerancja odczuwa siê pozytywn¹ intencjê. Tak te¿
tolerancja powszechnie uwa¿ana jest za wartoœæ pozytywn¹ (patrz: listy cechwartoœci w studiach nad hierarchi¹ wartoœci) – wartoœæ moraln¹, do której nale¿y
d¹¿yæ, postawê, któr¹ nale¿y osi¹gaæ, cnotê, któr¹ siê zaleca, powinnoœæ, któr¹
nale¿y realizowaæ. St¹d ju¿ krok do dziedziny edukacji i jej zadañ: wyposa¿ania
wychowanków w wartoœci pozytywne.
wartoœæ = to, co powinno siê czyniæ
Jak szerzej uzasadnia siê powinnoœæ tolerancji?

Powinnoœæ tolerancji
Najbli¿sze skojarzenia sprowadzaj¹ siê do stwierdzenia, ¿e tolerancja u³atwia
wspó³¿ycie spo³eczne. Przeciwnie nietolerancja – jest Ÿród³em konfliktów spo³ecznych, agresji, zniszczeñ i dewiacji.
Z punktu widzenia rozwoju osobowoœci Wies³aw £ukaszewski tak okreœla
wartoœæ tolerancji:
„Nietolerancja odmiennoœci jest w swej istocie nietolerancj¹ indywidualnoœci... skazuje na psychiczn¹ degradacjê tak¿e tych, którzy nie s¹ zdolni do tolerancji. Pogr¹¿eni w samozadowoleniu, zachwyceni sob¹ ³atwo przekszta³caj¹
siê w ludzi zamkniêtych, sztywnych poznawczo, dogmatycznych, trac¹cych nie
tylko przekonanie o potrzebie rozwoju, ale tak¿e mo¿liwoœci rozwoju”, i konkluduje:
„Tolerancja odmiennoœci jest zatem zjawiskiem po¿¹danym nie tylko ze wzglêdu na ludzi, którzy s¹ nosicielami odmiennoœci, ale le¿y tak¿e w interesie grup
spo³ecznych, w których przejawy odmiennoœci wystêpuj¹”.6

6

W. £ukaszewski, Szanse rozwoju osobowoœci. KiW. Warszawa 1984, s.497-498.

78

BARBARA KAROLCZAK-BIERNACKA

Powinnoœæ tolerancji, ujêt¹ formalnie, zawieraj¹ ró¿nego rodzaju dokumenty,
konstytucje, konwencje i deklaracje, kodeksy, postanowienia i apele (patrz np.:
wypowiedzi przedstawicieli NATO w Kosowie).
Mówi¹c o potrzebie tolerancji i jej historii przypomina siê takie fakty, jak wojny religijne w Europie, odkrycie Ameryki i kontakt z nowymi kulturami, teoriê
Kopernika, zwi¹zan¹ z odwag¹ g³oszenia pogl¹dów i wolnoœci¹ badañ, idee
przedstawione w listach o tolerancji Johna Locke’a (zw³aszcza Epistola de tolerantia z 1689 r.), idee g³oszone przez Woltera („Nie aprobujê tego, co mówisz –
ale bêdê walczy³ do œmierci o twoje prawo do mówienia tego, co myœlisz”), Rousseau i innych myœlicieli Odrodzenia.7
Przypomina siê te¿ Artyku³ I Konstytucji 3 Maja z roku 1791, w którego fragmencie czytamy: ¿e „wiara œwiêta (rzymska katolicka – BKB) przykazuje nam
kochaæ bliŸnich, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek b¹dŸ wyznania pokój
w wierze i opiekê rz¹dow¹ winniœmy. I dlatego wszelkich obrz¹dków i religii wolnoœæ w krajach polskich pod³ug ustaw krajowych warujemy” (patrz: wspó³czesna
polska rzeczywistoœæ – wypowiedzi o „Polsce dla katolików”, o obowi¹zku g³osowania „katolików tylko na katolików”, o chrzeœcijañstwie rezerwowanym dla
katolików i w kontraœcie – najaktualniejsze stanowisko Jana Paw³a II, wypowiedziane w polskim Sejmie).
Historycznymi dokumentami g³osz¹cymi ideê równoœci wobec prawa i zarazem tolerancji s¹: Deklaracja Niepodleg³oœci Stanów Zjednoczonych Ameryki z
1776 roku, francuska Deklaracja Praw Cz³owieka i Obywatela z 1789 roku, szereg paktów, uchwa³ i konwencji ONZ, poœwiêconych tej sprawie, jak np. Deklaracja ONZ z 25 listopada 1981 roku w sprawie eliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartej na religii i przekonaniach.
Jednym z nowszych dokumentów jest Europejska Konwencja o Ochronie
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci. Polska, przyjêta do Rady Europy,
podpisuj¹c tê Konwencjê w listopadzie 1991 roku, zobowi¹za³a siê przestrzegaæ
ochrony praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, zawartych m.in. w trzech nastêpuj¹cych artyku³ach:
 Art. 9 Ka¿dy ma prawo do wolnoœci myœli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolnoœæ zmiany wyznania lub przekonañ oraz wolnoœæ uzewnêtrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie swego wyznania lub przekonañ przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynnoœci rytualne (...).
 Art.10 Ka¿dy ma prawo do wolnoœci wyra¿ania opinii (...).
 Art.14 Korzystanie z praw i wolnoœci wymienionych w (...) Konwencji
powinno byæ zapewnione bez dyskryminacji wynikaj¹cej z takich powodów jak
p³eæ, rasa, kolor skóry, jêzyk, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie
narodowe lub spo³eczne, przynale¿noœæ do mniejszoœci narodowej, maj¹tek, urodzenie, b¹dŸ z jakichkolwiek innych przyczyn (...).
7
Szerzej patrz: A. Rosó³, S. Szczepañski, Tolerancja. Szkice socjologiczne. Tom I. WSP Czêstochowa
1991.

TOLERANCJA: TEORIA I EMPIRIA. PERSPEKTYWA EDUKACYJNA

79

W polskim prawie karnym odpowiednie przepisy chroniæ maj¹ przed nietolerancj¹ – w imiê tolerancji i równouprawnienia. Zagro¿one s¹ kar¹ np. takie czyny
– przestêpstwa przeciwko wolnoœci sumienia i wyznania:
 Art. 192 kk: Kto ogranicza obywatela w jego prawach ze wzglêdu na jego
bezwyznaniowoœæ· lub przynale¿noœæ wyznaniow¹ (...).
 Art. 193 kk: Kto publicznie l¿y, wyszydza lub poni¿a grupê ludnoœci lub poszczególn¹ osobê z powodu jej bezwyznaniowoœci lub przynale¿noœci wyznaniowej (...). 8
oraz przeciwko porz¹dkowi publicznemu:
 Art. 272 kk: Kto publicznie nawo³uje do waœni na tle ró¿nic narodowoœciowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych albo takie waœnie publicznie pochwala (...).
 Art. 274 kk: Kto publicznie l¿y, wyszydza, lub poni¿a grupê ludnoœci albo
poszczególn¹ osobê z powodu jej przynale¿noœci narodowoœciowej, etnicznej lub
rasowej (...).
O tym, ¿e tolerancja jest po¿¹dana (obowi¹zywaæ winna) œwiadcz¹ jeszcze
inne fakty. Na przyk³ad zalecenie zawarte w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z 14 kwietnia 1992 roku, w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szko³ach publicznych, ¿e uczestniczenie lub nieuczestniczenie
w szkolnej nauce religii lub etyki nie mo¿e byæ powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
Jan Pawe³ II w sprawie potrzeby tolerancji mówi³: nie do pogodzenia z prawd¹ chrzeœcijañsk¹ jest postawa fanatyzmu, czy fundamentalizmu tych ludzi, którzy
w imiê ideologii uwa¿aj¹cej siê za naukow¹, czy religijn¹ czuj¹ siê uprawnieni do
narzucania innym w³asnej koncepcji prawdy i dobra. Apelowa³ te¿: Niech bêd¹
uwa¿nie i m¹drze szanowane prawa ka¿dego dziecka i m³odego cz³owieka do
kszta³towania i wyra¿ania na terenie szko³y w³asnego sumienia zgodnie ze swoj¹
formacj¹ otrzyman¹ w rodzinie, œwiatopogl¹dem oraz osobistymi uczciwymi poszukiwaniami duchowymi. Stwierdza³, ¿e: Szko³a ma wykluczaæ wszelki monopol,
który sprzeciwia siê wrodzonym prawom osoby ludzkie, a tak¿e postêpowi i upowszechnieniu samej kultury, pokojowemu wspó³¿yciu obywateli i pluralizmowi
istniej¹cemu dziœ w bardzo licznych pañstwach. 9
W stanowiskach ró¿nych autorów, wyjaœniaj¹cych dlaczego tolerancja jest powinnoœci¹, odwo³ywano siê do podobnych argumentów, które mo¿na sprowadziæ
do postulatu moralnego, zwi¹zanego z dobrem jednostki, grup i wiêkszych spo³ecznoœci i szans¹ ich na swobodn¹ ekspresjê.10
8
Do tej grupy czynów zagro¿onych kar¹ nale¿¹ równie¿: zniewa¿anie uczuæ religijnych, przedmiotów
czci, miejsc obrzêdów religijnych i spoczynku – czyny nierzadko pope³niane przez m³odzie¿.
9
WypowiedŸ podczas pielgrzymki w Polsce w czerwcu 1991 roku. ¯ycie Warszawy 7.VI.91 r.
10
Z. £yko, Tolerancja jako wartoœæ i wyzwanie, s. 15-22. S.Pamu³a, Tolerancja w polskich realiach, s.
25-34 (w:) B.Karolczak-Biernacka (red.], Tolerancja. IBE. Warszawa 1992.
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Ludmi³a ¯uk-£apiñska w konkluzji swoich studiów na temat tolerancji stwierdza: Tolerancja – ujmowana b¹dŸ jako postulat, b¹dŸ jako powinnoœæ – bywa³a
oceniana ró¿nie w ró¿nych epokach. W œredniowieczu tolerancja pojmowana jako
cierpliwe, a nawet pokorne znoszenie ró¿nych koniecznoœci by³a zalecana tylko w
odniesieniu do osobistych niedogodnoœci, a nie wobec czynów lub pogl¹dów niezgodnych z orzeczeniami autorytetów koœcielnych. Wspó³czeœnie zuniwersalizowane pojêcie tolerancji oznacza p o w i n n o œ æ p o w s t r z y m y w a n i a
siê odwszelkich przeciwdzia³añ w sytuacjach
n i e z g o d y z u w a g i n a s z a c u n e k d l a a u t o n o m i i
o p o n e n t a (podkr. moje). Tak rozumiana tolerancja mo¿e dotyczyæ ró¿nych
sfer, np. religijnej, politycznej, obyczajowej oraz moralnej. Mimo powszechnej
akceptacji przekonania, ¿e tolerancja jest niew¹tpliw¹ powinnoœci¹ moraln¹, powstaj¹ w¹tpliwoœci, czy tolerancja w sferze moralnoœci jest mo¿liwa w sensie logicznym i moralnym oraz czy jest prawem, czy powinnoœci¹ cz³owieka.11
W postulatach nakazuj¹cych tolerancjê g³ównym elementem jest szacunek dla
indywidualnoœci oraz równouprawnienie jednostek i grup. Szacunek dla indywidualnoœci i równouprawnienie wynikaj¹ z akceptacji pluralistycznych pogl¹dów i
mo¿liwoœci ich wyra¿ania. Warunki te konstytuuj¹ ustrój liberalny. W tym sensie
tolerancja zaliczana jest do wartoœci demokratycznych.12 Tak te¿ jest przez m³odzie¿ spostrzegana. Co wiêcej, okazywanie tolerancji jest zdaniem m³odzie¿y
wyrazem (wskaŸnikiem) zachowania demokratycznego.13 Logiczn¹ konsekwencj¹ opowiadania siê za demokracj¹ musi wiêc byæ akceptowanie tolerancji. I to
jest jeszcze jedna przyczyna nakazuj¹ca tolerancjê.
Jak m³odzie¿ uzasadnia powinnoœæ tolerancji?
Badanym uczniom (n=1885) przedstawiono listê 16 zjawisk lub odmiennoœci
(przedmiotów tolerancji) oraz katalog 14 motywów. Z katalogu tego nale¿a³o
wybraæ tê jedn¹ g³ówn¹ przyczynê, która najtrafniej uzasadnia postawê tolerancji
wobec ka¿dego z 16 zjawisk lub orzec, ¿e zjawiska nie nale¿y tolerowaæ.
Listê przedmiotów tolerancji u³o¿ono na podstawie zdarzeñ praktycznych –
rejestrowano obiekty, wobec których w okresie 1991-1992 wystêpowa³y przejawy nietolerancji.
Lista ta obejmowa³a ustosunkowanie wobec: 1) dziwnych sposobów ubierania
siê, 2) nowych, niezrozumia³ych czy ekstremalnych idei, 3) odmiennych pogl¹dów politycznych czy partii, 4) odmiennych pogl¹dów religijnych czy przynale¿noœci do okreœlonego koœcio³a, 5) ateizmu, 6) s³abych efektów pracy czy niekompetencji, 7) mniejszoœci narodowych, 8) ró¿nych form ¿ycia seksualnego, 9) ¯ydów, 10) bogacenia siê czêœci cz³onków spo³eczeñstwa, 11) kaleczenia jêzyka
L.¯uk-£apiñska, Problem tolerancji. Rozprawy UW. Wydawnictwa UW. Warszawa 1991, s. 406.
B.Karolczak-Biernacka, Wobec demokracji. Tolerancja jako zasada ustrojowa (w:) Tolerancja. IBE.
Warszawa 1992, s. 113-123.
13
B. Karolczak-Biernacka, Ustrój pañstwa w oczach m³odzie¿y. IBE. Warszawa 1996, s. 20.
11

12
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Tabela 2
Uzasadnienia powinnoœci tolerancji. Dane w % dla n = 1885
Lp.

Przedmioty
tolerancji
Uzasadnienia
postulatu

1 Ka¿dy ma prawo do
odmiennoœci
2 Nie ma siê monopolu
na jedynie s³uszn¹ racjê
3 Kontakt z odmiennoœci¹
wp³ywa na nasz rozwój
4 Zbli¿a to Polskê do Europy
5 I tak nie ma siê wp³ywu
na zmianê, nie ma innego
wyjœcia
6 Ka¿dy cz³owiek bez
wzglêdu na rodzaj swej
odmiennoœci (choæ nam
ona nie odpowiada)
zas³uguje na szacunek jako
osoba ludzka
7 „Odmieñcom” trzeba
pozwoliæ
8 Pozwala to za³atwiæ wiele
spraw osobistych lub
interesów grupowych
9 Ludzie s¹, jacy s¹
10 U³atwia to ¿ycie spo³eczne.
Zbli¿a ró¿nych ludzi do
siebie
11 Nie przynosi to zasadniczej
szkody. Nie zmienia
istotnych spraw
12 Ka¿dy powinien móc byæ
takim, jakim che móc mieæ
swoj¹ prywatnoœæ
indywidualnoœæ
13 Wp³ywa to na ogólny
postêp
14 Powinno to byæ nam
obojêtne
Nie powinno siê tolerowaæ

Odmienne Odmienne ¯ydzi bogacenie niekompogl¹dy
pogl¹dy
siê
petencja
polityczne religijne
6,3

14,1

5,3

1,7

1,3

14,7

3,3

0,8

1,7

2,3

23,1
12,0

6,6
1,0

4,1
1,0

0,7
11,8

1,1
0,6

7,3

2,7

3,9

12,3

9,8

4,2

17,9

29,9

2,1

4,5

3,2

1,9

3,4

1,4

2,0

2,9
3,7

0,7
4,0

0,7
13,1

6,4
6,7

1,9
23,0

4,6

7,4

4,5

2,8

0,5

2,8

8,6

8,0

10,7

4,0

5,0

16,7

5,7

5,0

1,9

5,5

1,0

1,2

17,6

9,9

3,0
1,7

13,1
1,4

12,0
6,5

13,9
5,4

2,2
35,0
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polskiego przez osoby publiczne, 12) komunistów, 13) osób pob³a¿aj¹cych
wszystkim (tolerancyjnych wobec wszystkiego), 14) by³ych cz³onków PZPR,
15) chorych na AIDS i 16) narkomanów.
W tabeli 2 i 3 przedstawiono czêœæ wyników dotycz¹cych tej sprawy.
Jak pokazuj¹ wyniki przedstawione w tabeli 2 – zdaniem badanej m³odzie¿y –
odmienne p o g l ¹ d y p o l i t y c z n e i partie powinno siê tolerowaæ przede
wszystkim dlatego, ¿e kontakt z odmiennoœci¹ w tym zakresie wp³ywa na nasz
rozwój (n=436, 23,1%), nie ma siê monopolu na prawdê (n=278, 14,7%) i zbli¿a
to Polskê do Europy (n=226, 12%).
Odmienne p o g l ¹ d y r e l i g i j n e powinny byæ tolerowane przede wszystkim dlatego, ¿e ka¿dy cz³owiek zas³uguje na szacunek jako osoba ludzka (n=338,
17,9%), powinien móc byæ takim, jakim chce (n=315, 16,7%) i ma prawo do odmiennoœci (n=266, 14,1%), a tak¿e powinno to byæ nam obojêtne (n=246,
13,1%).
¯ y d ó w powinno siê tolerowaæ g³ównie dlatego, ¿e ka¿dy zas³uguje na szacunek jako osoba ludzka (n=564, 29,9%), ludzie s¹, jacy s¹ (n=247, 13,1%), a w
koñcu powinno to byæ nam obojêtne (n=226, 12%).
B o g a c e n i e s i ê czêœci spo³eczeñstwa wymaga tolerancji, poniewa¿
w³aœnie ta czêœæ wp³ywa na ogólny postêp (n=332, 17,6%) i tak siê na to nie ma
wp³ywu (n=232, 12,3%), zbli¿a to tak¿e Polskê do Europy (n=223, 11,8%), a
nadto nie przynosi zasadniczej szkody (n=201, 10,7%). Bogacenie siê innych powinno równie¿ byæ nam obojêtne (n=262, 13,9%).
N i e k o m p e t e n c j i przede wszystkim nie nale¿y tolerowaæ (n=660,
35%), a je¿eli powinno siê, to dlatego, ¿e ludzie s¹, jacy s¹ (n=433, 23%).
Wymienione w tabeli 2 uzasadnienia, przedstawione badanym uczniom do
wyboru, pogrupowano w 6 nastêpuj¹cych kategorii:
1) godnoœæ osoby (szacunek, prawo do indywidualnoœci i odmiennoœci),
2) u¿ytecznoœæ (ró¿nego rodzaju),
3) otwartoœæ poznawcza (œwiadomoœæ braku monopolu na racjê),
4) bezsilnoœæ, brak wp³ywu,
5) postawa dominacji (przyzwalanie na odmiennoœæ),
6) preferencja obojêtnoœci.
W tabeli 3 zestawiono uzasadnienia powinnoœci tolerancji wed³ug tak pogrupowanych motywów. Dane wskazuj¹, ¿e zale¿nie od rodzaju odmiennoœci, powinnoœæ tolerancji czêœciej uzasadniano okreœlon¹ kategori¹ motywów.
Zdaniem badanych uczniów, przez szacunek dla osoby ludzkiej, jej indywidualnoœci i przys³uguj¹cego prawa przede wszystkim powinno siê tolerowaæ dziwne sposoby ubierania, odmienne pogl¹dy religijne, chorych na AIDS, osoby pochodzenia ¿ydowskiego, ateistów, narkomanów, odmiennoœæ seksualn¹, komunistów.
Dla czystej u¿ytecznoœci m³odzie¿ postulowa³a tolerancjê wobec odmiennych
pogl¹dów politycznych, bogacenia siê, mniejszoœci narodowych niezrozumia³ych
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Tabela 3
Kategorie motywów nakazuj¹ce tolerancjê
wobec ró¿nych zjawisk i odmiennoœci. Dane w % dla n =1885
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Zjawisko

Ubiór
Religia
AIDS
¯ydzi
Ateizm
Narkomani
Seks
Mniejszoœci
Idee
Komuniœci
b.cz³.PZPR
Pob³a¿liwoœæ
Polityka
Bogacenie
Niekompetencja

16 Kaleczenie jêzyka
polskiego

Godnoœæ u¿ytecz- otwar- bezsil- domi- obojêt- nie nale¿y
noœæ
toœæ
noœæ
nacja
noœæ tolerowaæ
76,2
48,7
44,8
40,9
39,6
37,9
36,2
28,3
24,9
21,9
19,7
16,7
15,5
8,8
7,7

10,1
25,0
17,1
19,5
14,7
10,8
24,8
42,8
34,9
13,0
15,3
25,1
50,9
50,0
18,0

0,4
3,3
0,7
0,8
3,0
1,2
1,1
1,0
17,7
7,5
5,9
5,0
14,7
1,5
2,3

3,7
6,7
23,8
17,0
19,9
24,6
14,0
11,7
10,4
20,8
22,6
22,7
11,0
19,0
32,8

2,5
1,9
3,0
3,4
6,3
4,7
6,5
4,2
4,1
6,2
3,8
2,9
3,2
1,4
2,0

6,3
13,1
3,5
12,0
13,0
2,3
12,9
7,1
2,3
8,4
13,1
6,4
3,0
13,9
2,2

0,5
1,4
6,9
6,5
3,6
18,6
4,5
4,9
5,9
22,3
19,5
21,2
1,7
5,4
35,0

6,9

29,2

0,7

24,0

5,0

3,3

30,6

idei, kaleczenia jêzyka polskiego przez osoby publiczne i osób pob³a¿aj¹cych
wszystkim. W kategoriê tê zebrano nastêpuj¹ce twierdzenia: „kontakt z odmiennoœci¹ wp³ywa na nasz rozwój” (co te¿ mo¿na by³o zaliczyæ do otwartoœci poznawczej) „zbli¿a to Polskê do Europy”, „pozwala za³atwiæ wiele spraw osobistych lub interesów grupowych”, „u³atwia to ¿ycie spo³eczne”, „zbli¿a ró¿nych
ludzi do siebie”, „nie zmienia istoty spraw”, „wp³ywa na ogólny postêp”. Tego
typu uzasadnienia postulowanej tolerancji interpretowaæ mo¿na w kategoriach
orientacji praktycznej (pragmatycznej), interesu spo³ecznego (orientacji prospo³ecznej), a tak¿e koniunkturalizmu.
Ze wzglêdu na bezsilnoœæ (brak wp³ywu) 32,8% uczniów postulowa³o tolerancjê wobec niekompetencji, 24% wobec kaleczenia jêzyka polskiego przez osoby
publiczne i narkomanów, 23,8% wobec chorych na AIDS i podobny procent
w stosunku do tolerancyjnych wobec wszystkiego, komunistów i by³ych cz³onków PZPR.
Wymienione trzy kategorie uzasadniania postulowanej tolerancji wystêpowa³y
najczêœciej.
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Tabela 3 zawiera te¿ procent uczniów, którzy uznali, ¿e poszczególnego zjawiska czy odmiennoœci nie nale¿y tolerowaæ.
Uznanie, ¿e zjawiska nie nale¿y tolerowaæ jest sygna³em o spostrzeganiu przez
badanych uczniów granic tolerancji.

Granice tolerancji
„Niestabilnoœæ terminu” sprawia, ¿e podczas powa¿niejszego omawiania tolerancji i dyskutowania, czy powinna byæ powinnoœci¹, podnosi siê problem jej
g r a n i c. Chodzi tu: 1/ o zagadnienie zakresu „cudzych uprawnieñ”, jakie jesteœmy sk³onni zaakceptowaæ lub wyznaczamy innym w dziedzinie wartoœci pozytywnych lub takich, które nie s¹ ³amaniem norm spo³ecznych (np. do jakich stanowisk we w³adzy dopuœcimy przedstawicieli mniejszoœci narodowych albo kobiety, czy jak¹ ró¿nicê w pogl¹dach jesteœmy w stanie tolerowaæ) oraz 2/ o
zagadnienie tolerancji dla wartoœci negatywnych, „wstecznych idei”, czy te¿ zachowañ szkodliwych spo³ecznie (patrz definicja w Encyklopedii powszechnej,
PWN, 1987). Maria Ossowska14 zwraca uwagê, ¿e absolutysta zakres ten zawê¿y
(ograniczy uprawnienia), relatywista – bêdzie go rozszerza³.
Joanna Paw³owska15 zaproponowa³a trzy poziomy norm zwi¹zane z tolerancj¹:
1. Normy obowi¹zuj¹ce rygorystycznie, znajduj¹ce siê poza obszarem tolerancji: ich nieprzestrzeganie powoduje sankcje negatywne, przestrzeganie – nie
powoduje sankcji pozytywnych.
2. Normy z obszaru tolerancji. Niespe³nienie ich nie powoduje sankcji negatywnych, a spe³nienie nie powoduje sankcji pozytywnych.
3. Normy mieszcz¹ce siê w obszarze nie obowi¹zuj¹cego maksymalizmu moralnego. Ich spe³nienie spotyka siê z uznaniem, natomiast niespe³nienie nie powoduje sankcji ujemnych.
Problem granic tolerancji staje siê wyrazisty, gdy rozwa¿amy postawê wobec
osób pob³a¿liwych wobec wszystkiego, „nie kwapi¹cych siê z potêpieniem” lub
utrzymuj¹cych koniecznoœæ obrony jakichœ wartoœci, gdy konfrontowane s¹ wartoœci stron, gdy powstaje konflikt na tle ró¿nic kulturowych i wywo³ane tym samym protesty przedstawicieli spo³eczeñstwa goszcz¹cego obcokrajowców – jak
w przypadku rytualnego uboju zwierz¹t w Polsce czy ostatnio g³oœnej sprawie
duñskiej nauczycielki, która ¿¹da³a od dwóch uczennic-muzu³manek zdjêcia
chust z g³ów.16
M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji. PWN, Warszawa 1985, s. 184.
Studia Socjologiczne, 1985, 2, s. 100-101.
16
31.V. 93 r. polscy muzu³manie obchodzili Œwiêto Ofiarowania Kurban Bajram. Po mod³ach – dla
uczczenia Boga – sk³adana jest ofiara ze zwierz¹t. 124 pos³ów z ró¿nych partii podpisa³o projekt uchwa³y
o zakazie uboju rytualnego. 13 sierpnia prasa donosi³a:... gdy muzu³manki odmówi³y (zdjêcia chust),
oœwiadczy³a (nauczycielka), ¿e nie bêdzie uczy³a w ich klasie, bo widok chust przyprawia j¹ o rozstrój
nerwowy...(Rzeczpospolita, 13 sierpnia 1999).
14
15
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Tymczasem najaktualniejsze prace Komisji „Demokracja przez Prawo” przy
Radzie Europy (tzw. Komisja Wenecka) poœwiêcono ochronie praw mniejszoœci.
Projekt protokó³u mówi o zagwarantowaniu prawa do swobodnego wyra¿ania,
utrzymywania i rozwijania swojej to¿samoœci religijnej, etnicznej, jêzykowej i
kulturowej.
Gdy tolerancja rozumiana jest nie jako wyrozumia³oœæ dla samej odmiennoœci,
ale jako wyrozumia³oœæ dla odmiennoœci ocenianej negatywnie, uwa¿anej za z³o,
wówczas od razu pojawia siê problem granic tolerancji i wyra¿ane mo¿e byæ
stwierdzenie: „nie lubiê tolerancji”.17 Przy takim podejœciu, przy zderzeniu odmiennych pogl¹dów, racji i wartoœci, a szczególnie subkultur i kultur, próbuje siê
wskazaæ na b³êdy tej drugiej; w imiê w³asnych racji podejmuje siê te¿ dzia³ania
przeciw (jak np. likwidacja cygañskich obozowisk, starcia subkultur m³odzie¿owych i subkultur kibiców pi³karskich).
Ilja Lazari-Paw³owska charakteryzuj¹c przypadek „skrajnej tolerancji pozytywnej” podaje, ¿e „wspó³czeœnie niektórzy badacze obcych kultur, przedstawiciele tzw. relatywizmu kulturowego, domagaj¹ siê, aby uznaæ wszystkie istniej¹ce w
œwiecie kultury za jednakowo dobre”. Ciekawym faktem w tej sprawie jest przypadek M. J. Herskovitsa, który – jak pisze Lazari-Paw³owska – poszed³ tak daleko, ¿e w roku 1947 domaga³ siê od ONZ, aby przygotowywana Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka nie zawiera³a wzorca moralnego.18
Kilka zdañ z rysu historycznego dotycz¹cego zagadnienia granic tolerancji
przytacza J. Puzynina:
„Jeremy Taylor, który rozwin¹³ teoriê tolerancji na podstawie swoich doœwiadczeñ z czasów Cromwella, pisa³, ¿e jest ona ograniczona dobrem ogólnym i podstawami wiary, John Locke widzia³ równie¿ jako granice tolerancji ateizm, zaœ
John Stuart Mill punkt, w którym wolnoœæ jednostki zagra¿a innym. James Balmes pisa³ w latach czterdziestych XIX w. o mo¿liwoœci tolerancji czêœciowej, nie
pe³nej. Trentowski w S³owniku wileñskim zamieœci³ formu³ê nastêpuj¹c¹: >Dla
ludzi innej wiary i innego sposobu myœlenia, b y l e b y l i z a c n i, ma chrzeœcijanin prawy pob³a¿anie czyli tolerancjê<”19.
Obrona wartoœci jest kluczowym elementem w rozwa¿aniu granic tolerancji.
Od razu jednak zjawia siê trudnoœæ, zwi¹zana z definiowaniem wartoœci. Czy za
wartoœæ uwa¿a siê wszystko, co ma znaczenie, co jest subiektywnie cenne?20
R. Legutko, Nie lubiê tolerancji. Arka. Kraków 1993.
I. Lazari-Paw³owska, Trzy pojêcia tolerancji. Studia Filozoficzne, 1984, 8, s. 111. Pkt. 3 Art. 18
Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, przyjêtego w 1966 r., wyjaœnia, ¿e „wolnoœæ
uzewnêtrzniania wyznania lub przekonañ mo¿e podlegaæ jedynie takim o g r a n i c z e n i o m (podkr. moje],
które s¹ przewidywane przez ustawê i s¹ konieczne dla ochrony bezpieczeñstwa publicznego, porz¹dku,
zdrowia lub moralnoœci publicznej albo podstawowych praw i wolnoœci innych osób”.
19
J. Puzynina, Jêzyk wartoœci. PWN. Warszawa 1992, s. 229
20
Przypomnê, ¿e wartoœci opisywane s¹ jako typ przekonañ jednostki, jako przekonania, do których jednostka
przyznaje siê w ró¿nych sytuacjach spo³ecznych (por. klasyfikacja C.Kluckholna), jako cechy w³aœciwe ludziom,
jako w³asnoœci przedmiotu, ze wzglêdu na które jest on po¿¹dany lub odrzucany (G. Kloska), jako sposoby
zachowania rozpowszechnione w spo³eczeñstwie i wartoœciowane pozytywnie lub negatywnie (por. Y. S. Cohen),
jako obiekty o wymiarze modalnym: dzielone na wartoœci pozytywne i wartoœci negatywne.
17
18
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W praktyce zrêczniej jest wiêc opisywaæ, czego siê nie toleruje i wyjaœniaæ motywy (przyczyny) ograniczania tolerancji.
O granicach tolerancji mówi¹ filozofowie, etycy, moraliœci, ideologowie i wychowawcy. A jakie s¹ one w praktyce, w doœwiadczeniu jednostkowym m³odych
ludzi?
Czego m³odzie¿ nie toleruje?
Pos³u¿my siê najpierw swobodnymi wypowiedziami (danymi jakoœciowymi).
Badanych uczniów proszono o wymienienie zjawiska, którego nie toleruj¹
(przedmiotu nietolerancji) i napisanie co myœl¹, odczuwaj¹, co czyni¹, gdy siê to
zdarza. Poni¿ej przyk³adowe wypowiedzi:
„Nietolerancji, co nie znaczy, ¿e tolerujê wszystko, ¿e jestem pob³a¿liwa. Nie
znoszê nietolerancji, wobec AIDS, ró¿nych religii, polityki – tej co by³a (nagonki
na czerwonych), ateizmu, seksu, aborcji. Staram siê tolerowaæ, szanowaæ inne
pogl¹dy, chyba ¿e ktoœ jest w stosunku do mnie agresywny, nieprzyjemny, krytykuj¹c moje, by przekonaæ mnie za wszelka cenê do swoich”.
„Nie tolerujê negatywnego, zabobonnego wrêcz nastawienia do ¯ydów, które
jest bezpodstawne i bezsensowne (napady na Mazowieckiego). Nie tolerujê chamstwa, herezji, zmiennoœci pogl¹dów w zale¿noœci od sytuacji”.
„Nie tolerujê zak³amania, a na tym przez ponad 50 lat opiera³ siê nasz system
polityczny. I jak pomyœlê sobie, ¿e za to wszystko bêd¹ cierpieæ m³odzi ludzie, którzy rozpoczynaj¹ ¿ycie (zak³adaj¹ rodziny) to szlag mnie trafia!!!”.
„Nie tolerujê zdecydowanie zmiennoœci, dwulicowoœci ludzi, zmiany pogl¹dów
politycznych, by wyci¹gn¹æ z tego tylko najwiêksze dla siebie korzyœci. Napawa
mnie to odraz¹ do tych ludzi”.
„Nie tolerujê ob³udy, k³amstwa. Przewa¿nie w takich sytuacjach reagujê jakby
pewn¹ agresj¹”.
„Nie tolerujê nieuczciwoœci, k³amstwa, powierzchownoœci, obmowy, obojêtnoœci – odczuwam, ¿e powinnam pomóc, sprowadziæ na w³aœciw¹ drogê – choæ czêsto brak mi odwagi, te¿ jestem czasem obojêtna, choæ nie powinnam”.
„Nie tolerujê chamstwa, wulgarnoœci, potêpiam to i raczej od razu reagujê.
Nie tolerujê braku tolerancji i ograniczeñ indywidualnoœci”.
„Nie tolerujê chamstwa, g³upoty, k³amstwa bez powodu, agresywnoœci, braku
kultury (równie¿ politycznej), pos³ugiwania siê ludŸmi, >kupowania< ludzi i ich
uczuæ – po prostu odchodzê, nie staraj¹c siê zmieniaæ ludzi”.
„Chamstwa, jednak bardzo rzadko przeciwstawiam siê jemu; palenia papierosów – przekonujê (staram siê) kogoœ, aby nie pali³ w mojej obecnoœci; u¿ywania
w nadmiarze alkoholu – czujê strach przed pijakiem”.
„Nie tolerujê postawy cz³owieka, który ci¹gle zmienia swoje pogl¹dy, w zale¿noœci od sytuacji, w jakiej siê znajdzie. Odczuwam wtedy niechêæ, odrazê i antypatiê do tego cz³owieka”.
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„Nie tolerujê narkomanii. Myœlê, ¿e jest to z³y i szkodliwy na³óg, a ludzie narkotyzuj¹cy siê s¹ Ÿli, nie myœl¹cy racjonalnie. Odczuwam niechêæ, wstrêt. Nie
zwracam uwagi na tych ludzi”.
„Ingerencji koœcio³a w ¿ycie spo³eczne. Ci¹g³e gadanie o aborcji, gdy kraj
upada na dno”.
„Nie tolerujê chamstwa i g³upoty u nauczycieli i wszystkich ludzi”.
„Nie tolerujê wandalizmu, przestêpczoœci i chamstwa. Mam zdanie negatywne,
ale prawie nigdy nie reagujê bêd¹c sam, a przeciwników wiêcej”.
„Nie tolerujê tego, jak nauczyciele mszcz¹ siê na uczniach”.
„Nie tolerujê kaleczenia jêzyka przez osoby publiczne (prezydent L.W.), wy³¹czam telewizor. Chcia³bym mu powiedzieæ, ¿eby sobie znalaz³ t³umacza”.
„Nie wiem dlaczego, ale nie tolerujê mniejszoœci narodowych i ¯ydów. Najchêtniej wrêczy³bym im wszystkim bilety lotnicze do ich rodzinnych krajów (np.
do Izraela). Przez tyle lat nie zrozumieli, ile zrobiliœmy dla nich dobrego”.
„Zdecydowanie nie tolerujê ¯ydów, Cyganów, Rumunów i innych mniejszoœci.
Uwa¿am, ¿e maj¹ swoje kraje ojczyste i mog¹ tam ¿yæ. Tolerowa³bym mniejszoœci, gdyby warunki ekonomiczne pozwala³yby ka¿demu osiedliæ siê gdzie chce,
jak to jest w Europie Zachodniej, ale z wyj¹tkiem wymienionych wy¿ej. Tych
trzech narodów zdecydowanie nie tolerujê”.
„Nie tolerujê: chamstwa, ordynarnoœci, negowania czego, kogoœ, kogo siê nie
zna. K³amstwa. Kiedy ktoœ tak robi jestem z³a, wœciek³a, smutna. Co robiê?
Wyzywam, przekonujê, wrzeszczê, nie zwracam pozornie uwagi”.
„Nie tolerujê okrucieñstwa, brutalnoœci, niesprawiedliwego traktowania ludzi. Gdy tak siê zdarza odczuwam bunt, staram siê dzia³aæ w obronie pokrzywdzonego”.
„Nie tolerujê mniejszoœci rumuñskich w naszym pañstwie, myœlê, ¿e przynios¹
nam zarazê, bojê siê ich. Poza tym, co mam myœleæ o innych Rumunach?”.
„Nie cierpiê nietolerancji religijnej. Ka¿dy powinien ¿yæ, jak chce, wierzyæ
w co chce. Nie powinno siê nak³aniaæ do wyznawania, do wiary w jakiegoœ Boga
lub do praktykowania. To jest straszne. Okropnie siê denerwujê, gdy ktoœ gardzi
lub krytykuje niewierz¹cego (np. nie katolika). Nie znoszê alkoholizmu oraz pob³a¿ania, patrzenia >przez palce< na g³upotê, chamstwo!”.
„Nie tolerujê zachowañ typu niszczenia mienia publicznego. Denerwuje
mnie czêsto, gdy doros³e osoby podchodz¹ do innych ludzi od strony tego, z jakiej rodziny taki cz³owiek pochodzi lub ile posiada. Buntujê siê wtedy, bo nie
mogê siê z tym zgodziæ, staram siê ich przekonaæ. Nie tolerujê niektórych przekonañ starszych ludzi, którzy uwa¿aj¹, ¿e nic ju¿ siê w Polsce nie zmieni (nie
zmieni³o)”.
„Nie tolerujê mówienia wprost przy wszystkich wad danej osoby, która znajduje siê wœród nas. Gdy to siê zdarza czujê siê tak samo g³upio, jak ta osoba i oczywiœcie czujê wstrêt do tej osoby, która tê wadê wypowiedzia³a g³oœno”.
„Nie tolerujê niekompetencji, g³upoty i tchórzostwa. Odczuwam wtedy coœ, co
mi mówi, ¿e z takimi postawami daleko nie zajdziemy. Oburza mnie to!”.
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„Stanowczo nie tolerujê k³amstwa, oszustwa, nieuczciwoœci, nielojalnoœci. Nie
mam jednak na tyle odwagi, aby przeciwstawiæ siê temu. Jednoczeœnie kiedy ktoœ
bliski tak postêpuje, czujê siê tak jakbym sama to robi³a, jakbym sama postêpowa³a niegodziwie; nie sprzeciwiaj¹c siê, akceptujê z³o”.
„Nie tolerujê niedouczenia i niekompetencji u osób wp³ywaj¹cych na losy spo³eczeñstwa. Ale niestety nic na to nie mogê poradziæ. Nie bêdê na takich ludzi
g³osowaæ. Nie tolerujê te¿ nietolerancji.”
„Nie tolerujê np. pornografii i przekleñstw. Ogarnia mnie wtedy wstrêt do takich ludzi i jednoczeœnie smutek, ¿e tak nisko cz³owiek potrafi spaœæ, a w³aœciwie
cofa siê w rozwoju. Bojê siê, ¿e je¿eli tak bêdzie dalej, na œwiecie w ogóle znikn¹
wszelkie normy moralne”.
„Przede wszystkim nie tolerujê ob³udy i fa³szu, mœciwoœci i zawiœci; czujê pogardê dla ludzi, u których te wady nabieraj¹ intensywnoœci i przekraczaj¹ pewne
granice”.
„Katolików, którzy uwa¿aj¹, ¿e ich wiara jest jedynie s³uszn¹ prawd¹ i usi³uj¹
j¹ narzuciæ innym. Znêcania siê nad zwierzêtami i s³abszymi. Jestem wtedy z³a
z powodu swej bezsilnoœci”.
„Nie tolerujê ludzi, którzy Ÿle traktuj¹ chorych na AIDS lub narkomanów. S¹ to
choroby spo³eczne; ludzie powinni raczej pomagaæ chorym, a nie ich nie tolerowaæ”.
„Nie tolerujê narkomanów. Uwa¿am, ¿e to jest g³upi sza³. Odczuwam pogardê”.
„Nie tolerujê wtr¹cania siê koœcio³a w ¿ycie prywatne obywateli i w ¿ycie pañstwa. Polski koœció³ katolicki uczy nietolerancji i jest nietolerancyjny. Przyk³ad:
religia w szkole”.
„Nie tolerujê ludzi nie toleruj¹cych np. chorych na AIDS, a tak¿e nie tolerujê
zagorza³ych komunistów”.
Zestaw cytowanych spontanicznych wypowiedzi uczniów LO (w oryginalnym
brzmieniu) zawiera treœci reprezentatywne dla ca³ego zebranego materia³u, przedstawia przekrój zg³aszanych przedmiotów nietolerancji (od cech i zachowañ osób
decyduj¹cych o morale i komunikacji interpersonalnej po sprawy ogólnospo³eczne), postawy za i przeciw pewnym zjawiskom (obiektom), w obronie ró¿nych
wartoœci lub norm. Ilustruje mo¿liwe (deklarowane) rodzaje reagowania na nietolerowane zjawiska: poznawcze, emocjonalne (najczêœciej uczucie odrazy, wstrêtu) i behawioralne (np. izolacja, chêæ pomocy, agresja).
Uzyskane wypowiedzi wskazuj¹, ¿e problematyka tolerancji jest niezwykle
skomplikowana, a podjêcie jej przez nauczyciela z zamiarem kszta³towania postaw – przez sw¹ subtelnoœæ i odnoszenie siê do osobistych doœwiadczeñ poszczególnych uczniów – zadaniem trudnym.
Zaprezentowane wypowiedzi uczniów wskazuj¹ te¿, ¿e w³aœciwie nie mo¿na
mówiæ lub rzadko mo¿na mówiæ o tolerancji w ogóle, ¿e ka¿dy – obok postawy
tolerancyjnej wobec obiektów X – mo¿e mieæ „w³asne obiekty nietolerancji”
i „w³asne kryteria ograniczania tolerancji”. Jak zjawisko to przedstawia siê w ujêciu statystycznym?
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Co ogranicza tolerancjê w³asn¹ uczniów?
Badani uczniowie odpowiadali na pytanie: czy wobec analizowanych odmiennoœci s¹ z a w s z e tolerancyjni, czy te¿ tolerancjê okazuj¹ p o d p e w n y m i
(przedstawionymi im) w a r u n k a m i? W tabeli 4 zestawiono procent uczniów,
którzy przypisywali sobie:
1) nieograniczon¹ tolerancjê oraz tolerancjê uzale¿nion¹ od warunków, pogrupowanych w 3 kategorie:
2) gdy nie jest naruszony interes osobisty,
3) gdy nie jest naruszony interes spo³eczny,
4) gdy nie s¹ naruszone wartoœci chrzeœcijañskie.
W wynikach badañ przewa¿a prezentowanie w³asnej tolerancji z ograniczeniami, gdy spe³nione s¹ okreœlone warunki. Najwiêcej uczniów ogranicza tolerancjê
Tabela 4
Motywy ograniczania tolerancji. Dane w procentach dla n = 1885
Tolerujê, gdy nie narusza:
Lp.

Zjawisko

Nie
Tolerujê
tolerujê zawsze

interesu
osobistego

interesu
spo³ecznego

wartoœci Ogó³em
chrzeœcijañskie

1 Ubiór

0,8

63,2

21,2

12,2

2,5

99,9

2 Religia
3 ¯ydzi

1,4
6,5

40,4
39,0

22,9
19,7

15,3
29,9

19,9
4,9

99,9
100,0

4 Ateizm
5 AIDS

6,5
5,5

36,1
35,9

23,3
28,3

21,5
28,2

12,6
2,3

100,0
100,2

6 Seks

5,3

33,5

31,5

20,2

9,5

100,0

7 Mniejszoœci
8 Bogacenie

4,1
5,0

31,8
24,5

21,2
32,6

39,8
33,9

3,0
4,0

99,9
100,0

9 Narkomani
10 Pob³a¿liwoœæ

17,2
20,9

24,3
19,7

27,6
29,6

29,2
26,5

1,9
3,3

100,2
100,0

11 Kaleczenie
jêzyka polskiego

30,0

19,5

18,5

29,5

2,7

100,2

4,4

16,8

38,0

36,3

4,6

99,9

13 Polityka
14 b.cz³.PZPR

2,2
18,4

14,2
14,1

31,7
24,9

47,3
39,7

4,7
2,9

100,1
100,0

15 Komuniœci
16 Niekompetencja

19,4
35,7

11,2
7,3

25,1
23,9

40,7
30,0

3,6
3,1

100,0
100,0

12 Idee
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ze wzglêdu na naruszenie interesu spo³ecznego (wskaŸnik globalny 27,99%), nastêpnie ze wzglêdu na zagro¿enie interesu osobistego (17,21%). Najmniej
uczniów ogranicza tolerancjê ze wzglêdu na ³amanie norm etyki chrzeœcijañskiej
(4,73%). Jest to rezultat intryguj¹cy wobec formalnych postulatów dopuszczania
tylko do takiej swobody wypowiedzi, w której wartoœci te nie s¹ naruszane.21
Najwiêcej uczniów przyznawa³o siê do nieograniczonej tolerancji wobec
dziwnych sposobów ubierania, odmiennych pogl¹dów religijnych, wobec ¯ydów,
ateizmu, chorych na AIDS, ró¿nych form ¿ycia seksualnego i wobec mniejszoœci
narodowych. Tolerowanie pod warunkiem nie naruszania interesu osobistego
oznacza³o, ¿e nie naruszone jest w³asne sumienie, ¿e nie doœwiadcza siê przykroœci, niewygody, zagro¿enia, ¿e nie traci siê korzyœci.
Tolerowanie pod warunkiem nie naruszania interesu spo³ecznego oznacza³o
te¿ branie pod uwagê spokoju i ³adu publicznego, zachowañ wiêkszoœci, autorytetów publicznych i uzale¿nieñ personalnych.
Przedstawione wyniki na temat ograniczania tolerancji dotyczy³y deklaracji:
„jestem gotów okazywaæ tolerancjê pod warunkiem, ¿e...”. Na granice tolerancji
mo¿na te¿ spojrzeæ z punktu widzenia tego, na co przyzwalamy innym, w jakich
obszarach ograniczamy cudze uprawnienia zagwarantowane prawem. Z potocznych obserwacji wynika, ¿e czêœciej d¹¿ymy do w³asnej nieograniczonej swobody, dozuj¹c j¹ innym.
Z otrzymanych wyników wnosiæ mo¿na, ¿e m³odzie¿ wartoœciuje poszczególne zjawiska, wa¿y sens tolerancji, za któr¹ nie opowiada siê bezrefleksyjnie, prezentuj¹c czêœciej nastawienia prospo³eczne ni¿ motywowane egoistycznymi celami. Na ile mo¿e to byæ efekt dzia³ania szko³y?

Tolerancja a wychowanie
W dziejach wychowania i myœli pedagogicznej has³o tolerancji pojawia siê
w zwi¹zku ze szkolnictwem ariañskim na ziemiach polskich: do szkó³ prowadzonych przez arian mogli uczêszczaæ uczniowie (ch³opcy) ró¿nych wyznañ. Zapewniano im ca³kowit¹ swobodê praktyk religijnych.22
Has³o tolerancji zwi¹zane jest trwale ze wspomnianymi „Listami o tolerancji”
i wychowawczym programem J. Locke’a. Propagowa³ on „...by wychowanie tych,
do których nale¿a³a w³adza w pañstwie by³o rozs¹dne, rozumne, przesi¹kniête
duchem humanitaryzmu i tolerancji...”.23
21
Przyk³ad ustawy o radiofonii i telewizji i komentarz M. A. Nowickiego pt. Ustawa telewizyjna
sprzeczna z prawami czlowieka. Rzeczpospolita, maj 1993 r.
22
S. Wo³oszyn, Dzieje wychowania i myœli pedagogicznej w zarysie. PWN. Warszawa 1964, s. 143.
23
Op. cit. s. 162.
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B.F. Trentowski (1808-1869) propagowa³ wychowanie, w którym wykorzenione bêd¹ takie wady narodowe, jak przes¹dy stanowe, lekcewa¿enie nauki i oœwiaty oraz nietolerancja wyznaniowa. Trentowski – jak podaje S. Wo³oszyn – szczególnie propaguje i nakazuje wyrabianie tolerancji cudzego zdania i cudzych pogl¹dów. „Tolerancja zdañ – pisa³ Trentowski – jest znamieniem znakomitego
wykszta³cenia ducha i dojrzenia do wolnoœci”. Z tego punktu widzenia – podaje
Wo³oszyn – wystêpowa³ przeciwko nietolerancji Koœcio³a i przeciwko uprzedzeniom spo³ecznym i politycznym, czym zra¿a³ sobie ko³a klerykalno-konserwatywne.24
Do problematyki tolerancji nawi¹zuje te¿ Bertrand Russell (1872-1970).
Stwierdza³, ¿e wychowanie nasze nie kszta³ci samodzielnego myœlenia, jest nietolerancyjne, nie prowadzi d o m i ³ o œ c i (podkr.moje) i zadowolenia ze szczêœcia i powodzenia innych...25 Propaguj¹c racjonalizm sceptyczny by³ zdania, ¿e
wychowanie powinno byæ tolerancyjne, a cz³owiek wtedy jest wyrozumia³y i tolerancyjny, gdy umie sam pow¹tpiewaæ o swojej s³usznoœci.
Przed nacjonalizmem przestrzega³ Z. Mys³akowski.26
O wychowaniu w duchu tolerancji z punktu widzenia potrzeb i oczekiwañ jednostki we wspó³¿yciu spo³ecznym pisa³ H. Muszyñski.27
Powszechne uznanie tolerancji za interpersonaln¹ wartoœæ – cechê, któr¹ nale¿y
kszta³towaæ w m³odym pokoleniu, wyznacza okreœlone zadania wychowawcze.
Wymagania te osi¹gnê³y wspó³czeœnie taki wymiar i oficjalny status, ¿e wychowanie do tolerancji i zachowanie tolerancyjne sta³y siê wa¿nym obszarem
dzia³añ ONZ, UNESCO, Rady Europy, Komitetu Helsiñskiego. UNESCO, zbieraj¹c materia³ na ten temat, zainteresowa³o siê edukacj¹ etyczn¹ i religijn¹. Zada³o te¿ pytanie, czy edukacja ta pomaga w kszta³towaniu wartoœci tolerancji?
Jakie s¹ za³o¿enia polskiej edukacji?
W Minimum programowym dla szko³y podstawowej treœci dotycz¹ce problematyki tolerancji zawarte by³y w temacie TOLERANCJA WOBEC INNYCH
NARODÓW I MNIEJSZOŒCI NARODOWYCH, rozpatrywanym z pozycji zagadnienia WSPÓLNOTY NARODOWEJ. Oprócz tego has³o to wystêpuje przy
okazji omawiania PRAW CZ£OWIEKA.
Minimum programowe dla szkó³ œrednich uwzglêdnia has³a „tolerancji”
i „wolnoœci” wœród uniwersalnych wartoœci, które zamierza siê uczniom przybli¿yæ przede wszystkim podczas nauki jêzyka polskiego, historii i nauki o spo³eczeñstwie.
Po ukoñczeniu szko³y œredniej – wed³ug tego programu – uczeñ powinien
zdawaæ sobie sprawê z wielokulturowoœci œwiata, odrêbnoœci kulturowej, na24
25
26
27

Op. cit. s. 357, 360.
Op. cit. s. 478.
S. Wo³oszyn, Dzieje wychowania i myœli pedagogicznej... s. 634.
H. Muszyñski, Idea³ i cele wychowania. WSiP. Warszawa 1974, s. 226 i n.
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rodowej, religijnej i obyczajowej ró¿nych narodów. Powinien dostrzegaæ zagro¿enia dla ludzkoœci, wynikaj¹ce z braku poszanowania dla innych kultur,
nietolerancji, nacjonalizmu oraz wszelkich form totalitaryzmu. Powinien
zdawaæ sobie sprawê z nacjonalizmów, wynikaj¹cych z legitymizacji wspó³czesnych pañstw.
Zagadnienia te – obok innych tematów – ujête zosta³y w projektach programów wychowawczych, zg³oszonych do konkursu MEN 28 i w treœciach poradników dla nauczycieli.29
Osi¹gniêcie przez szko³ê celów wychowawczych dotycz¹cych kszta³towania
tolerancji jest tak samo trudne, jak osi¹gniêcie celów wychowawczych dotycz¹cych innych kwestii. Jest to tym trudniejsze: 1) im bardziej sama szko³a spostrzegana jest jako nietolerancyjna i si³¹ rzeczy tak te¿ spostrzegani s¹ nauczyciele,
oraz 2) im wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ inne g³ówne œrodowiska – i n s t y t u c j e
w p ³ y w u: rodzice, rówieœnicy, grupy przynale¿noœci, koœció³, œrodki masowego
przekazu, oœrodki w³adzy i spo³eczeñstwo jako ca³oœæ. W jakim stopniu s¹ one
spostrzegane jako noœniki wartoœci pozytywnych i oœrodki propaguj¹ce te wartoœci – w tym mi³oœæ, podstawê tolerancji?
Mówi¹c ogólnie – ka¿da z wymienionych instytucji, jeœli tylko stanowi dla
podmiotu œrodowisko znacz¹ce, jeœli tylko ma formaln¹ moc oddzia³ywania, i
jest czynnikiem, któremu siê ulega, wp³ywaæ bêdzie na kszta³towanie postaw poprzez preferencjê stosowania œrodków dyscyplinuj¹cych i kar (vs nagród), obowi¹zki i narzucane zobowi¹zania (vs dopuszczanie do swobody dzia³ania), poprzez wzory zachowañ pogardliwych wobec innych (vs wzory zachowañ przyjaznych), okazywan¹ i szerzon¹ nienawiœæ, wrogoœæ (¿yczliwoœæ i mi³oœæ).
Jak m³odzie¿ spostrzega atmosferê szko³y?
Badanych uczniów (n=200) proszono o swobodne wypowiedzi na temat tolerancji w szkole. Ogólne has³o: „Szko³a i/a tolerancja”, umo¿liwia³o ró¿ne skojarzenia.
Licz¹c siê z tym, ¿e ¿adna statystyka nie odda ducha tych wypowiedzi – poni¿ej niektóre z nich w oryginalnym brzmieniu:
„W szkole tolerancji nie ma, przynajmniej w tej, a je¿eli jest to w minimalnym
stopniu. Nikt nie zabrania noszenia oryginalnych fryzur, ubrañ, ale tolerancja nie
tylko na tym polega. S¹ nadal pedagodzy, którzy nie toleruj¹ indywidualnoœci
ucznia” (dz. 15 l., kl. I LO).
„ Jak na razie w polskich szko³ach nie istnieje tolerancja (choæ nie we wszystkich). Nauczyciele nie toleruj¹ pogl¹dów ucznia, a wrêcz przeciwnie, je¿eli nie
28
Np. H. Hamer, Program lekcji wychowawczych dla uczniów wy¿szych klas szkó³ podstawowych oraz
uczniów liceów i techników. MEN. 1993, Biblioteka Wychowawcy Nr 4. M. Mstowska-Psiuk, Propozycje
zagadnieñ i dzia³añ wychowawczych w pracy wychowawcy klasowego. MEN 1993, Biblioteka
Wychowawcy Nr 3.
29
Np. J. Stanis³awek, Etyka. Poradnik dla nauczyciela SP. WSiP. Warszawa 1993, s.55-57.

TOLERANCJA: TEORIA I EMPIRIA. PERSPEKTYWA EDUKACYJNA

93

podoba im siê sposób, w jaki uczniowie myœl¹, wtedy ignoruj¹ ich, a czasami
>dogryzaj¹< im. Chyba nie powinno tak byæ. Wydaje mi siê, ¿e w kraju, w którym na razie panuje >bieda<, ludzie powinni tworzyæ wspólnotê, gdziekolwiek by
siê znaleŸli powinni tolerowaæ innych” (dz.15 l., kl. I LO).
„Teraz, kiedy w szkole jednym z przedmiotów jest religia, tolerancja nabra³a
wiêkszego znaczenia. Nieraz uczniowie katolicy nie toleruj¹ kolegi innego wyznania. Przecie¿ wyznanie wiary nie zale¿y od charakteru cz³owieka” (ch³.15
l., kl. I LO).
„W szkole wed³ug mnie jest wystarczaj¹ca tolerancja. Trzeba ucznia trzymaæ
krótko, bo ostatecznie szko³a jest po to, aby wychowaæ” (ch³.15 l., kl. I LO).
„Uczniowie i nauczyciele s¹ ma³o -tolerancyjni. Ja sam jestem nietolerancyjny
wobec ludzi innej wiary, innej rasy, innej narodowoœci. Nauczyciele nie toleruj¹
zdania uczniów. Uwa¿aj¹, ¿e ich pogl¹dy s¹ najlepsze. Nie mo¿na przez dyskusjê
pokazaæ w³asnych pogl¹dów nauczycielowi” (ch³.15 l. kl. I LO).
„W szkole nie ma tolerancji, nauczyciele s¹ (zdarzaj¹ siê niekiedy wyj¹tki)
despotyczni i nietolerancyjni. Uczniowie o wyznaniu innym ni¿ katolickie s¹ Ÿle
przyjmowani” (dz. 18 l., kl. IV LO).
„Raczej nie mo¿na mówiæ o tolerancji w szkole. Prostym przyk³adem jest religia, nie wszyscy maj¹ mo¿liwoœæ wyznawania swojej wiary, jednostka podporz¹dkowana jest grupie, która na ogó³ nie toleruje pogl¹dów jednostki” (dz. 17
l., kl.IV LO).
„To zale¿y od klimatu stworzonego przez profesorów i uczniów. U nas
w szkole indywidualnoœci traktowane s¹ uœmieszkami pe³nymi ironii i politowania
(przez wiêkszoœæ)” (dz. 18 l., kl. IV LO).
„To zestawienie (szko³a i tolerancja) jest wielkim absurdem. Czyst¹ teori¹ bez
pokrycia. Niby religia mo¿e byæ wybierana, jednak nie ma takiego procesu. Jest
narzucana z góry, a przecie¿ wielu z nas chcia³oby poznaæ inne wiary to jednak
nie bierze siê tego pod uwagê” (dz. 18 l., kl. IV LO).
„Tolerancja to g³ówny temat na lekcji religii w szkole, jednak nie do koñca
potrafimy tolerowaæ > innych< pod wzglêdem wiary, czy chocia¿by wygl¹du.
Nawet profesorowie nie potrafi¹ tolerowaæ do koñca niektórych uczniów” (ch³. 18
l., kl. IV LO).
„Nie mo¿na powiedzieæ, ¿eby szko³a by³a tolerancyjn¹ instytucj¹. Nie ma tolerancji dla odmiennoœci uczniów. Istnieje przekonanie, ¿e jak ktoœ ma inny kolor
w³osów czy d³ugie paznokcie to nie mo¿e byæ wartoœciowym cz³owiekiem, a to jest
nieprawda. I zdecydowanie s¹dzê, ¿e w polskiej szkole jest 0 (zero!!!) tolerancji”
(k 18 l., kl.IV tech).
„W naszej szkole nie istnieje tolerancja je¿eli chodzi o strój czy fryzurê. Uwa¿am, ¿e nie jest najwa¿niejsze jak siê ubieramy czy czeszemy, ale co mamy w g³owie. Jestem tolerancyjna, ale z drugiej strony zastanawiam siê, czy powinnam tolerowaæ nauczycieli, którzy niczego mnie nie naucz¹” (dz. 18 l., kl. IV tech).
„W szkole uczeñ czuje siê jeszcze zestresowany. A tak nie powinno byæ. Powinien siedzieæ swobodnie, na lekcjach poruszaæ ró¿nego rodzaju problemy, nie baæ
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siê mówiæ g³oœno o tym, co myœli. Tak niestety, i stwierdzam to z przykroœci¹, nie
jest i d³ugo nie bêdzie. Mo¿e moje dzieci w koñcu doczekaj¹ siê tego. Nie
wiem!!!” (dz. 18 l., kl. IV, LO).
„Tolerancja w szkole polega na wzajemnym poszanowaniu pogl¹dów i racji,
zarówno ze strony nauczycieli jak i uczniów. Nie powinno stawiaæ siê ocen za
pogl¹dy, tylko za wiedzê. Jednak nie zawsze to prawda i wyra¿anie w³asnego zdania pop³aca. Czasami szczeroœæ staje siê powodem wielu przykrych sytuacji ze
strony nauczycieli i z innymi uczniami. Powinniœmy nauczyæ siê szacunku dla
drugiej osoby i choæ nie akceptujemy jego zdania to powinnyœmy przyjmowaæ je
z szacunkiem i kultur¹” (dz. 18 l,. kl.IV, tech.).
„Ka¿dy nauczyciel nie powinien przeœladowaæ ucznia za jego pogl¹dy i jego
wypowiedzi. Nie powinien równie¿ przeœladowaæ ucznia za jego pochodzenie spo³eczne, wyznanie rodziców i jego samego. Nauczyciel powinien stawiaæ stopnie za
wiedzê, a nie za wyznawane pogl¹dy” (dz.15 l., kl. I, LO).
„Uwa¿am, ¿e moja szko³a jest tolerancyjna wobec uczniów. Wprawdzie istniej¹ zakazy np. farbowania w³osów, ale nie s¹ to zakazy, przez które m³odzie¿ nie
mog³aby swobodnie uczêszczaæ. Nie praktykowane s¹ ¿adne przeœladowania
uczniów” (dz.18 l., kl.IV, tech).
„W szkole wystêpuje tolerancja. Uczniowie bogatsi nie wywy¿szaj¹ siê nad
biedniejszymi i toleruj¹ ich” (dz.15 l.,, kl. I, zsz).
”Tolerancja w szkole jest widoczna doœæ dobrze. Nie stosuje siê wobec
uczniów kar cielesnych, jak to by³o dawniej” (dz.15 l., kl..I zsz).
„Tolerancja w szkole ma dwa oblicza. Na zewn¹trz mówi siê, ¿e jesteœmy sobie
równi, mamy prawo do w³asnego zdania, w³asnego pogl¹du.. W rzeczywistoœci
s³owo tolerancja nie istnieje. M³odzie¿ boi siê wypowiadaæ to, co myœli
w obawie przed konsekwencjami” (dz.18 l., kl.I.V tech.).
„Uwa¿am, ¿e tolerancja w szkole powinna istnieæ, ale nie odnosiæ siê do stroju. Uwa¿am, ¿e poœwiêcenie typu fartuch szkolny jest bardzo dobre. Przynajmniej
wtedy ka¿dy uczeñ mo¿e czuæ siê na równi z drugim, mimo ró¿nic materialnych”
(dz. 18 l., kl.IV tech.).
„Moim zdaniem w szkole nie wszystko mo¿na tolerowaæ. Uczniowie sami powinni dostrzec pewne granice i staraæ siê nie przekraczaæ ich. Byæ mo¿e jestem
trochê staroœwiecka, ale szko³a kojarzy mi siê z fartuchami, tarczami, w miarê
przyzwoit¹ fryzur¹, odrabianiem lekcji i nauk¹. Uczniowie nie powinni wymagaæ
zbyt wielkiej tolerancji ze strony nauczycieli, ze wzglêdu na w³asne dobro. Na
w³asne awangardowe przekonania jest miejsce i czas poza szko³¹. W niej nale¿y
byæ przede wszystkim uczniem” (dz.18 l., kl. IV, tech.).
„W szkole powinna byæ tolerancja w sprawach wa¿nych, tj. wiary, sumienia.
Natomiast w sprawach stroju, zachowania, ceremonia³u powinny byæ odpowiednie ustalenia, gdy¿ brak tych powoduje brak tolerancji w innych dziedzinach, np.
na tle klasy nie powinny ujawniaæ siê uczniowie biedniejsi” (ch³. 15 l., kl. I LO).
„Uwa¿am, ¿e w szkole powinna byæ pe³na tolerancja. Wszyscy uczniowie niezale¿nie od wyznawanej religii, pochodzenia i zamo¿noœci powinni byæ traktowa-
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ni przez nauczycieli na równym poziomie. Powinno siê nawet wyrzuciæ tych nauczycieli, którzy trzymaj¹ siê jeszcze starych zasad socjalistycznych, stosowanych
kiedyœ w szko³ach” (ch³. 15 l., kl. I, LO).
„Wraz z demokracj¹ wi¹¿e siê te¿ tolerancja w szkole. Ka¿dy ma prawo do
swobodnego wypowiadania siê, ujawniania swoich myœli. Szko³a powinna byæ instytucj¹ tolerancyjn¹, bezinteresown¹ w stosunku do reprezentowanych przez
m³odzie¿ pogl¹dów, wyznawanej wiary” (dz.18 l., kl. IV, LO).
Zdaniem badanych uczniów tolerancja w szkole przejawia siê w tym, ¿e:
1) panuje sprzyjaj¹ca, ¿yczliwa atmosfera (uczêszcza siê z przyjemnoœci¹,
bez lêku), pozbawiona presji i sankcji karnych,
2) uczniowie korzystaj¹ z ró¿nego rodzaju wolnoœci i swobód (ubioru, wypowiedzi, wyboru nauki religii),
3) docenia siê autonomiê ucznia (jego podmiotowoœæ i indywidualnoœæ),
4) kontakty z uczniem nasycone s¹ kultur¹ i otwartoœci¹,
5) panuje (obowi¹zuje) zasada równoœci (uczniowie traktowani s¹ na równych prawach bez wzglêdu na rodzaj ró¿nic miêdzy nimi).
Konkluduj¹c wypowiedzi oceniaj¹ce szko³ê:  uczniowie zró¿nicowanie
etykietuj¹ szko³y, przewa¿a jednak spostrzeganie ich jako œrodowisk nietolerancji;   najczêstszymi obiektami nietolerancji, na które m³odzie¿ zwraca uwagê, s¹: wyznanie (religia), pogl¹dy i wolnoœæ s³owa, pochodzenie spo³eczne i zamo¿noœæ, ubiór i fryzura, swoboda bycia;  wskaŸnikami nietolerancji szkolnej
s¹ ograniczenia swobody myœli i zachowania oraz wykorzystywanie ocen jako restrykcji za samodzielnoœæ myœlenia;  atmosferze szkolnej mo¿na przypisaæ
brak otwartoœci i dzia³anie jak bodziec awersyjny  samym nauczycielom – brak
refleksji nad istot¹ zjawiska tolerancji oraz czynnikami (warunkami) i œrodowiskami kszta³tuj¹cymi postawê tolerancji, brak autorefleksji w tym zakresie.30
Od nauczycieli oczekuje siê kszta³towania postaw tolerancji. Rzeczywistoœæ
jest nastêpuj¹ca: Z ró¿nych badañ wynika, ¿e zarówno uczniowie opisuj¹cy nauczycieli, jak i sami nauczyciele w swych autoprezentacjach, nie spostrzegaj¹ tolerancji jako cechy wyró¿niaj¹cej tê grupê zawodow¹.31
Kreœl¹c wzorzec nauczyciela idealnego lub autorytetu uczniowie wymagaj¹ od
niego istotnie wiêcej tolerancji i wyrozumia³oœci. Jest zastanawiaj¹ce, ¿e w samoopisach nauczyciele wprawdzie przedstawiaj¹ siê jako bardziej tolerancyjni od
ogó³u nauczycieli (prawo faworyzacji), ale równoczeœnie orzekaj¹, ¿e poziom
w³asnej tolerancyjnoœci nie osi¹ga subiektywnego (osobistego) standardu opti30
K. Nowak podaje nastêpuj¹ce sytuacje, w których nauczyciel oddzia³ywuje poprzez w³asny przyk³ad
zachowania: „obra¿anie siê na uczniów, którzy maj¹ odmienne zdanie ni¿ nauczyciel lub brak tolerancji
wobec uczniów s³abszych i podkreœlanie ich nieudolnoœci; faworyzowanie uczniów z rodzin bogatych lub
inteligenckich zajmuj¹cych wysok¹ pozycjê w hierarchii spo³ecznej; zró¿nicowane tolerowanie przez
nauczyciela uczniów ró¿nych wyznañ i zwi¹zków wyznaniowych” (Sytuacje dydaktyczne kszta³tuj¹ce
zachowania tolerancyjne dzieci. W: Tolerancja. Szkice socjologiczne. Tom I. Wydawnictwo WSP
Czêstochowa 1994, s. 85-96 ).
31
Por. B.A. Jeremiejew, S. Korczyñski, Profesjonalna autorefleksja i idea³ nauczyciela. Zeszyty
Naukowe WSP w Opolu. Pedagogika XXV, 1992.
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mum, wyznaczonego przez nich dla zawodu nauczyciela.32 Tym samym nie spe³niaj¹ profesjonalnych wymagañ, przynajmniej w sferze œwiadomoœci.
Skrótowo mówi¹c, je¿eli standardy osobiste nauczycieli, wyznaczone dla poszczególnych cech, uznamy za równowa¿ne z kompetencjami wychowawczymi
w odniesieniu do tych cech, wówczas w zakresie tolerancyjnoœci kompetencji tej
badani nauczyciele nie osi¹gaj¹.
Ogólna opinia o szkole jest znana. Je¿eli jest ona pe³na lêku, braku sprawiedliwoœci, taka, w której rzecznicy praw ucznia staj¹ siê postaciami nieodzownymi –
nie ma w niej tolerancji, w znaczeniu poszanowania dla godnoœci jednostki (rzecznicy z 22 województw podczas konferencji zorganizowanej przez Helsinsk¹ Fundacjê Praw Cz³owieka zg³aszali, ¿e w polskiej szkole nie przestrzega siê elementarnych praw obywatelskich: poszanowania godnoœci i nietykalnoœci cielesnej ).
Mo¿na powiedzieæ, ¿e temu stwierdzeniu odpowiadaj¹ wyniki z innych badañ33, wed³ug których co trzeci uczeñ jest przekonany, ¿e szko³a nie uczy tolerancji (34,3%).
Tak¿e co trzeci uczeñ spostrzega nauczyciela jako nietolerancyjnego (35,9%)
– ale równie¿ co trzeci przypisuje mu tolerancyjnoœæ (37,8%). 20% badanych nie
potrafi³o dokonaæ takiej oceny.34
W roku 1985 Komitet Ministrów Rady Europy 35, maj¹c œwiadomoœæ wzrostu
aktów przemocy, rasizmu, ksenofobii, nietolerancji oraz w przekonaniu, ¿e
„szko³y tworz¹ wspólnoty, które mog¹ i powinny byæ przyk³adem poszanowania godnoœci jednostki oraz ró¿nic, t o l e r a n c j i (podkr.moje) i równoœci szans” zaleci³ rz¹dom pañstw cz³onkowskich „popieraæ nauczanie i pobieranie nauki w zakresie praw cz³owieka w szko³ach”. Zalecenie to zosta³o obudowane szczegó³owymi wskazówkami. Z braku miejsca zacytujê tylko te has³a, które
dotycz¹ kwalifikacji niezbêdnych do zrozumienia i popierania praw cz³owieka:
1. Zdolnoœci intelektualne, a w szczególnoœci:
 zdolnoœæ wys³awiania siê ustnie i na piœmie, w tym równie¿ umiejêtnoœæ·
dyskutowania, wys³uchania cudzych i obrony w³asnych pogl¹dów;
 zdolnoœci pozwalaj¹ce na dokonywanie ocen, takich jak:
– umiejêtnoœæ zebrania i oddzielenia materia³u pochodz¹cego z ró¿nych
Ÿróde³, w tym ze œrodków masowego przekazu oraz umiejêtnoœæ dokonania
jego analizy w celu wyprowadzenia obiektywnych i zrównowa¿onych wniosków;
– umiejêtnoœæ rozpoznawania postaw, uprzedzeñ, stereotypów i przejawów
dyskryminacji;
Badania w³asne.
Badania w³asne; n = 783.
34
Oszacowania na podstawie 7-stopniowej skali, od zdecydowanie nietolerancyjni do zdecydowanie
tolerancyjni. Dane dla n = 1885.
35
Edukacja europejska. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn nr 4, kwiecieñ
1993, s. 54 – 57.
32
33
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2. Zdolnoœci spo³eczne, w szczególnoœci:
 umiejêtnoœæ rozpoznawania i akceptowania ró¿nic;
 nawi¹zywanie z drug¹ osob¹ kontaktów pozytywnych i nie wymuszonych;
 rozwi¹zywanie konfliktów bez u¿ycia przemocy;
 poczucie odpowiedzialnoœci;
 uczestniczenie w podejmowaniu decyzji;
 zrozumienie stosowania mechanizmów ochrony praw cz³owieka na szczeblu, lokalnym, regionalnym, europejskim i œwiatowym.
Przytoczone zalecenia wskazuj¹, ¿e tolerancja ma wyraŸnie praktyczny i edukacyjny sens, ¿e mo¿e byæ nauczana w ró¿nych sytuacjach dydaktycznych.
Karol Nowak 36, próbuj¹c pomóc nauczycielom w realizacji tego za³o¿enia,
sformu³owa³ „kilka podstawowych dyrektyw uczenia dzieci wyrozumia³oœci
i zdolnoœci do akceptacji innych”, zgodnie z którymi nauczyciele powinni zwróciæ uwagê na:
 szerokie traktowanie znaczenia tolerancji nie zawê¿aj¹c treœci do mniejszoœci narodowych czy odrêbnoœci, lecz odnosiæ zakres treœci tak¿e do odmiennoœci
pogl¹dów, wyznania czy stylów ¿ycia,
 omawianie, a przede wszystkim wartoœciowanie „granic” zachowañ tolerancyjnych zgodnie z przyjêtymi ogólnoludzkimi wartoœciami i normami. Granice te powinny tak¿e wyznacza podzia³ miêdzy tolerancj¹ a konformizmem,
 eksponowanie w programach nauczania treœci o tematyce tolerancji poprzez odpowiedni dobór lektur, dramatów, filmów itd.,
 organizowanie sytuacji dydaktycznych, w których grupy zadaniowe i zabawowe bêd¹ miejscem uczenia wyrozumia³oœci i akceptacji,
 optymalne wykorzystanie sytuacji rzeczywistych, w których uczniowie
bêd¹ mogli sami oceniaæ· skutki zachowañ nietolerancyjnych, zaœ nauczyciele
oceniaj¹c postêpowania zwróc¹ uwagê na ich przyczyny,
 podkreœlanie wa¿noœci oddzia³ywania poprzez przyk³ad osobisty, a przede
wszystkim pokazywanie uczniów tolerancyjnych wobec kolegów,
 racjonalne i wywa¿one postêpowanie w sytuacjach wymagaj¹cych interwencji nauczyciela; powinni uwzglêdniæ warunki, w których uczeñ bêdzie w stanie samodzielnie oceniæ zaistnia³¹ sytuacjê, a mianowicie zwróciæ uwagê na fazê
„wyciszania emocji” ucznia, fazê samooceny postêpowania ucznia oraz kontrolê
w realizacji umowy zawartej miêdzy uczniem a nauczycielem eliminuj¹cej zachowania nietolerancyjne”.
Przestrzeganie przedstawionych dyrektyw sprowadzaæ bêdzie wychowanie
szkolne do „przyjaznego tolerancji”.37
36
K. Nowak, Sytuacje dydaktyczne kszta³tuj¹ce zachowania tolerancyjne dzieci. W: Tolerancja. Szkice
socjologiczne. WSP Czêstochowa. Rocznik I, 1994, s. 95.
37
Patrz: H. Hammer, Demon nietolerancji. WSiP. Warszawa 1994; szczególnie rozdz. 10: Wychowanie
przyjazne tolerancji s. 229: Umiejêtnoœci sprzyjaj¹ce tolerancji s. 246 i n.
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*
Skoncentrowanie uwagi na szkole mo¿e wywo³aæ wra¿enie, ¿e w³aœnie to œrodowisko odpowiedzialne jest za kszta³towanie tolerancji. W zwi¹zku z tym nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce uwagi: 1) oprócz szko³y istniej¹ inne œrodowiska wp³ywu,
2) szko³y czêsto s¹ odbiciem atmosfery panuj¹cej w spo³eczeñstwie jako ca³oœci,
3) „to, w co wierz¹ lub jak zachowuj¹ siê inni ludzie, czêsto jest podstaw¹ naszej
w³asnej decyzji – jakie pogl¹dy czy zachowania s¹ s³uszne i w³aœciwe w naszym
w³asnym przypadku” (zasada dowodu spo³ecznego) 38, 4) to, jak my sami zachowujemy siê, zale¿y nie tylko od tego, jak inni zachowuj¹ siê, ale przede wszystkim, jak my ich spostrzegamy, jaki sens nadajemy jednostkom i instytucjom
(zgodnie z tez¹ psychologów, ¿e mniej wa¿ne jest, jaki jest stan rzeczy, od tego,
jak jest on spostrzegany).
Powtórzmy, wed³ug badanej m³odzie¿y, szko³ê i nauczycieli charakteryzuje
brak (lub ma³o) tolerancji.
Jak spostrzegane jest spo³eczeñstwo?
62,1% uczniów (n=1885) uzna³o, ¿e spo³eczeñstwo polskie jest nietolerancyjne. Reakcje negatywne, okreœlane has³ami: fizyczne przeciwdzia³anie, uszkadzanie, karanie, pozbawianie ró¿nych praw lub dóbr, dyskryminacja, publiczna krytyka, ubli¿anie, oœmieszanie, izolowanie siê (unikanie tej odmiennoœci), negatywne ocenianie, odczuwanie niechêci, niewygody (odmiennoœæ przeszkadza),
okazywane s¹ w spo³eczeñstwie najczêœciej wobec komunistów (80%), narkomanów i chorych na AIDS (po 79%), by³ych cz³onków PZPR (76%), wobec osób
dziwnie ubieraj¹cych siê i osób pochodzenia ¿ydowskiego (po 70%). Zachowania
takie – w porównaniu do 16 analizowanych zjawisk/ odmiennoœci – w najmniejszym stopniu okazywane s¹ wobec niekompetencji (49%) i osób pob³a¿aj¹cych
wszystkim (35%). W postulatach m³odzie¿y w³aœnie niekompetencji (67%) oraz
kaleczeniu jêzyka polskiego przez osoby publiczne (55%) nale¿a³oby okazywaæ
najwiêcej nieakceptacji (reakcji negatywnych; rys. 2). Interesuj¹cym rezultatem z
tego zakresu danych (konfrontacja oceny tolerancyjnoœci spo³eczeñstwa z w³asn¹
postaw¹ tolerancji respondentów) jest stwierdzenie ujemnej korelacji: im wiêcej
tolerancji w w³asnej postawie wobec odmiennoœci, tym mniej jej w spo³eczeñstwie. Jaka jest wobec tego rola, si³a i kierunek kszta³tuj¹cego wp³ywu spo³eczeñstwa (tolerancyjnego-nietolerancyjnego)? Rozwiniêcie tego zagadnienia wykracza poza ramy niniejszego tekstu.
Bertrand Russell stwierdza³, ¿e wychowanie jest nietolerancyjne, nie prowadzi
do mi³oœci. W wielu wypowiedziach mi³oœæ uznaje siê za podstawê tolerancji 39
Patrz: R. Cialdini, Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP. Gdañsk 1994, s. 113 i n.
Np. W katolickiej nauce spo³ecznej w³aœciwie rozumiana tolerancja wyp³ywa „z w³aœciwie
pojmowanej mi³oœci chrzeœcijañskiej, z szacunku dla sumienia innych...”. S³ownik katolickiej nauki
spo³ecznej. PAX. 1993.
38

39
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i przeciwieñstwo nienawiœci. Nienawiœæ – za Ÿród³o przemocy. „Gdy ustaje tolerancja dla tolerancji – pisa³ Tadeusz Kotarbiñski – nastaje tolerancja dla przemocy”.
Zarówno instytucje spostrzegane jako Ÿród³a mi³oœci, jak i przemocy maj¹
znaczenie wychowawcze, wp³ywaj¹ na kszta³towanie postaw tolerancji.
Rysunek 2
Natê¿enie negatywnych reakcji wobec ró¿nych obiektów i sfer odmiennoœci,
spostrzegane przez m³odzie¿ w spo³eczeñstwie i postulowane.
Dane w % dla n = 1885.
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Jak spostrzegane s¹ instytucje wp³ywu?
Przyjmuj¹c, ¿e rodzina, koœció³, szko³a, TV, spo³eczeñstwo jako ca³oœæ, a tak¿e oœrodki w³adzy, mog¹ byæ spostrzegane jako œrodowiska generuj¹ce z ró¿n¹
si³¹ mi³oœæ i nienawiœæ, 350 uczniów szkó³ œrednich proszono o oszacowanie, w
jakim stopniu („du¿ym”, „œrednim”, „ma³ym”, „wcale”) ka¿de z nich szerzy/rozbudza takie uczucia.
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Najwiêcej szerzenia mi³oœci przypisano rodzinie40, najwiêcej rozbudzania nienawiœci – w³adzy. Rodzina szerzy mi³oœæ w du¿ym stopniu w ocenie 72,3% badanych, zdaniem 4,6% – w takim stopniu rodzina rozbudza nienawiœæ.
41% uczniów uwa¿a, ¿e koœció³ w du¿ym stopniu szerzy mi³oœæ, 7,4% – ¿e nienawiœæ. Pozosta³e instytucje: szko³a, TV, spo³eczeñstwo i w³adza spostrzegane s¹
w wiêkszym stopniu jako Ÿród³a du¿ej nienawiœci ni¿ mi³oœci! (rys.3). Odpowiednio: zdaniem najwiêkszej liczby badanych (78 %) w oœrodkach w³adzy brak propagowania (szerzenia) mi³oœci, w rodzinie – brak rozbudzania nienawiœci (72%).
Szczegó³owe dane zestawiono w tabeli 5.
Tabela 5
Poziom szerzenia mi³oœci i nienawiœci œrodowisk wp³ywu w ocenie m³odzie¿y
Dane w % dla n = 350
Lp. Œrodowiska

Szerzy mi³oœæ w stopniu:
wcale

3,14

ma³ym œrednim

du¿ym

wcale ma³ym œrednim du¿ym

19,14

72,28

72,0

1

Rodzina

2

Koœció³

11,14 16,28

32,0

40,57

60,57 22,0

10,0

3

Szko³a

26,85 33,71

29,42

10,0

28,0

38,0

20,57 13,42

4

TV

32,57 40,0

20,28

7,14

31,71 38.0

16,85 13,42

5

Spo³eczeñstwo 30,28 44,85

18,57

6,28

17,14 34,28

26,57 22,00

6

W³adza

2,85

1,71

12,0

29,71 28,85

78,0

5,42

Rozbudza nienawiœæ w stopniu:

17,42

19,14

29,42

4,28

4,57
7,42

To, czy jednostka uczy siê tolerancji, czy te¿ uprzedzeñ (wrogoœci, nienawiœci)
wobec jakiejœ grupy osób (lub jednostek o okreœlonych cechach, np. sprawniejszych), zale¿y od ró¿nych warunków œrodowiskowych.... okolicznoœci sprzyjaj¹cych lub niesprzyjaj¹cych takiemu uczeniu (Th. M. Newcomb), zale¿y od „pozycji” (natê¿enia, czêstotliwoœci) i treœci bodŸców, eksponowanych i ich wartoœciowania przez instytucje wp³ywu.
Takie sprzyjaj¹ce warunki to wzorce realnych zachowañ, wystêpuj¹ce wokó³
i spostrzegane jako fakt mi³oœci lub nadmiar nienawiœci: powszechna ¿yczliwoœæ
lub niechêæ wobec siebie.
Czy nietolerancyjna szko³a i nauczyciele spostrzegani przez uczniów jako
istotnie mniej tolerancyjni od nich samych, mog¹ odnosiæ sukcesy w kszta³towaniu postaw tolerancji u wychowanków? Jak wykszta³caæ tolerancjê w nietolerancyjnym œrodowisku, jak zdobywaæ siê na ni¹ w takim œrodowisku? Jak zdobywaæ
siê na ni¹ w œrodowisku wprowadzaj¹cym jednostkê w akcje nietolerancyjnych
zachowañ i dzia³añ?
40

W³asna rodzina prawie zawsze przedstawiana jest w lepszym œwietle.
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Rysunek 3
Natê¿enie generowanej mi³oœci i nienawiœci
przez œrodowiska wp³ywu w percepcji m³odzie¿y
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Paradoksem jest postulat kszta³towania tolerancji przez osoby/œrodowiska nietolerancyjne (a wystarczy, ¿e tak postrzegane!). Chyba, ¿e obiekty tolerancji traktujemy wybiórczo.
Pozostañmy przy tym skrócie myœlowym.
*
W imiê zrealizowania postulatu tolerancji podkreœla siê najczêœciej potrzebê
wyeliminowania dyskryminacji ludzi ze wzglêdu na pochodzenie etniczne, religiê,
pogl¹dy, styl ¿ycia czy p³eæ i wychowywania w tym duchu m³odego pokolenia.
Tolerancja jest standardem europejskoœci i demokracji. Polska aspiruje do miana pañstwa demokratycznego i integracji z demokratycznymi pañstwami Europy.
Czy wraz z tymi aspiracjami Polska mo¿e wnieœæ do jednocz¹cej siê Europy takie
walory moralne, jak np. tolerancjê i szacunek dla cz³owieka?
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Tylko 8 % respondentów z 1157 badanych przez CBOS ma takie przekonanie
(czerwiec ’94 r.).
Wartoœci¹ i standardem demokracji jest apoteoza jednostki, dowartoœciowanie
indywidualnoœci, docenienie jej inteligencji i osi¹gniêæ (w miejsce „wt³aczania”
w anonimowy kolektyw), ale równie¿ wspó³uczestnictwo i konkurencja. Wynika
z tego przes³anie, ¿e w wychowywaniu do tolerancji potrzeb¹ jest te¿ zwrócenie
uwagi na kszta³towanie otwartej postawy wobec jeszcze innych cech ró¿ni¹cych
ludzi – w imiê epistemologicznej podstawy tolerancji, któr¹ jest pogl¹d, ¿e rzeczywistoœæ jest wielowymiarowa (...), ¿e ludzi nie tylko coœ ³¹czy, ale poszczególne osoby ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ indywidualnoœci¹.41 Tak¿e na rzecz umiejêtnoœci
komunikacji i wspó³dzia³ania dla dobra wspólnego w praktycznych sytuacjach
kooperacji i konkurencji, zw³aszcza, ¿e:
 motywy takich zachowañ nie wykluczaj¹ siê same z siebie, nie s¹ opozycj¹
i nie generuj¹ automatycznie przeciwstawnych uczuæ/postaw, jak mi³oœæ i wrogoœæ (przy zwyczajowym rezerwowaniu wrogoœci dla rywalizacji!); w sytuacjach
spo³ecznych nie musz¹ sprowadzaæ siê do modelu gry o sumie zerowej (sytuacji
œciœle konfliktowej);
 84 % badanych z ogó³u 1885 uczniów jest zdania, ¿e mechanizmy konkurencji powinny obowi¹zywaæ we wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego.
W tym zakresie potrzeba kszta³towania postawy otwartej, pozbawionej
nienawiœci i wyprzedzaj¹cej jej powstanie, jest postulatem kszta³towania
kultury wspó³uczestnictwa w zró¿nicowanym spo³eczeñstwie i takiej formy
wspó³dzia³ania, w której postawa wobec konkurenta (tak¿e innego, obcego,
zabiegaj¹cego o ten sam cel) bêdzie postaw¹ dawania z siebie czegoœ najlepszego dla sukcesu sprawy, ale równie¿ postaw¹ respektu wobec wysi³ku i
umiejêtnoœci rywala, postaw¹ szacunku i uczciwoœci wobec niego.
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S P R AW O Z D A N I A I D O K U M E N T Y

WSPÓLNA DEKLARACJA Z PORVOO (1992)
Rozmowy miêdzy brytyjskimi i irlandzkimi
Koœcio³ami anglikañskimi a nordyckimi i ba³tyckimi
Koœcio³ami luterañskimi

PRZEDMOWA WSPÓ£PRZEWODNICZ¥CYCH
1. Europa Pó³nocna by³a w ostatnich latach miejscem dramatycznych przemian. Wzd³u¿ i wszerz regionu nordycko-ba³tyckiego i brytyjsko-irlandzkiego
dosz³o do nawi¹zania wielu nowych i dynamicznych kontaktów w dziedzinie
handlu, edukacji, turystyki i konsultacji w zakresie ochrony œrodowiska. Na tej
szybko zmieniaj¹cej siê scenie kluczow¹ rolê odgrywaj¹ Koœcio³y anglikañskie i
luterañskie, a prezentowany raport przedstawia wizjê dwunastu takich Koœcio³ów
– ³¹cznie zrzeszaj¹cych ok. 50 mln chrzeœcijan – które zawi¹zuj¹ œciœlejsz¹
wspólnotê i ³¹cz¹ siê w ró¿ne formy praktycznej wspó³pracy podczas wype³niania
swego aktualnego zadania misyjnego1. Powodem wielkiej radoœci jest fakt, ¿e luterañskie i anglikañskie odga³êzienia zachodniego chrzeœcijañstwa, które maj¹
tak wiele wspólnych korzeni i charakteryzuj¹ siê niezwykle podobnymi cechami,
odnalaz³y siebie w tym stuleciu i przyst¹pi³y do zacieœnienia wzajemnych wiêzów.
2. Wspólna Deklaracja z Porvoo jest rezultatem pewnych wczeœniejszych
inicjatyw. Po pierwsze, chodzi o seriê rozmów teologicznych, które odbywa³y
siê w latach 1909-1951 z udzia³em anglikanów i luteranów regionu nordyckiego i
ba³tyckiego; rezultatem tych rozmów by³y konkretne uzgodnienia2. Po drugie,
Koœcio³y, które wziê³y w rozmowach prezentujemy na koñcu tekstu.
Por. C. Hill, Existing Agreements between our Churches , w: Essays on Church and Ministry in
Northern Europe, uzupe³niaj¹ca czêœæ pe³nego wydania Raportu z Porvoo: Together in Mission and
Ministry: The Porvoo Common Statement with Essays on Church and Ministry in Northern Europe,
London 1993.
1
2
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znajomoœæ miêdzy tymi Koœcio³ami pog³êbi³a siê znacznie w wyniku innych
wspólnych wydarzeñ, które nie by³y bezpoœrednio zwi¹zane z pertraktacjami na
temat jednoœci koœcielnej – przede wszystkim przez seriê anglo-skandynawskich
konferencji teologicznych (rozpoczêtych w 1929) i konferencji pastoralnych (rozpoczêtych w 1978), które odbywaj¹ siê w dalszym ci¹gu. Po trzecie, dziêki bilateralnym i multilateralnym dialogom ekumenicznym lat 70. i 80. zosta³ stworzony nowy klimat debat teologicznych na p³aszczyŸnie œwiatowej; œwiadcz¹ o tym
nastêpuj¹ce raporty: Pullach 1973, Lima (BEM) 1982, Helsinki 1982, Cold Ash
1983 i Niagara 19883. Zw³aszcza ostatni z wymienionych raportów rzuci³ nowe
œwiat³o na stare problemy Wiary i Ustroju Koœcio³a.
3. Bezpoœredni impuls do pójœcia dalej ni¿ dotychczasowe uzgodnienia wyszed³ od arcybiskupa Roberta Runcie’go (Canterbury) i arcybiskupa Bertila Werkströma (Uppsala). W pracach przygotowawczych wspomog³y ich wysi³ki
wspó³pracowników: kanonika Christophera Hilla i kanonika Martina Reardona
(Anglia) oraz dziekana Larsa Österlina (Szwecja) i prof. Ola Tjörhoma (Norwegia). Jesteœmy im wdziêczni za wizjê i determinacjê, które spowodowa³y pozytywn¹ odpowiedŸ w ka¿dym z krajów – uczestników dialogu.
4. Dalszy impuls da³o porozumienie luterañsko-episkopalne w USA z 1982 jak
równie¿ Wspólna Deklaracja Miœnieñska z 1988, która zosta³a podpisana przez
Koœció³ Anglii oraz Koœcio³y ewangelickie Niemiec wschodnich i zachodnich.
Rezultatem ka¿dego z tych porozumieñ by³o wprowadzenie wzajemnej goœcinnoœci eucharystycznej, ograniczonej wymiany duchownych, okazyjnych wspólnych
celebracji Eucharystii oraz zobowi¹zania do wspólnego ¿ycia i wspólnej misji.
Osoby, które byli zaanga¿owane w oba przedsiêwziêcia, opowiedzia³y nam o tym
z pierwszej rêki.
5. W latach 1989 – 1992 odby³y siê cztery zgromadzenia plenarne oficjalnych
Rozmów Teologicznych, natomiast w tak zwanym miêdzyczasie obradowa³ niewielki komitet, którego zadaniem by³o przygotowanie projektów dokumentów4.
Chcielibyœmy wykorzystaæ tê okazjê, aby z³o¿yæ podziêkowanie cz³onkom tego
komitetu, przede wszystkim biskupowi Stephenowi Sykesowi (Ely), biskupowi
Tordowi Harlinowi (Uppsala) i dr. Lorenzowi Grönvikowi, którzy na wype³nienie
tego dodatkowego obowi¹zku poœwiêcili ogromnie du¿o czasu. Chcielibyœmy
tak¿e wyraziæ nasze uznanie i wdziêcznoœæ pewnym innym osobom: tym, które
podczas naszych spotkañ dba³y o nasze potrzeby fizyczne i otacza³y goœcinnoœci¹; naszym doradcom i ekumenicznym obserwatorom za s³owa zachêty i konstruktywne rady; dyrektorowi Gunnelowi Borgegardowi za pracê przy koordynowaniu nordyckich przek³adów; wszystkim, którzy byli zajêci udostêpnieniem
3
4

Por. & 30 Wspólnej Deklaracji z Porvoo.
Por. listê spotkañ i wykaz uczestników zamieszczone na koñcu tekstu.
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tego raportu w innych jêzykach; i tym cz³onkom sztabu, którzy wnieœli swoje
umiejêtnoœci teologiczne i administracyjne: dr Mary Tanner, ks. Geoffreyowi
Brownowi, panu Colinowi Podmore i ks. Kajowi Engströmowi.
6. W naszych rozmowach chodzi³o o to, aby cz¹stkowe porozumienia, ju¿ istniej¹ce miêdzy nami, pos³u¿y³y za podstawê w osi¹gniêciu celu widzialnej jednoœci. Mieliœmy nadziejê, ¿e przez wykorzystanie rezultatów wczeœniejszych dialogów ekumenicznych uda nam siê zademonstrowaæ wiêksz¹ skalê wspólnego porozumienia i rozwi¹zaæ nadal istniej¹ce miêdzy nami ró¿nice na temat episkopatu
i sukcesji. Stwierdziliœmy, ¿e nasze dzieje mia³y podobny przebieg, poczuliœmy
siê równie¿ skonfrontowani z podobnymi wyzwaniami ze strony wspó³czesnego
spo³eczeñstwa. Stwierdziliœmy te¿, ¿e nie by³o miêdzy nami istotnych ró¿nic w
takich dziedzinach, jak wiara, ¿ycie sakramentalne lub urz¹d (jako, ¿e ka¿dy z
naszych Koœcio³ów by³ ju¿ w posiadaniu struktury episkopalnej). Doszliœmy do
przekonania, ¿e oto otwarta by³a droga do potraktowania siebie nawzajem jako
Koœcio³y siostrzane z poszanowaniem odrêbnego charakteru ka¿dego z nich.
Czas by³ dojrza³y, aby siê zbli¿yæ do siebie i dojœæ do praktycznego porozumienia, które zachowa³oby swoj¹ wa¿noœæ zarówno dla œwieckich jak i duchownych
podczas realizacji naszego wspólnego zadania misyjnego.
7. Ten cel okaza³ siê tak atrakcyjny dla anglikanów i luteranów w krajach ze
sob¹ s¹siaduj¹cych, ¿e dosz³o do poszerzenia naszego cz³onkostwa. Pierwsi
uczestnicy rozmów wywodzili siê z piêciu krajów nordyckich (Dania, Finlandia,
Islandia, Norwegia i Szwecja), a tak¿e z £otwy, Estonii i Anglii. Od samego pocz¹tku i na ka¿dym etapie rozmów pe³n¹ informacjê otrzymywali przedstawiciele
Koœcio³ów na Litwie, a tak¿e w Irlandii, Szkocji i Walii. Abp George Carey, który przed swoim powo³aniem do Canterbury by³ cz³onkiem pierwotnej ekipy delegatów angielskich, zachêca³ ich do udzia³u i przyjêcia statusu pe³nego cz³onkostwa; powita³ te¿ z radoœci¹ fakt, kiedy to pe³ne cz³onkostwo dosz³o do skutku.
Pe³na lista uczestników jest podana na koñcu dokumentu.
8. Ostateczny tekst zosta³ przyjêty jednomyœlnie w Järvenpää we wtorek, 13
paŸdziernika 1992. Jego nazwa – Wspólna Deklaracja z Porvoo – pochodzi od
fiñskiego miasta, w którego katedrze, w niedzielê poprzedzaj¹c¹ to wydarzenie,
celebrowaliœmy Wieczerzê Pañsk¹. I rzeczywiœcie, kontekst nabo¿eñstwa, podczas którego anglikanie i luteranie przyjmowali Eucharystiê, jak równie¿ poranne
i wieczorne modlitwy odegra³y wa¿n¹ rolê w doprowadzeniu nas, w obliczu
Boga, do wspólnego pogl¹du.
9. Poni¿ej dajemy krótki komentarz na temat struktury i treœci tego raportu:
Rozdzia³ I przedstawia sytuacjê w przesz³oœci i teraŸniejszoœci, dziêki czemu
umieszcza dyskusje doktrynalne w konteœcie misji Koœcio³a. W jego opracowaniu
wykorzystano perspektywê nakreœlon¹ w Raporcie z Niagary.
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Rozdzia³ II przedstawia nasze porozumienie co do istoty Koœcio³a i celu widzialnej jednoœci. Dla ostatniej kwestii szczególnie wa¿ne s¹ && 20 i 28.
Rozdzia³ III zawiera w zarysie zasadnicze obszary wiary i praktyki koœcielnej,
które s¹ wspólne anglikanom i luteranom. Dwanaœcie akapitów & 32 nawi¹zuje
do porozumieñ doktrynalnych, osi¹gniêtych we wczeœniejszych dialogach.
Rozdzia³ IV rozpoczyna siê w & 34 od zidentyfikowania g³ównego problemu,
który wymaga rozwi¹zania, mianowicie od urzêdu biskupiego i jego stosunku do
sukcesji. Potem raport wchodzi na inny grunt, o czym mówi & 35. Na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ dalsze akapity. Chc¹c uwolniæ nasze Koœcio³y od ograniczonych
i negatywnych perspektyw, rozdzia³ ten przedstawia g³êbsze rozumienie apostolskoœci urzêdu biskupiego jak równie¿ historycznej sukcesji jako „znaku”. W &
54 dochodzi znów do powi¹zania argumentacji teologicznej z kontekstem misyjnym, natomiast && 56 i 57 zajmuj¹ siê wnioskami.
Poniewa¿ ta czêœæ raportu jest oparta na rzeczywistoœci empirycznej ¿ycia koœcielnego w dwunastu ró¿nych krajach, przeto kierujemy uwagê czytelnika na seriê dwunastu artyku³ów historycznych na temat: „Episkopat w naszych Koœcio³ach”, opublikowanych w pracy Essays on Church and Ministry in Northern Europe; tam te¿ jest zamieszczone „Wprowadzenie” pióra kanonika Christophera
Hilla5. Dla czytelników anglikañskich pomoc¹ w rozumieniu luterañskiego pogl¹du na ordynacjê w Koœcio³ach nordyckich i ba³tyckich jest analiza kanonika Johna Halliburtona poœwiêcona u¿ywanym tam dzisiaj rytom ordynacyjnym. Dalsze
artyku³y zawieraj¹ opis i ocenê lokalnych podobieñstw i ró¿nic w pojmowaniu
diakonatu, inicjacji i konfirmacji. Wspominaj¹c o tych materia³ach chcielibyœmy
bardzo serdecznie podziêkowaæ autorom Essays, a zw³aszcza redaktorskiej pracy
kanonika Hilla.
Rozdzia³ V zawiera w & 58 Deklaracjê z Porvoo, któr¹ bêd¹ musia³y zatwierdziæ w³aœciwe gremia decyzyjne ka¿dego z zaanga¿owanych Koœcio³ów. Klauzula b /v/ objaœnia, ¿e wymiana ordynowanych duchownych musi nastêpowaæ w
zgodzie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w okreœlonym okresie czasu. Wskazuje to
na realistyczn¹ akceptacjê pewnych ograniczeñ ju¿ istniej¹cych w obrêbie naszych wspólnot, np. w odniesieniu do urzêdu biskupiego sprawowanego przez
kobiety (i urzêdu tych, którzy z ich r¹k otrzymali ordynacjê) lub – w pewnych
miejscach – w odniesieniu do urzêdu kap³añskiego kobiet; inne ograniczenia to
dostateczna znajomoœæ jêzyka lokalnego, odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
sk³adanie przysiêgi itd.
10. Obecnie przekazujemy ten raport do bli¿szego zbadania zainteresowanym
Koœcio³om. Tekst zostaje wprawdzie przet³umaczony na wszystkie jêzyki uczestników dialogu, miarodajnym pozostaje jednak orygina³ angielski. Z && 60 i 61
wynika, ¿e propozycje te nie s¹ sprzeczne z istniej¹cymi stosunkami ekumenicznymi. Zdajemy jednak sobie sprawê, ¿e raport ten ma tak¿e implikacje dla innych
5

Por. przypis 2.
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Koœcio³ów, przeto bardzo chcielibyœmy prosiæ naszych ekumenicznych partnerów, aby wypowiedzieli równie¿ swoj¹ opiniê w ramach procesu ustosunkowywania siê do tego dokumentu. Metoda, przyjêta w tym raporcie, jest w zasadzie
metod¹, która daje siê zastosowaæ do stosunków miêdzy innymi partnerami ekumenicznymi. Im, jak i w³asnym zwierzchnoœciom koœcielnym, przedk³adamy
z pokor¹ nasze propozycje.
11. Mamy wielk¹ nadziejê, ¿e wszystkie zaanga¿owane Koœcio³y podpisz¹
Deklaracjê z Porvoo. By³by to bardzo znacz¹cy wk³ad do przywrócenia widzialnej jednoœci Koœcio³a Chrystusa. Skoro tylko któryœ z Koœcio³ów anglikañskich i
któryœ z Koœcio³ów luterañskich potwierdzi tê deklaracjê, wówczas zawarte w
niej ustalenia bêd¹ mog³y wejœæ w ¿ycie miêdzy nimi, ale pod warunkiem, ¿e w
przepisach prawnych ka¿dego z tych Koœcio³ów wprowadzone zostan¹ niezbêdne
zmiany. Pe³na ocena skutków, wywo³anych przez tê deklaracjê, bêdzie mo¿liwa
dopiero po jakimœ czasie. Przewiduje siê, ¿e publiczne uroczystoœci, akcentuj¹ce
nasze nowe stosunki, odbêd¹ siê dopiero wówczas, gdy nadejd¹ odpowiedzi
wszystkich zaanga¿owanych Koœcio³ów.
12. Podczas uroczystoœci Wieczerzy Pañskiej, odprawionej w katedrze w Porvoo w czasie ostatniej niedzieli trwania naszych rozmów, kaznodzieja przypomnia³ o tym, ¿e nie wystarcza, gdy wyra¿amy radoœæ z powodu istnienia naszych
tradycji – anglikañskiej i luterañskiej. Jeœli dajemy przyzwolenie, by Ewangelia
definiowa³a i kszta³towa³a ¿ycie naszych wspólnot, wówczas oznacza to dla nas
nie tylko zobowi¹zanie do okazywania wiernoœci odziedziczonej tradycji, lecz
tak¿e otwart¹ postawê wobec nowych kwestii. Cz³onkowie Koœcio³ów narodowych stoj¹ przed szczególnym wyzwaniem, polegaj¹cym na odgrywaniu krytycznej i prorockiej roli w ¿yciu w³asnego narodu, jak i na dawaniu œwiadectwa o jednoœci w Chrystusie, która przekracza lojalnoœci i granice narodowe. Wierzymy, ¿e
intuicje i propozycje zawarte w tym raporcie oferuj¹ drogê, która zbli¿y nas do
siebie w reagowaniu na to wyzwanie oraz umo¿liwi naszym Koœcio³om dawanie
skutecznego œwiadectwa chrzeœcijañskiego i sprawowanie skutecznej s³u¿by nie
tylko w obrêbie w³asnych narodów i kultur, lecz tak¿e w ramach szerszego kontekstu europejskiego.
+DAVID GRIMSBY
The Right Reverend David Tustin,
Bishop of Grimsby
Johannesburg, luty 1993

TORE FURBERG
The Right Reverend dr Tore Furberg,
Former Bishop of Visby
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I. OPIS SYTUACJI
A. Korzystny moment
1. Dziêki ³askawej opatrznoœci Bo¿ej anglikanie i luteranie na ca³ym œwiecie uczestnicz¹ wspólnie w misji i s³u¿bie, odkrywaj¹c, jak wiele ich ³¹czy. W
Europie nasze Koœcio³y ¿y³y przez stulecia obok siebie, w obrêbie odmiennych narodów. Od d³u¿szego czasu nasze Koœcio³y utrzymywa³y w innych
krajach placówki kapelañskie, których znaczenie w stosunkach miêdzykoœcielnych zwiêksza³o siê wraz ze wzrostem przep³ywu ludnoœci. Tam, gdzie
obie tradycje koœcielne istniej¹ w tej samej miejscowoœci, jak w Ameryce
Pó³nocnej oraz w Afryce po³udniowej i wschodniej, rozwinê³y siê nowe kontakty a na p³aszczyŸnie lokalnej zawarto nowe porozumienia. Jednoczeœnie w
Europie nastêpuje wzrost zbli¿enia miêdzy anglikanami i luteranami, który
prowadzi nas do przekonania, ¿e nadszed³ czas na zbadanie i zrewidowanie
istniej¹cych porozumieñ.
2. Te porozumienia6, które umo¿liwiaj¹ ró¿ny stopieñ wspólnoty, zosta³y zrealizowane tylko czêœciowo. Na przyk³ad sytuacja polityczna w krajach ba³tyckich
uniemo¿liwia³a skuteczn¹ ich realizacjê przez 50 lat, tj. w latach 1939-1989.
Miêdzy porozumieniami istniej¹ powa¿ne ró¿nice, gdy¿ anglikanie ró¿nicowali
w przesz³oœci poszczególne Koœcio³y luterañskie, przy czym za g³ówne kryterium
uchodzi³ historyczny episkopat. Jednak¿e Koœcio³y nordyckie i ba³tyckie zawsze
praktykowa³y miêdzy sob¹ wspólnotê eucharystyczn¹. Poza tym kraje nordyckie
s¹ traktowane coraz czêœciej jako jeden region; na obszarze tym ma obecnie miejsce wzajemna wspó³praca zarówno w obrêbie Nordyckiej Konferencji Biskupów
jak i Nordyckiej Rady Ekumenicznej. Zmiany polityczne w Europie Wschodniej
rozbudzi³y w Koœcio³ach krajów ba³tyckich now¹ nadziejê. Obecnie maj¹ one
mo¿liwoœæ samodzielnego kszta³towania swojego ¿ycia, w coraz wiêkszej mierze
wnosz¹ te¿ wk³ad do szerszej wspólnoty koœcielnej. W sytuacji, która ulega szybkiej zmianie, oferuj¹c Koœcio³om nowe mo¿liwoœci, wzrasta znaczenie wspó³pracy z tymi Koœcio³ami.
3. Koœcio³y nordyckie i ba³tyckie pragn¹ utrzymywaæ stosunki z Koœcio³ami
anglikañskimi w Wielkiej Brytanii i Irlandii nie tylko jako oddzielne Koœcio³y
narodowe, lecz tak¿e jako grupy Koœcio³ów. Komisja cieszy siê z powodu nowych powi¹zañ z Koœcio³em luterañskim na Litwie. Wierzy, ¿e otwiera siê przed
nami mo¿liwoœæ nowego porozumienia, które nie bêdzie czyniæ rozró¿nienia miêdzy naszymi Koœcio³ami.

6

C. Hill, op.cit.
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4. W tej wierze dodaje nam otuchy ewidentna konwergencja teologiczna, wystêpuj¹ca w niektórych rozmowach anglikañsko-luterañskich7. O wzroœcie wspólnego rozumienia Koœcio³a œwiadczy ponadto oficjalne przyjêcie Wspólnej Deklaracji Miœnieñskiej przez Koœció³ Anglii i Koœció³ Ewangelicki w Niemczech.
5. Dla anglikanów i luteran jest te¿ pomoc¹ dalsza konwergencja ekumeniczna w nauce o Koœciele, urzêdzie i sakramentach, do której przyczyni³y siê Koœcio³y tradycji prawos³awnej, rzymskokatolickiej i protestanckiej. Konwergencja
ta pozwoli³a nam siê uporaæ ze sposobem myœlenia i nieporozumieniami, które
utrudnia³y poszukiwanie jednoœci miêdzy anglikanami i luteranami. Szczególne
znaczenie ma przy tym rozumienie tajemnicy Koœcio³a jako Cia³a Chrystusa,
pielgrzymuj¹cego ludu Bo¿ego, wspólnoty (koinonia), a tak¿e jako uczestnictwa
przez œwiadectwo i s³u¿bê w misji Boga wobec œwiata. Stwarza to w³aœciwy
punkt wyjœcia dla nowego podejœcia do kwestii urzêdu z mocy ordynacji i urzêdu
nadzoru (episkope).
6. Przede wszystkim jednak stoi przed nami wspólne zadanie wykorzystania
jedynego w swoim rodzaju historycznego momentu do uczestnictwa w misji Bo¿ej skierowanej do cz³onków naszych narodów i naszego kontynentu – momentu,
który ca³kiem s³usznie zas³uguje na miano kairosu.

B. Nasz wspólny fundament koœcielny
7. Wiara, nabo¿eñstwo i ¿ycie duchowe wszystkich naszych Koœcio³ów tkwi
korzeniami w tradycji Koœcio³a apostolskiego. Dziêki przekonaniom uzyskanym
w okresie Reformacji czujemy siê w dalszym ci¹gu, bezpoœrednio i poœrednio,
kontynuatorami Koœcio³a patrystycznego i œredniowiecznego. Koœcio³y obu tradycji uwa¿aj¹ siê za czêœæ Jednego, Œwiêtego, Katolickiego Koœcio³a Jezusa
Chrystusa i za prawdziwych uczestników jednej misji apostolskiej ca³ego ludu
Bo¿ego. Mamy wspólny udzia³ w dziedzictwie liturgicznym Koœcio³a zachodniego, jak i w reformacyjnym podkreœlaniu zarówno usprawiedliwienia przez wiarê
jak te¿ S³owa i Sakramentu jako œrodków ³aski. Wszystko to jest obecne w naszych pismach wyznaniowych i dokumentach liturgicznych, zostaje te¿ uznane
coraz bardziej za istotne ogniwo ³¹cz¹ce nasze Koœcio³y i jako wk³ad do szerszego ruchu ekumenicznego.
8. Mimo geograficznego oddalenia i wielkiego zró¿nicowania pod wzglêdem
jêzyków, kultur i rozwoju historycznego, Koœcio³y anglikañskie w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Koœcio³y luterañskie w krajach nordyckich i ba³tyckich maj¹
7
Bibliografia najwa¿niejszych ekumenicznych tekstów anglikañsko-luterañskich jest do³¹czona do
pe³nego wydania raportu.
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wiele wspólnych elementów, w tym tak¿e wiele wspólnej historii. Misjonarze anglosascy i celtyccy odegrali wa¿n¹ rolê w ewangelizacji Europy pó³nocnej, zak³adaj¹c niektóre historyczne stolice biskupie w krajach nordyckich. Nieprzerwane
œwiadectwo biskupów obejmuj¹cych rz¹dy w diecezjach, jak i utrzymanie ¿ycia
pastoralnego i liturgicznego w katedrach i koœcio³ach wszystkich naszych narodów, s¹ wa¿n¹ manifestacj¹ kontynuacji ¿ycia chrzeœcijañskiego przez stulecia
jak równie¿ jednoœci miêdzy Koœcio³ami w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz w
Europie pó³nocnej.
9. Ka¿dy z naszych Koœcio³ów odegra³ znacz¹c¹ rolê w rozwoju spo³ecznym i
duchowym swojego narodu. Uœwiadomiliœmy sobie, ¿e nasza misja i s³u¿ba dotycz¹ wszystkich cz³onków naszych narodów. Wiêkszoœæ naszych Koœcio³ów ponosi³a odpowiedzialnoœæ pastoraln¹, niekiedy tak¿e prawn¹, za przewa¿aj¹c¹ czêœæ
mieszkañców naszych krajów. Dzisiaj zadanie to jest wykonywane coraz czêœciej
we wspó³pracy z innymi Koœcio³ami.

C. Nasze wspólne zadanie misyjne dziœ
10. W kontekœcie wielu przemian ideologicznych, spo³ecznych i politycznych
w Europie, nasze Koœcio³y i zwi¹zane z nimi narody zostaj¹ skonfrontowane dzisiaj z nowymi zadaniami i mo¿liwoœciami. Na przyk³ad:
a) po stronie narodów europejskich wzrasta œwiadomoœæ wzajemnej zale¿noœci i odpowiedzialnoœci jak równie¿ koniecznoœci wyrównania niesprawiedliwoœci, które wskutek wojen europejskich przez wiele stuleci, zw³aszcza jednak
w XX stuleciu, dotyka³y ca³y œwiat;
b) nowe mo¿liwoœci (jawi¹ce siê szczególnie dramatycznie w kontekœcie ba³tyckim) w zakresie ewangelizacji, re-ewangelizacji i pracy pastoralnej we wszystkich naszych krajach oraz wyzwanie do sformu³owania na nowo wiary chrzeœcijañskiej jako odpowiedzi na szeroko rozpowszechniony materializm praktyczny
z jednej strony i têsknotê wielu ludzi za wartoœciami duchowymi – z drugiej;
c) potrzeba reagowania na pró¿niê, jaka wytworzy³a siê po upadku monolitycznego systemu politycznego w Europie wschodniej, jak i na coraz bardziej
pluralistyczny charakter spo³eczeñstwa w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz w krajach nordyckich;
d) sposobnoœæ pracowania na rzecz pokoju, sprawiedliwoœci i praw cz³owieka; zmniejszenie nierównowagi miêdzy narodami prosperuj¹cymi a narodami zubo¿a³ymi cierpi¹cymi z powodu nadmiaru zale¿noœci ekonomicznej; ochrona
praw i godnoœci ubogich i opuszczonych – zw³aszcza migrantów, uchodŸców
i mniejszoœci etnicznych;
e) debata ekologiczna w obrêbie poszczególnych krajów Europy pó³nocnej i
pomiêdzy nimi, do której Koœcio³y zaczê³y wnosiæ pozytywn¹ teologiê stworzenia i inkarnacji, która przypisuje trwa³¹ wartoœæ ziemi i wszelkim formom ¿ycia;
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f) potrzeba wspierania dialogu i porozumienia z reprezentantami innych ras,
kultur i tradycji religijnych jako partnerów i wspó³obywateli nowej Europy.
11. Aktualnie wszystkie wielkie Koœcio³y europejskie zastanawiaj¹ siê wspólnie nad tymi sprawami, zw³aszcza pod wp³ywem Europejskiego Zgromadzenia
Ekumenicznego w Bazylei (1989), zwo³anego wspólnie przez Konferencjê Koœcio³ów Europejskich i Radê Konferencji Episkopatów Europy. Zobowi¹zaliœmy
siê do wspierania procesu konsultacji i odgrywania aktywnej roli w inicjatywach
z tego procesu wynikaj¹cych. W tego rodzaju wspólnych inicjatywach na rzecz
dawania œwiadectwa i s³u¿by bêdziemy opieraæ siê na jednoœci, któr¹ siê ju¿ cieszymy i przyczyniaæ siê do jej pog³êbienia w przysz³oœci.
12. W ramach szerszych stosunków miêdzy Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ a
Wspólnot¹ Anglikañsk¹ nasze Koœcio³y sta³y siê œwiadome koniecznoœci podejmowania problemów i zadañ widzianych z globalnej perspektywy.
13. Wobec kwestii wynikaj¹cych dzisiaj ze wspólnego zadania misyjnego,
Koœcio³y nasze s¹ wezwane do wspólnej proklamacji, i¿ zobowi¹zuj¹ siê s³u¿yæ
sprawom szeroko pojêtego œwiata i spo³eczeñstwu, w którym ¿yj¹. Tak samo s¹
one wezwane do wspólnego zwiastowania nadziei chrzeœcijañskiej wynikaj¹cej z
wiary, nadziei, która przywraca sens spo³eczeñstwom drêczonym z powodu zak³óconych stosunków spo³ecznych. S¹ równie¿ wezwane do wspólnego zwiastowania uzdrawiaj¹cej mi³oœci Bo¿ej i pojednania w spo³eczeñstwach cierpi¹cych z
powodu przeœladowania, ucisku i niesprawiedliwoœci. To wspólne zwiastowanie
w S³owie i Sakramencie manifestuje tajemnicê mi³oœci, obecnoœci i królestwa
Boga.

II. ISTOTA I JEDNOŒÆ KOŒCIO£A
A. Królestwo Bo¿e a tajemnica i cel Koœcio³a
14. Nasze czasy domagaj¹ siê od nas jako Koœcio³ów czegoœ nowego. Nasze
porozumienie na temat istoty i jednoœci Koœcio³a, przedstawione w tym tekœcie,
ma implikacje dla naszych odpowiedzi na wyzwania czasów wspó³czesnych. Doszliœmy do g³êbszego przekonania, ¿e nie jesteœmy dla siebie obcymi, lecz wspó³obywatelami œwiêtych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie aposto³ów i proroków, których kamieniem wêgielnym jest sam Chrystus Jezus (Ef 2, 1920). Przez dar ³aski Bo¿ej jesteœmy wci¹gniêci do sfery Jego woli, aby wszystko,
co On stworzy³ i utrzymuje, z sob¹ pojednaæ (2 Kor 5, 17-19), wyzwoliæ stworzenie z wszelkiej zale¿noœci (Rz 8, 19-22) i po³¹czyæ wszystkie rzeczy w Nim (Ef
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1, 9n). Ostatecznym celem Boga i misji w Chrystusie jest przywrócenie i odnowa
tego wszystkiego, co On stworzy³, nadejœcie pe³ni Królestwa.
15. Chc¹c nas doprowadziæ do jednoœci ze sob¹, Ojciec pos³a³ swego Syna Jezusa Chrystusa na œwiat. Przez ¿ycie, œmieræ i zmartwychwstanie Chrystusa objawia siê mi³oœæ Boga i doznajemy wyzwolenia od mocy grzechu i œmierci
(J 3, 16-18). Przyjêci z ³aski przez wiarê, nawi¹zujemy w³aœciwe stosunki z Bogiem. Zostajemy przeniesieni z œmierci do nowego ¿ycia (Rz 6, 1-11), prze¿ywamy
nowe narodzenie, stajemy siê synami i córkami przez adopcjê, doznajemy wyzwolenia do ¿ycia w Duchu (Ga 4, 5; Rz 8, 14-17). W tym miejscu bije serce koœcielnego zwiastowania Ewangelii, za jego poœrednictwem Bóg gromadzi swój lud. W
ka¿dej epoce, od czasów apostolskich, intencj¹ Koœcio³a by³o zwiastowanie w s³owie i czynie tej Ewangelii: Co widzieliœmy i s³yszeliœmy, to i wam zwiastujemy, abyœcie i wy spo³ecznoœæ (koinonia) z nami mieli. A spo³ecznoœæ (koinonia) nasza jest
spo³ecznoœci¹ z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem (1 J 1, 3).
16. Wiara jest poznaniem danym przez Boga, ¿e œwiat³o pojawi³o siê w œwiecie, ¿e S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o wœród nas, daj¹c nam prawo staæ siê
dzieæmi Boga (J 1, 1-13). Wiara jako ¿ycie we wspólnocie z Bogiem w Trójcy
Jedynym wprowadza, zachowuje i umacnia nas we wspólnym ¿yciu Koœcio³a –
Ciele Chrystusa. Jest ona darem przebaczenia, które ratuje z niewoli grzechu,
wyzwala ze strachu przed usprawiedliwieniem samego siebie, otwieraj¹c nam
drogê do ¿ycia w poczuciu wdziêcznoœci, mi³oœci i nadziei. Z ³aski zbawieni jesteœmy przez wiarê (Ef 2, 8).
17. Ewangelia wzywa nas do ¿ycia we wspólnocie z Bogiem i bliŸnimi (koinonia). W chrzcie Duch Œwiêty jednoczy nas z œmierci¹ i zmartwychwstaniem
Chrystusa (Rz 6, 1-11; 1 Kor 12, 13), w Eucharystii, jako cz³onkowie jednego
cia³a, zostajemy nakarmieni i podtrzymani przez uczestnictwo w Ciele i Krwi
Chrystusa (1 Kor 10, 16n). Istnieje niezbywalny zwi¹zek miêdzy Koœcio³em a
Ewangeli¹. Wiara w Jezusa Chrystusa, jako fundament królestwa Bo¿ego, powstaje z widzialnego i s³yszalnego zwiastowania Ewangelii w S³owie i Sakramentach. Nie ma te¿ zwiastowania S³owa i Sakramentów bez wspólnoty i jej pos³ugiwania duchownego8. Wspólnota Koœcio³a opiera siê wiêc na zwiastowaniu
S³owa i sprawowaniu Sakramentów przez ordynowanych duchownych. Bóg poprzez te dary stwarza i utrzymuje Koœció³, wzbudzaj¹c codziennie wiarê, mi³oœæ i
nowe ¿ycie.
18. Koœció³, jako wspólnota, musi byæ widziany jako œrodek s³u¿¹cy do realizacji ostatecznego celu Boga. Istnieje on dla chwa³y Boga, aby – zgodnie z mi8
Por. W. A. Norgren, W, G. Rush (red.), Implications of the Gospel. Lutheran-Episcopal Dialogue,
Series III (Minneapolis-Cincinnati 1988), rozdz. III: && 33-37, 51-57 (cyt. jako LED III; pe³ny tekst
paragrafów cytowanych w przypisach jest do³¹czony do kompletnego wydania raportu).
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syjnym wezwaniem Chrystusa – s³u¿yæ pojednaniu ludzkoœci i ca³ego stworzenia
(Ef 1, 10). Koœció³ jest wiêc pos³any do œwiata jako znak, œrodek i przedsmak
rzeczywistoœci pozahistorycznej – Królestwa Bo¿ego. Koœció³ ucieleœnia tajemnicê zbawienia, nowej ludzkoœci pojednanej przez Jezusa Chrystusa z Bogiem i z
sam¹ sob¹ (Ef 2, 14; Kol 1, 19-27). Przez swój urz¹d pos³ugi i zwiastowania Koœció³ wskazuje na rzeczywistoœæ Królestwa; a w mocy Ducha Œwiêtego uczestniczy w boskiej misji, przez któr¹ Ojciec pos³a³ Syna, aby sta³ siê Zbawicielem
œwiata (1 J 4, 14; por. J 3, 17).
19. Duch Œwiêty obdarza wspólnotê ró¿nymi i komplementarnymi darami.
S³u¿¹ one wspólnemu dobru ca³ego ludu, manifestuj¹c siê w pos³ugach sprawowanych w obrêbie wspólnoty i wobec œwiata. Wszyscy cz³onkowie, z pomoc¹
wspólnoty, s¹ wezwani do odkrywania otrzymanych darów i wykorzystywania
ich dla budowania Koœcio³a i s³u¿by wobec œwiata, do którego Koœció³ jest pos³any9.
20. Koœció³ jest rzeczywistoœci¹ bosk¹, œwiêt¹ i transcenduj¹c¹ aktualn¹ skoñczonoœæ; jako instytucja ludzka ma on jednak te¿ udzia³ w kruchoœci wspólnoty
cz³owieczej, która przejawia siê w niejednoznacznoœci i s³aboœci. Wezwanie do
nawrócenia, reformy i odnowy jest sta³ym apelem pod adresem Koœcio³a. Nieustannie winien te¿ manifestowaæ ufnoœæ w ³askê i przebaczenie Boga. Pismo
Œwiête daje nastêpuj¹cy portret Koœcio³a ¿yj¹cego w œwietle Ewangelii:
– jest Koœcio³em zakorzenionym i ugruntowanym w mi³oœci i ³asce Pana
Chrystusa;
– jest Koœcio³em, któremu ci¹gle towarzyszy radoœæ i nieustanna modlitwa,
Koœcio³em, który dziêkuje tak¿e, gdy cierpi;
– jest Koœcio³em pielgrzymuj¹cym, ludem Bo¿ym bêd¹cym w posiadaniu
obywatelstwa niebiañskiego, narodem œwiêtym i kap³añstwem królewskim;
– jest Koœcio³em, który w S³owie i ¿yciu sk³ada wspólne wyznanie wiary apostolskiej – jest to wiara wspólna ca³emu Koœcio³owi w ka¿dej epoce i w ka¿dym
miejscu;
– jest Koœcio³em g³osz¹cym Ewangeliê, zwiastuj¹cym odpuszczenie grzechów, chrzcz¹cym i celebruj¹cym Eucharystiê, Koœcio³em wype³niaj¹cym misjê
wobec wszystkich ludzi niezale¿nie od przynale¿noœci rasowej i narodowej;
– jest Koœcio³em bêd¹cym w posiadaniu urzêdu apostolskiego sprawowanego
na mocy ordynacji, Koœcio³em pos³anym przez Boga do gromadzenia i karmienia
ludu Bo¿ego w ka¿dym miejscu oraz doprowadzenia go, w ramach wspólnoty
wszystkich œwiêtych, do jednoœci i ³¹cznoœci z Koœcio³em powszechnym;
– jest Koœcio³em, który za pomoc¹ widzialnej wspólnoty manifestuje uzdrowicielsk¹ i jednocz¹c¹ moc Boga poœród podzielonej ludzkoœci;
9
Baptism, Eucharist and Ministry (WCC Faith and Order Paper No. 111, 1982, skrót: BEM), Ministry
5. Przek³ad polski: Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982.Tekst i
komentarze, red. W. Hryniewicz, S. J. Koza, Lublin 1989.
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– jest Koœcio³em, w którym wiêzy wspólnoty s¹ na tyle silne, ¿e jest w stanie
sk³adaæ skuteczne œwiadectwo wobec œwiata, strzec i interpretowaæ wiarê apostolsk¹, podejmowaæ decyzje, nauczaæ z autorytetem i dzieliæ swe dobra z potrzebuj¹cymi;
– jest Koœcio³em reaguj¹cym ¿ywo i otwarcie na obietnicê Boga, na bogactwo
i chwa³ê, w której Bóg zapowiedzia³ udzia³ swojemu ludowi, i na bezmiar zasobów Bo¿ej mocy dostêpnych dla tych, którzy Mu ufaj¹.
Ten portret Koœcio³a nie jest bynajmniej kompletny. Mimo to uœwiadamia naszym Koœcio³om, co zagra¿a wiernoœci naszego ¿ycia oraz ¿e istnieje sta³a potrzeba nawrócenia i odnowy.

B. Istota wspólnoty i cel jednoœci
21. Pismo Œwiête przedstawia jednoœæ Koœcio³a zarówno jako radosn¹ wspólnotê z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem ((por. 1 J 1, 1-10), jak i jako wspólnotê jego cz³onków. Jezus modli siê, aby uczniowie stanowili jedno jak Ojciec w
Nim a On w Ojcu, aby œwiat uwierzy³ (J 17, 21). Poniewa¿ jednoœæ Koœcio³a ma
fundament w tajemniczej relacji osób Trójcy Œwiêtej, przeto staje siê ona si³¹ rzeczy nieodzownym elementem jego istoty. O jednoœci Cia³a Chrystusa mówi siê w
odniesieniu do jednego Ducha, jednej nadziei, jednego Pana, jednej wiary, jednego
chrztu, jednego Boga i Ojca wszystkich (Ef 4, 4-6). Wspólnota miêdzy chrzeœcijanami i Koœcio³ami nie powinna byæ uwa¿ana za rezultat ludzkich dokonañ. Jest ona
ju¿ dana w Chrystusie jako dar, który wystarczy przyj¹æ, i jak ka¿dy dobry dar, tak¿e jednoœæ pochodzi od Ojca przez Syna w Duchu Œwiêtym10.
22. W powy¿szym œwietle brak jednoœci trzeba uwa¿aæ za sytuacjê nieprawid³ow¹. Mimo naszych grzechów i podzia³ów, jednoœæ, do której jesteœmy wezwani, ju¿ siê zaczê³a ujawniaæ w Koœciele. Domaga siê ona pe³niejszego widzialnego zamanifestowania w formie strukturalnej, tak aby Koœció³, przez Ducha Œwiêtego, móg³ byæ postrzegany jako jedno Cia³o Chrystusa, a tak¿e jako znak,
instrument i przedsmak Królestwa Bo¿ego. W tej perspektywie wszystkie istniej¹ce tradycje wyznaniowe maj¹ charakter tymczasowy.
23. Jednoœæ widzialna nie powinna byæ jednak mylona z uniformizmem. Jednoœæ w Chrystusie zosta³a dana nie przeciw zró¿nicowaniu, ale w harmonii z wieloœci¹ i w wieloœci11. Poniewa¿ ta wieloœæ odpowiada wieloœci darów Ducha
10
Roman Catholic/Lutheran Joint Commission, Ways to Community, Geneva 1981, & 9. Przek³ad
polski: Drogi do jednoœci, w: S.C. Napiórkowski, Wszyscy pod jednym Chrystusem. Ogólnokoœcielny
dialog katolicko-luterañski, czêœæ 1: lata 1965-1981, Lublin 1985.
11
Tam¿e & 34.
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Œwiêtego dla Koœcio³a, przeto jest ono pojêciem o fundamentalnym znaczeniu
eklezjalnym, odnosz¹cym siê do wszystkich obszarów jego ¿ycia, a nie ustêpstwem wobec teologicznego pluralizmu. Tak jednoœæ jak i wieloœæ Koœcio³a maj¹
swoje ostateczne oparcie we wspólnocie Boga w Trójcy Œwiêtej.
24. Wiêzy wspólnotowe s³u¿¹ zarówno utrzymaniu jednoœci jak i zachowaniu
wieloœci. Wspólnota z Bogiem i wspó³wyznawcami manifestuje siê w jednym
chrzcie jako odpowiedzi na kazanie apostolskie; we wspólnym wyznaniu wiary
apostolskiej; we wspólnie sprawowanej Eucharystii, przyczyniaj¹cej siê do budowania Cia³a Chrystusa; w jednym urzêdzie, udzielanym przez modlitwê i na³o¿enie r¹k. Jednoœæ ta manifestuje siê równie¿ jako wspólnota mi³oœci, wskazuj¹c
na to, ¿e chrzeœcijan wi¹¿¹ ze sob¹: stosunek wzajemnej odpowiedzialnoœci,
wspólne dobra duchowe i obowi¹zek dzielenia siê zasobami ziemskimi. Wiêzi te
wystêpuj¹ ju¿ w Dziejach Apostolskich: Ci wiêc, którzy przyjêli s³owo jego (Piotra), zostali ochrzczeni /.../ I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w ³amaniu chleba i w modlitwach /.../ Wszyscy /.../, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne (Dz 2, 41nn).
25. W relacji Dziejów Apostolskich pos³ugê wobec udzia³u we wspólnym ¿yciu sprawuje urz¹d apostolski. Dowiadujemy siê, jak urz¹d ten sprzyja bogactwu
wieloœci, utrzymuj¹c zarazem jednoœæ. Przez dzia³alnoœæ misyjn¹ aposto³ów Piotra i Paw³a ochrzczeni zostaj¹ równie¿ poganie. Wobec groŸby roz³amu Koœció³
zgromadzony na soborze ratyfikuje tê radykaln¹ decyzjê (Dz 15). Mamy tu ilustracjê roli przywódców apostolskich jak i ich miejsca w ramach soborów Koœcio³a.
26. Takie rozumienie wspólnoty zosta³o opisane nastêpuj¹co: jednoœæ Koœcio³a dana w Chrystusie i zakorzeniona w Bogu w Trójcy Jedynym urzeczywistnia siê w naszej jednoœci przez zwiastowanie S³owa, udzielanie sakramentów oraz przez urz¹d ustanowiony przez Boga i udzielany na mocy ordynacji. Jednoœæ ta jest prze¿ywana zarówno w jednoœci wspólnie
poœwiadczonej przez nas wiary, któr¹ wspólnie wyznajemy i g³osimy, jak i w
jednoœci nadziei i mi³oœci, która sprawia, i¿ ³¹czymy siê w pe³ni zaanga¿owan¹ wspólnotê. Jednoœæ potrzebuje widzialnej zewnêtrznej formy, która jest w
stanie uporaæ siê z wewnêtrznym zró¿nicowaniem i duchow¹ wieloœci¹, jak
równie¿ z przemian¹ i rozwojem historycznym. Jest to jednoœæ wspólnoty
ogarniaj¹cej wszystkie epoki i miejsca, która jest powo³ana do dania œwiadectwa i s³u¿enia œwiatu12.

12
Roman Catholic/Lutheran Joint Commission, Facing Unity: Models, Forms and Phases of CatholicLutheran Fellowship, 1985; polski przek³ad: Jednoœæ przed nami. Modele, formy i fazy katolickoluterañskiej wspólnoty koœcielnej. Raport Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko-Ewangelickoluterañskiej,
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1993 nr 2, & 3.
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27. Ju¿ w Nowym Testamencie wystêpuje skandal podzia³u miêdzy chrzeœcijanami (1 Kor 1, 11-13; 1 J 2, 18-19). Koœcio³y, które z przyczyn historycznych
lub wskutek rozmyœlnych dzia³añ nie mog¹ wykazaæ siê zewnêtrzn¹ jednoœci¹, s¹
na podstawie swej wiary zobowi¹zane do dzia³añ i modlenia siê o przywrócenie
widzialnej jednoœci i pog³êbienie wspólnoty duchowej. Przed Koœcio³em otwiera
siê wizja jednoœci jako celu ca³ego stworzenia (Ef 1), gdy ca³y œwiat pojedna siê z
Bogiem (2 Kor 5). Wspólnota jest wiêc owocem odkupienia i z koniecznoœci rzeczywistoœci¹ eschatologiczn¹. Chrzeœcijanom nie wolno nigdy tolerowaæ braku
jednoœci. S¹ zobowi¹zani nie tylko do ochrony i utrzymania, lecz tak¿e do
wspierania i pielêgnowania wspólnoty miêdzy Koœcio³ami, wspólnoty urzeczywistnionej w mo¿liwie najwy¿szym stopniu.
28. Taki poziom wspólnoty wi¹¿e siê z wieloma wzajemnie powi¹zanymi ze
sob¹ aspektami. Zawiera m.in. porozumienie doktrynalne po³¹czone ze wspólnym sprawowaniem sakramentów, porozumienie wsparte przez jednolity urz¹d
oraz formy konsultacji kolegialnej i koncyliarnej w sprawach wiary, ¿ycia i œwiadectwa. Mo¿e zajœæ potrzeba umocowania tej manifestacji wspólnoty w prawie
koœcielnym. Chc¹c osi¹gn¹æ pe³niê wspólnoty trzeba nape³niæ wszystkie te widzialne aspekty ¿ycia Koœcio³a g³êbok¹ spo³ecznoœci¹ duchow¹, wspóln¹ œwiadomoœci¹ przynale¿noœci do siebie oraz wzajemnym staraniem i trosk¹ o jednoœæ
(Flp 2, 2).

III. NASZA WSPÓLNA WIARA
29. Anglikanie Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz luteranie krajów nordyckich i
ba³tyckich nigdy nie potêpili siê wzajemnie jako Koœcio³y, nigdy nie og³osili te¿
formalnie separacji. Lecz g³êbsze urzeczywistnienie wspólnoty jest z pewnoœci¹
po¿¹dane i staje siê obecnie mo¿liwe; nie wi¹¿e siê z tym negacja swoistej i
owocnej wieloœci, która rozwinê³a siê z up³ywem czasu, wieloœci w wyznawaniu
i wyra¿aniu naszej wiary. Anglikanie mieli sk³onnoœæ do podkreœlania znaczenia
liturgii jako wyrazu wiary Koœcio³a. Luteranie, nie neguj¹c tego, sk³aniali siê do
wiêkszego podkreœlania doktryny za pomoc¹ wyznania wiary. Jedni i drudzy dostrzegaj¹ jednak wzajemny zwi¹zek miêdzy lex orandi i lex credendi. Konfesja
Augsburska i 39 Artyku³ów Wiary, które powsta³y w ró¿nych okolicznoœciach
do zaspokojenia odmiennych potrzeb, nie odgrywaj¹ tej samej roli w ¿yciu obu
Koœcio³ów. Zawieraj¹ wiele wspólnych sformu³owañ i sk³adaj¹ wspólne œwiadectwo o wierze Koœcio³a wyznawanej przez stulecia. W oparciu o ten fundament
wspó³czesne kontakty ekumeniczne przyczyni³y siê w istotny sposób do wyjaœnienia pewnych nierozstrzygniêtych kwestii. Jednoczeœnie z wiêksz¹ precyzj¹
zdo³ano ustaliæ, w jakiej mierze zachowaliœmy zarówno wspólne rozumienie isto-
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ty i celu Koœcio³a, jak równie¿ fundamentaln¹ zgodnoœæ w sprawach wiary.
Obecnie jesteœmy wezwani do pog³êbienia wspólnoty, nowych kroków na drodze
do widzialnej jednoœci jak i do nowych uzgodnieñ, s³owem i czynem, w sprawie
naszego wspólnego œwiadectwa o jednym Panu, jednej wierze i jednym chrzcie.
30. Przedstawiamy w tym celu faktyczn¹ zgodnoœæ w sprawach wiary, jaka
istnieje miêdzy nami. Powo³ujemy siê przy tym na Chrzest, Eucharystiê i pos³ugiwanie duchowne (dokument z Limy), jak równie¿ na oficjalne stanowiska
naszych Koœcio³ów wobec tego dokumentu. Siêgamy tak¿e do wczeœniejszych
prób skonkretyzowania zasiêgu i istoty porozumienia anglikañsko-luterañskiego.
Podejmowano je w nastêpuj¹cych dokumentach: Raport z Pullach (1973)13, Raport z Helsinek (1983)14, Raport z Cold Ash (1983)15, Implications of the Gospel (1988)16, Wspólna Deklaracja Miœnieñska (1988)17, Raport z Niagary
(1988)18. Wszystkie te teksty œwiadcz¹ o rzeczywistej jednoœci we wierze miêdzy
anglikanami i luteranami. Korzystaliœmy z intuicji tych tekstów jako wk³adu do
naszego porozumienia w sprawach wiary. Powa¿n¹ inspiracj¹ by³y dla nas ponadto wyniki rozmów anglikañsko-rzymskokatolickich i katolicko-luterañskich.
31. Porozumienie osi¹gniête w tekstach anglikañsko-luterañskich znalaz³o potwierdzenie w uchwale Konferencji Lambeth z 1988. Stwierdza siê tam, ¿e Konferencja na podstawie wysokiego stopnia konsensu osi¹gniêtego w dialogach na
p³aszczyŸnie miêdzynarodowej, regionalnej i narodowej miêdzy anglikanami i
luteranami, jak te¿ w œwietle wspólnoty opartej na S³owie i Sakramencie, prze¿ywanej w obu naszych tradycjach koœcielnych, uznaje obecnoœæ Koœcio³a Jezusa
Chrystusa w luterañskiej jak i we w³asnej wspólnocie koœcielnej19.
Podobn¹ wypowiedŸ zawiera rezolucja VIII Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Federacji Luterañskiej w Kurytybie (luty 1990): Zgromadzenie podejmuje
uchwa³ê, ¿e Œwiatowa Federacja Luterañska ponawia swoje zobowi¹zanie wobec
celu pe³nej wspólnoty z Koœcio³ami Wspólnoty Anglikañskiej i wzywa Koœcio³y
cz³onkowskie ŒFL do podjêcia odpowiednich kroków na rzecz zrealizowania tego
celu /.../ ŒFL odnotowuje z wdziêcznoœci¹ kroki ju¿ podjête przez Koœcio³y
13
Anglican-Lutheran International Conversations. The Report of the Conversations 1970-1972
authorized by the Lambeth Conference and the Lutheran World Federation (skrót: Pullach), London 1973,
&& 17-82.
14
Anglican-Lutheran Dialogue. The Report of the European Regional Commission, Helsinki, AugustSeptember 1982 (skrót: Helsinki), London 1983, && 17-51.
15
Anglican-Lutheran Relations. Report of the Anglican-Lutheran Joint Working Group. Cold Ash,
Berkshire, England, 28 November – 3 December 1993 (skrót: Cold Ash), London/Geneva 1983.
16
LED III.
17
The Meissen Common Statement. On the Way to Visible Unity. Meissen, 18 March 1988, w: The
Meissen Agreement: Texts (CCU Occasional Paper No. 2, 1992, skrót: Meissen), && 14-16.
18
Anglican-Lutheran International Continuation Committee, The Niagara Report. Report of the
Anglican-Lutheran Consultation on Episcope. Niagara Falls, September 1987, London 1988 (skrót:
Niagara), && 60-80.
19
The Truth Shall Make You Free: The Lambeth Conference 1988, London 1988, s. 204: rezolucja 4,
& 4.
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cz³onkowskie na drodze do wspólnoty koœcielnej z partnerami anglikañskimi na
p³aszczyŸnie krajowej i regionalnej, zachêca te¿ Koœcio³y cz³onkowskie do dalszego dzia³ania w tym kierunku20.
32. W tym miejscu w skróconej formie sk³adamy deklaracjê w sprawie podstawowych wierzeñ i praktyk religijnych, które s¹ nam wspólne:
a. Uznajemy pisma kanoniczne Starego i Nowego Testamentu jako wystarczaj¹c¹, inspirowan¹ i autorytatywn¹ relacjê oraz jako œwiadectwo prorockie i
apostolskie o objawieniu Boga w Jezusie Chrystusie21. Czytamy Pismo Œwiête
jako czêœæ nabo¿eñstwa publicznego odprawianego w jêzyku ludu, wierz¹c, ¿e
w nim – jako S³owie Bo¿ym i œwiadectwie Ewangelii – znajduje siê oferta ¿ycia wiecznego dla ca³ej ludzkoœci i ¿e zawiera ono wszystko, co niezbêdne do
zbawienia.
b. Wierzymy, ¿e wola i przykazanie Bo¿e maj¹ istotne znaczenie dla zwiastowania, wiary i ¿ycia chrzeœcijañskiego. Przykazanie Bo¿e zobowi¹zuje nas do
mi³owania Boga i bliŸniego oraz do ¿ycia i s³u¿by na Jego czeœæ i chwa³ê. Jednoczeœnie odkrywa ono nasze grzechy i uœwiadamia nam, ¿e stale potrzebujemy
Jego ³aski.
c. Wierzymy i zwiastujemy Ewangeliê, ¿e Bóg w Jezusie Chrystusie mi³uje i
zbawia œwiat. Podzielamy wspólne rozumienie usprawiedliwiaj¹cej ³aski Bo¿ej:
przed Bogiem zostajemy poczytani za sprawiedliwych i uczynieni sprawiedliwymi
tylko z ³aski przez wiarê na podstawie dzie³a zbawczego naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a nie na podstawie naszych uczynków i zas³ug /.../ Obie
nasze tradycje potwierdzaj¹, ¿ê usprawiedliwienie prowadzi i musi prowadziæ do
„dobrych uczynków”; autentyczna wiara wywo³uje mi³oœæ22. Przyjmujemy Ducha Œwiêtego, który odnawia nasze serca, wyposa¿aj¹c nas w umiejêtnoœæ czynienia dobrych uczynków i wzywaj¹c nas do tego23. Jak usprawiedliwienie i uœwiêcenie s¹ aspektami tego samego dzia³ania boskiego, tak ¿ywa wiara i mi³oœæ
tkwi¹ nieroz³¹cznie w wierz¹cym24.
d. Akceptujemy wiarê Koœcio³a przekazywan¹ przez stulecia, sformu³owan¹
w Nicejsko-Konstantynopolitañskim i Apostolskim Wyznaniu Wiary, przyjmujemy podstawowe dogmaty trynitarne i chrystologiczne, o których te wyznania daj¹
œwiadectwo. Tak wiêc wierzymy, ¿e Jezus z Nazaretu jest prawdziwym Bogiem i
prawdziwym cz³owiekiem, i ¿e Bóg jest Bogiem w trzech osobach jako Ojciec,
20
I Have Heard the Cry of My People: Proceedings of the 8th Assembly of the Lutheran World
Federation, Curitiba, Brazil, 29 January – 8 February 1990, Geneva 1990, s. 107.
21
Pullach, & 17.
22
Helsinki, & 20, Meissen, & 15 (vi).
23
All Under One Christ: Statement on the Augsburg Confession by the Roman Catholic/Lutheran Joint
Commission. Augsburg, 23 February 1980, w: Ways to Community, Geneva 1980, & 14. Polski przek³ad:
Wszyscy pod jednym Chrystusem w: S. C. Napiórkowski, op. cit., s. 199-205.
24
Salvation and Church. An Agreed Statement by the Anglican-Roman Catholic International
Commission – ARCIC II, London 1987, & 19. Polski przek³ad: Zbawienie a Koœció³. Wspólna Deklaracja
Drugiej Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolickiej, SiDE 1987 nr 3, s. 60-72.
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Syn i Duch Œwiêty25. Ta wiara znajduje wyraŸne potwierdzenie zarówno w 39
Artyku³ach Wiary26 jak i w Konfesji Augsburskiej27.
e. Podczas nabo¿eñstwa liturgicznego wyznajemy i s³awimy wiarê apostolsk¹.
Liturgia jest dla nas s³awieniem zbawienia dokonanego przez Chrystusa, a tak¿e
wa¿nym czynnikiem tworzenia consensus fidelium. Cieszymy siê, ¿e dziêki rozleg³ej wspólnej tradycji ¿ycia duchowego, liturgicznego i sakramentalnego wytworzy³y siê w naszych Koœcio³ach podobne formy nabo¿eñstwa oraz wspólne
teksty, pieœni koœcielne, kantyki i modlitwy. Znajdujemy siê pod wp³ywem
wspólnej odnowy liturgicznej i ró¿norodnego wyra¿ania jej w odmiennych kontekstach ¿ycia kultowego28.
f. Wierzymy, ¿e fundamentem Koœcio³a oraz Tym, który troszczy siê o jego
zachowanie jest Bóg w Trójcy Jedyny poprzez swe zbawcze dzia³anie w S³owie i
Sakramentach. Wierzymy, ¿e Koœció³ jest znakiem, narzêdziem i przedsmakiem
królestwa Bo¿ego. Jednoczeœnie uznajemy, ¿e stale jest mu potrzebna reforma i
odnowa29.
g. Wierzymy ¿e przez chrzest z wody, dokonany w imiê Boga w Trójcy Jedynego, Bóg jednoczy chrzczonego z œmierci¹ i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, przyjmuj¹c go do Jednego, Œwiêtego, Katolickiego i Apostolskiego Koœcio³a oraz udzielaj¹c mu daru ³aski w Duchu. Poniewa¿ w naszych Koœcio³ach
praktykujemy i wysoko cenimy chrzest dzieci, przeto traktujemy powa¿nie równie¿ nasze zadanie katechetyczne, które polega na wychowaniu ochrzczonych do
z³o¿enia dojrza³ego zobowi¹zania wobec Chrystusa30. We wszystkich naszych
tradycjach koœcielnych po chrzcie nastêpuje ryt konfirmacji/bierzmowania. Uznajemy dwie praktyki w naszych Koœcio³ach, z których ka¿da ma precedensy we
wczeœniejszych stuleciach: w Koœcio³ach anglikañskich tym, który konfirmuje/
bierzmuje, jest biskup, natomiast w Koœcio³ach nordyckich i ba³tyckich konfirmacja jest w gestii duchownego parafialnego. We wszystkich naszych Koœcio³ach
konfirmacja/bierzmowanie obejmuje wzywanie Boga w Trójcy Jedynego, odnowê chrzcielnego wyznania wiary i modlitwê, aby przez odnowê ³aski chrztu kandydat móg³ doznaæ wzmocnienia teraz i na zawsze.
h. Wierzymy, ¿e Cia³o i Krew Chrystusa s¹ prawdziwie obecne, rozdzielane i
przyjmowane w Wieczerzy Pañskiej (Eucharystii) pod postaciami chleba i wina.
Otrzymujemy w ten sposób Cia³o i Krew Chrystusa, Ukrzy¿owanego i Zmartwychwsta³ego, a w Nim przebaczenie grzechów i wszystkie inne dary Jego pasji31. Eucharystyczna pami¹tka nie jest zwyk³ym wspomnieniem wydarzenia, które mia³o miejsce w przesz³oœci lub jego znaczenia, lecz skutecznym zwiastowa25
26
27
28
29
30
31

Meissen, & 15 (ii); por. Pullach, && 23-25.
Por. art. VIII.
Por. art. I i III.
Por. Meissen, & 15 (iii).
Meissen, & 16 (vii); por. Helsinki, && 44-51, a tak¿e && 14-20 niniejszego tekstu.
Meissen, & 15 (iv); por. Helsinki, && 22-25.
Pullach, & 67.
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niem przez Koœció³ wielkich czynów Boga32. Chocia¿ nie staæ nas na przyniesienie Bogu godnej ofiary, Chrystus jednoczy nas z sob¹ oddaj¹c Ojcu samego siebie; ofiara, któr¹ On z³o¿y³ za nas wszystkich, jest ofiar¹ jedyn¹, pe³n¹, doskona³¹ i wystarczaj¹c¹. W Eucharystii dzia³a sam Bóg, obdarzaj¹c ¿yciem Cia³o Chrystusa i odnawiaj¹c ka¿dego uczestnika33. Sprawowanie Eucharystii oznacza, ¿e
Koœció³ zostaje przywrócony do stanu pierwotnego i nakarmiony, wzmocniony w
wierze i nadziei, a tak¿e w œwiadectwie i s³u¿bie wype³nianej w codziennym ¿yciu. Tutaj mamy ju¿ przedsmak wiecznej radoœci w Królestwie Bo¿ym34.
i. Wierzymy, ¿e wszyscy cz³onkowie Koœcio³a s¹ wezwani do udzia³u w jego
apostolskiej misji. Ochrzczonym s¹ dane ró¿ne dary i pos³ugi Ducha Œwiêtego.
S¹ oni wezwani, aby oddaæ swoje ¿ycie jako ofiarê ¿yw¹ oraz orêdowaæ za Koœcio³em i zbawieniem œwiata (1 P 2, 5)35. Na tym polega wspólne kap³añstwo ca³ego ludu Bo¿ego i powo³anie do s³u¿by koœcielnej.
j. Wierzymy, ¿e we wspólnocie Koœcio³a urz¹d na mocy ordynacji istnieje po
to, aby wspiera³ s³u¿bê ca³ego ludu Bo¿ego. Uwa¿amy urz¹d S³owa i Sakramentu
za urz¹d z ustanowienia Bo¿ego i jako taki za dar Boga dla jego Koœcio³a36. Ordynowani duchowni, jak wszyscy chrzeœcijanie, s¹ zwi¹zani zarówno z kap³añstwem Chrystusa, jak i z kap³añstwem Koœcio³a37. Ta fundamentalna jednoœæ
urzêdu na mocy ordynacji znajduje odbicie w s³u¿bie S³owa i Sakramentu. W
¿yciu Koœcio³a jednoœæ ta przyjê³a zró¿nicowan¹ formê. Trójstopniowe pos³ugiwanie biskupa, kap³ana i diakona sta³o siê powszechn¹ struktur¹ w Koœciele
pierwszych stuleci i zachowywana jest jeszcze dzisiaj przez wiele Koœcio³ów,
chocia¿ czêsto tylko w cz¹stkowej formie. Trójstopniowe pos³ugiwanie biskupa,
prezbitera i diakona mo¿e s³u¿yæ dzisiaj jako wyraz jednoœci, której poszukujemy,
a tak¿e jako œrodek do jej osi¹gniêcia38.
k. Wierzymy, ¿e urz¹d nadzoru pastoralnego (episkopé), sprawowany w sposób personalny, kolegialny i wspólnotowy, jest konieczny jako œwiadek i obroñca
jednoœci i apostolskoœci Koœcio³a39. Prócz tego zachowujemy i pos³ugujemy siê
urzêdem biskupim jako znakiem naszej intencji zapewnienia przed Bogiem ci¹g³oœci Koœcio³a w ¿yciu i œwiadectwie apostolskim. Z tych powodów wszystkie
nasze Koœcio³y s¹ w posiadaniu urzêdu biskupiego sprawowanego personalnie40.
l. Podzielamy wspóln¹ nadziejê na nadejœcie Królestwa Bo¿ego w czasach
ostatecznych, wierz¹c, ¿e w tej eschatologicznej perspektywie jesteœmy powo³ani
do dzia³ania tu i teraz na rzecz sprawiedliwoœci, poszukiwania pokoju i troszcze32
Anglican-Roman Catholic International Commission. The FinalReport. Windsor, Sempember 1981
(ARCIC I), London 1982, Eucharist Doctrine & 5.
33
BEM: Eucharystia, & 17.
34
Por. Helsinki, & 28.
35
BEM: Pos³ugiwanie duchowne, & 17.
36
Por. Niagara, & 68; Meissen, & 15 (viii); Helsinki, && 32-42.
37
BEM: Pos³ugiwanie duchowne, & 17.
38
Tam¿e, & 22.
39
Por. Niagara, & 69; Meissen, & 15 (ix).
40
Por. Niagara, && 23-30, 41-59, 81-100; Pullach, && 79-82.
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nia siê o stworzony œwiat. Zobowi¹zania wobec Królestwa Bo¿ego winny kierowaæ naszym ¿yciem w Koœciele i nasz¹ trosk¹ o sprawy tego œwiata. Wiara
chrzeœcijañska polega na tym, ¿e Bóg przez Jezusa, „przez krew krzy¿a Jego”
(Kol 1, 20) uczyni³ pokój, ustanawiaj¹c przez to jeden prawowity oœrodek jednoœci ca³ej rodziny ludzkiej 41.
33. Podsumowanie to œwiadczy w wysokim stopniu o jednoœci we wierze i
doktrynie. Jednoœæ ta nie zobowi¹zuje wprawdzie poszczególnych tradycji do
przyjmowania ka¿dego sformu³owania doktrynalnego charakterystycznego dla
drugiego partnera, lecz mimo tego zastrze¿enia zobowi¹zuje nas do stawienia
czo³a i przezwyciê¿ania przeszkód, które istniej¹ nadal na drodze do jeszcze œciœlejszej wspólnoty.

IV. EPISKOPAT W S£U¯BIE APOSTOLSKOŒCI KOŒCIO£A
34. Problem urzêdu biskupiego i jego stosunku do sukcesji istnieje od dawna. W okresie Reformacji wszystkie nasze Koœcio³y ordynowa³y biskupów (niekiedy pos³ugiwano siê terminem „superintendent” jako synonimem „biskupa”)
na istniej¹ce stolice biskupie Koœcio³a katolickiego, wyra¿aj¹c przy okazji intencjê kontynuowania ¿ycia i urzêdu Jednego, Œwiêtego, Katolickiego i Apostolskiego Koœcio³a. Na niektórych terenach zosta³a utrzymana historyczna sukcesja biskupów przez ordynacjê episkopaln¹, gdzie indziej znowu biskupi byli
konsekrowani parokrotnie przez kap³anów w przekonaniu, ¿e postêpuje siê
zgodnie z precedensem znanym w Koœciele pierwszych wieków42. Konsekwencj¹ tej sytuacji by³ brak jednoœci miêdzy urzêdami istniej¹cymi w naszych Koœcio³ach, a to z kolei stawa³o siê przeszkod¹ do sk³adania przez nas wspólnego
œwiadectwa, sprawowania wspólnej s³u¿by i misji. Przerwaniu sukcesji biskupiej w tych partykularnych Koœcio³ach towarzyszy³y jednak zawsze intencje i
kroki zmierzaj¹ce do zabezpieczenia apostolskiej kontynuacji Koœcio³a jako
Koœcio³a Ewangelii, Koœcio³a znajduj¹cego siê pod opiek¹ urzêdu biskupiego.
Tradycja tych Koœcio³ów, ukszta³towana w nastêpnym okresie, œwiadczy o ich
wiernoœci wobec apostolskoœci Koœcio³a. W ostatnim stuleciu wszystkie nasze
Koœcio³y odczuwa³y rosn¹c¹ potrzebê przezwyciê¿enia tej trudnoœci oraz
wspólnego zamanifestowania ich ci¹g³ego udzia³u w ¿yciu Jednego, Œwiêtego,
Katolickiego i Apostolskiego Koœcio³a.
41
God’s Reign and Our Unity. The Report of the Anglican-Reformed International Commission 19811984. Woking, England, January 1984, London 1984, & 18; Niagara, & 70; Meissen, & 15 (x).
42
Por. Wstêp, historyczne opracowania dotycz¹ce episkopatu w naszych Koœcio³ach, a tak¿e tekst J.
Haliburtona Orders and Ordination, w: Essays... (por. przypis 1).
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35. Ze wzglêdu na wspomniane trudnoœci przedstawimy teraz bardziej szczegó³owo rozumienie apostolskoœci ca³ego Koœcio³a, a w jego ramach pojmowanie
urzêdu apostolskiego, sukcesji w urzêdzie biskupim i historycznej sukcesji jako
znaku. Wszystkie te elementy s¹ ze sob¹ powi¹zane.

A. Apostolskoœæ ca³ego Koœcio³a
36. W „Credo” Koœció³ wyznaje, ¿e jest apostolski. Koœció³ ¿yje, zachowuj¹c
ci¹g³oœæ z aposto³ami i z ich nauczaniem. Ten sam Pan, który pos³a³ aposto³ów,
jest nadal obecny w Koœciele. Duch podtrzymuje Koœció³ w Tradycji apostolskiej
a¿ do spe³nienia dziejów w Królestwie Bo¿ym. Tradycja apostolska w Koœciele
oznacza ci¹g³oœæ w zachowaniu charakterystycznych cech Koœcio³a aposto³ów,
jak dawanie œwiadectwa wierze apostolskiej, przepowiadanie i reinterpretacja
Ewangelii, sprawowanie chrztu i Eucharystii, przekazywanie pos³ugiwañ, wspólnota w modlitwie, mi³oœci, radoœci i cierpieniu, s³u¿ba na rzecz chorych i potrzebuj¹cych, jednoœæ miêdzy Koœcio³ami lokalnymi oraz dzielenie siê darami, którymi Pan obdarzy³ ka¿dy z nich43.
37. Koœció³, jak niegdyœ aposto³owie, ma powierzon¹ dziœ misjê zwiastowania
wszystkim narodom Ewangelii, poniewa¿ Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie
jest ujawnieniem odwiecznego planu Boga pojednania wszystkich rzeczy w Jego
Synu. Koœció³ jest wezwany do wiernoœci wobec normatywnego œwiadectwa apostolskiego o ¿yciu, œmierci, zmartwychwstaniu i uwielbieniu swojego Pana. Koœció³ otrzymuje to zadanie misyjne i uprawnienie do jego realizacji jako dar
zmartwychwsta³ego Chrystusa. Koœció³ jest wiêc Koœcio³em apostolskim w rozumieniu globalnym. Apostolskoœæ oznacza, ¿e Koœció³ zostaje wys³any przez Jezusa do œwiata w celu zaznaczenia w nim swojej obecnoœci; ma on uczestniczyæ w
Jego misji, a tym samym w misji Tego, który Jezusa pos³a³, a tak¿e mieæ udzia³,
przez moc Ducha Œwiêtego, w misji Ojca i Syna44.
38. Bóg Duch Œwiêty rozlewa swoje dary na ca³y Koœció³ (Ef 4, 11-13; 1 Kor
12, 4-11) oraz przysposabia mê¿czyzn i kobiety, œwieckich i ordynowanych do
dzia³añ na rzecz pielêgnowania wspólnoty. Tak wiêc ca³y Koœció³ i ka¿dy jego
cz³onek uczestniczy i wnosi swój wk³ad do szerzenia Ewangelii przez wierne
wyra¿anie i ucieleœnianie sta³ych cech Koœcio³a aposto³ów w danym czasie i
miejscu. Istotne dla œwiadectwa Koœcio³a s¹ nie tylko s³owa, lecz tak¿e wzajemna
mi³oœæ jego cz³onków, jakoœæ ich s³u¿by wobec potrzebuj¹cych, pos³ugiwanie siê
przez nich finansowymi i innymi zasobami, sprawiedliwoœæ i skutecznoœæ ich ¿ycia i œrodków dyscyplinarnych, ich dystrybucja i sprawowanie w³adzy oraz ich
43
44

BEM: Pos³ugiwanie duchowne, & 34.
Niagara, & 21.
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zgromadzenia kultowe. S¹ to wszystko œrodki komunikacji, które musz¹ siê skupiaæ wokó³ Chrystusa, prawdziwego S³owa Bo¿ego i wynikaæ z ¿ycia w Duchu
Œwiêtym.
39. Zasadniczej manifestacji sukcesji apostolskiej trzeba wiêc szukaæ w tradycji apostolskiej pojmowanej globalnie. Sukcesja jest wyrazem trwa³oœci, a w konsekwencji równie¿ ci¹g³oœci misji samego Chrystusa, w której uczestniczy Koœció³45.
40. W obrêbie apostolskoœci ca³ego Koœcio³a, istnieje apostolska sukcesja
urzêdu, która s³u¿y ci¹g³oœci Koœcio³a w jego ¿yciu w Chrystusie oraz jego wiernoœci s³owom i czynom przekazanym przez aposto³ów46. Urz¹d z mocy ordynacji
ponosi szczególn¹ odpowiedzialnoœæ za poœwiadczenie tej tradycji i przekazywanie jej na nowo i z autorytetem ka¿demu pokoleniu47.

B. Urz¹d apostolski
41. Chc¹c nakarmiæ Koœció³, Bóg da³ urz¹d apostolski, ustanowiony przez naszego Pana i przekazany przez aposto³ów. G³ówna odpowiedzialnoœæ ci¹¿¹ca na
pos³ugiwaniu ordynowanych polega na gromadzeniu [wiernych] i budowaniu
Cia³a Chrystusa przez g³oszenie i nauczanie S³owa Bo¿ego, sprawowanie sakramentów oraz przez kierowanie ¿yciem wspólnoty w jej liturgii, misji i troskliwej
s³u¿bie48. Przeznaczenie jakiejœ osoby na do¿ywotni urz¹d przez modlitwê, wzywanie Ducha Œwiêtego i na³o¿enie r¹k przypomina Koœcio³owi, ¿e otrzymuje
swoj¹ misjê od samego Chrystusa oraz wyra¿a jego mocn¹ intencjê, aby ¿yæ w
wiernoœci i wdziêcznoœci za tê misjê i ten dar. Ró¿ne zadania jednego urzêdu
znajduj¹ odbicie w jego strukturze. Trójstopniowy urz¹d biskupa, kap³ana i diakona sta³ siê modelem ogólnie przyjêtym w Koœciele pierwszych wieków, lecz
póŸniej przeszed³ istotne zmiany w konfrontacji z praktyk¹ ¿yciow¹ i równie¿
jeszcze dzisiaj podlega rozwojowi49.
42. Ró¿norodnoœæ darów Bo¿ych potrzebuje koordynacji, tak aby mog³y
przyczyniaæ siê do wzbogacenia ca³ego Koœcio³a i jego jednoœci. Ta ró¿norodnoœæ i wieloœæ zadañ zwi¹zanych ze s³u¿b¹ domaga siê koordynuj¹cego urzêdu.
Jest nim urz¹d nadzoru (episkopé), który troszczy siê o ¿ycie ca³ej wspólnoty,
otacza opiek¹ duszpastersk¹ pastorów i autentycznie dba o owczarniê Chrystusa
zgodnie z Jego nakazem misyjnym, realizowanym przez stulecia i w jednoœci
45
46
47
48
49

BEM: Pos³ugiwanie duchowne, & 35.
Por. BEM: Pos³ugiwanie duchowne, & 34 (komentarz).
BEM: Pos³ugiwanie duchowne, & 35.
BEM: Pos³ugiwanie duchowne, & 13.
Por. BEM: Pos³ugiwanie duchowne, & 22.
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z chrzeœcijanami w innych miejscach. Episkopé (nadzór) jest wymogiem dotycz¹cym ca³ego Koœcio³a, tote¿ wierne sprawowanie tego urzêdu w œwietle Ewangelii
ma fundamentalne znaczenie dla jego ¿ycia.
43. Nadzór nad Koœcio³em i jego dzia³alnoœci¹ misyjn¹ jest szczególn¹ odpowiedzialnoœci¹ biskupa. Urz¹d biskupa jest urzêdem s³u¿by i komunikacji w obrêbie wspólnoty wierz¹cych oraz – wespó³ z ca³¹ wspólnot¹ – wobec œwiata. Biskupi g³osz¹ S³owo, przewodnicz¹ sprawowaniu sakramentów i maj¹ pieczê nad
dyscyplin¹ koœcieln¹ w taki sposób, ¿e urastaj¹ do rangi reprezentatywnych pasterzy, którzy dbaj¹ o nadzór, ci¹g³oœæ i jednoœæ w Koœciele. Maj¹ za zadanie pastersk¹ pieczê nad regionem, dla którego s¹ powo³ani. S³u¿¹ apostolskoœci, katolickoœci i jednoœci nauczania Koœcio³a, jego kultu i ¿ycia sakramentalnego. Ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za kierowanie misj¹ Koœcio³a50. ¯adne z tych zadañ nie
powinno byæ realizowane w izolacji od ca³ego Koœcio³a.
44. Urz¹d nadzoru jest sprawowany w sposób osobowy, kolegialny i wspólnotowy. W sposób osobowy dlatego, poniewa¿ obecnoœæ Chrystusa poœród Jego
ludu mo¿e byæ ukazana najbardziej skutecznie przez osobê ordynowan¹ do g³oszenia Ewangelii i wzywania wspólnoty, aby s³u¿y³a Panu w jednoœci ¿ycia i
œwiadectwa. W sposób kolegialny dlatego, poniewa¿ – po pierwsze – biskup gromadzi tych, którzy s¹ ordynowani w celu uczestniczenia w zadaniach urzêdu i
reprezentowania spraw wspólnoty; po drugie, poniewa¿ przez kolegialnoœæ biskupów nastêpuje powi¹zanie lokalnej wspólnoty chrzeœcijañskiej z Koœcio³em powszechnym, i vice versa. W sposób wspólnotowy dlatego, poniewa¿ sprawowanie urzêdu z mocy ordynacji jest zakorzenione w ¿yciu wspólnoty i potrzebuje jej
rzeczywistego udzia³u w odkrywaniu woli Boga i przewodnictwa Ducha Œwiêtego. W wiêkszoœci naszych Koœcio³ów wspólnotowoœæ ta wyra¿a siê dzisiaj przewa¿nie w formie synodalnej. Biskupi, w jednoœci z innymi ordynowanymi i ca³¹
wspólnot¹, dziel¹ odpowiedzialnoœæ za w³aœciwy przekaz autorytetu pos³ugiwania w Koœciele51.
45. Osobowe, kolegialne i wspólnotowe wymiary nadzoru znajduj¹ odzwierciedlenie na lokalnej, regionalnej i œwiatowej p³aszczyŸnie ¿ycia Koœcio³a.

C. Urz¹d biskupi w s³u¿bie sukcesji apostolskiej
46. Ostateczn¹ podstaw¹ wiernoœci Koœcio³a, znajduj¹cego siê w ³¹cznoœci
z aposto³ami, jest obietnica Pana i obecnoœæ Ducha Œwiêtego w ca³ym jego ¿yciu.
Ci¹g³oœæ urzêdu nadzoru musi byæ rozumiana w obrêbie ci¹g³oœci ¿ycia i misji
50
51

BEM: Pos³ugiwanie duchowne, & 29.
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apostolskiej ca³ego Koœcio³a. W sukcesji apostolskiej urzêdu biskupiego skupia
siê w sposób widzialny i osobowy apostolskoœæ ca³ego Koœcio³a.
47. Ci¹g³oœæ w sukcesji apostolskiej wyra¿a siê w ordynacji lub konsekracji
biskupa. Podczas tego aktu gromadzi siê lud Bo¿y w celu potwierdzenia wyboru kandydata i modlenia siê w jego intencji. Podczas nak³adania r¹k przez biskupa ordynuj¹cego i innych reprezentantów, któremu towarzyszy stosowna
modlitwa, ca³y Koœció³ wzywa Boga w ufnoœci wobec Jego obietnicy, ¿e wyleje
Ducha Œwiêtego na swój lud przymierza (Iz 11, 1-3; por. Veni Creator Spiritus).
Biblijny akt nak³adania r¹k ma wiele znaczeñ. M.in. mo¿e oznaczaæ identyfikacjê, pe³nomocnictwo lub pozdrowienie. Stosuje siê go w ró¿nych kontekstach:
konfirmacja/bierzmowanie,
pojednanie,
uzdrawianie
i
ordynacja.
Z jednej strony przez nak³adanie r¹k w po³¹czeniu z modlitw¹ nastêpuje uznanie i potwierdzenie daru ³aski, który ju¿ zosta³ dany przez Boga. Z drugiej strony dar ten zostaje przysposobiony do sprawowania s³u¿by. Dok³adne znaczenie
lub intencja nak³adania r¹k jako znaku zale¿y od towarzysz¹cej modlitwy lub
oœwiadczenia. W przypadku episkopatu ordynacja przez modlitwê i nak³adanie
r¹k jest powtarzaniem czynnoœci sprawowanej przez aposto³ów i Koœció³ na
przestrzeni wieków.
48. W konsekracji biskupa znak uaktywnia siê w czworaki sposób: po
pierwsze, daje œwiadectwo ufnoœci Koœcio³a w wiernoœæ Boga wobec swego
ludu w obietnicê obecnoœci Chrystusa w Koœciele przez moc Ducha Œwiêtego
po wszystkie dni; po drugie, wyra¿a intencjê Koœcio³a pozostania wiernym inicjatywie i darowi Boga przez ¿ycie w ci¹g³oœci wiary i tradycji aspostolskiej;
po trzecie, udzia³ grupy biskupów w na³o¿eniu r¹k oznacza, ¿e wraz ze swymi
Koœcio³ami akceptuj¹ nowego biskupa – a tym samym katolickoœæ Koœcio³ów52;
po czwarte, jest to przeniesienie, zgodnie z wol¹ i ustanowieniem Boga, urzêdu
duchownego i jego autorytetu. Tak wiêc w akcie konsekracji biskup otrzymuje
znak Bo¿ej aprobaty i sta³e pe³nomocnictwo do kierowania swoim Koœcio³em
lokalnym na podstawie wspólnej wiary i ¿ycia apostolskiego wszystkich Koœcio³ów.
49. Ci¹g³oœci, znajduj¹cej swój symboliczny wyraz w konsekracji biskupa,
nie da siê oddzieliæ od ci¹g³oœci ¿ycia i œwiadectwa diecezji, do której zosta³
powo³any. W szczególnej sytuacji, w jakiej znajduj¹ siê nasze Koœcio³y, ci¹g³oœæ, wyra¿aj¹ca siê obsadzaniem historycznych stolic biskupich, jest czymœ
wiêcej ni¿ spraw¹ personaln¹. Troska o utrzymanie diecezjalnej i parafialnej
struktury ¿ycia i pos³ugi pastoralnej jest odbiciem intencji kontynuowania przez
Koœcio³y apostolskiego urzêdu S³owa i Sakramentu Koœcio³a powszechnego.

52

Por. Niagara, & 91.
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D. Historyczna sukcesja apostolska jako znak
50. Ca³y Koœció³ jest znakiem Królestwa Bo¿ego53; akt ordynacji jest znakiem
wiernoœci Boga wobec swojego Koœcio³a, przede wszystkim w odniesieniu do
nadzoru sprawowanego nad misj¹. Znakiem jest równie¿ ordynowanie biskupa
bêd¹cego w historycznej sukcesji (tzn. w œwiadomej ci¹g³oœci z aposto³ami)54.
Postêpuj¹c w ten sposób Koœció³ wyra¿a troskê o ci¹g³oœæ ca³ego swojego ¿ycia i
swojej misji oraz podkreœla swoje zdecydowanie do manifestowania sta³ych cech
Koœcio³a aposto³ów. Znaczenie znaku bêdzie w pe³ni zrozumia³e wówczas, gdy
elementem sk³adowym nabo¿eñstwa ordynacyjnego uczyni siê publiczn¹ deklaracjê wiary Koœcio³a i objaœnienie roli urzêdu, na jaki powo³any zostaje nowy biskup. W ten sposób znak historycznej sukcesji biskupiej zostaje wyraŸnie zlokalizowany w kontekœcie ci¹g³oœci zwiastowania Ewangelii Chrystusa i misji Jego
Koœcio³a.
51. U¿ycie znaku historycznej sukcesji biskupiej nie gwarantuje samo z siebie wiernoœci Koœcio³a wobec ka¿dego aspektu wiary, ¿ycia i misji apostolskiej.
W dziejach Koœcio³ów, które pos³uguj¹ siê znakiem historycznej sukcesji, wystêpowa³y roz³amy. Znak nie gwarantuje tak¿e personalnej wiernoœci biskupa. Mimo
to utrzymanie znaku oznacza sta³e wezwanie do wiernoœci i jednoœci, apel o poœwiadczenie trwa³ych cech Koœcio³a aposto³ów oraz pe³nomocnictwo do pe³nego
ich urzeczywistniania55.
52. Wiernoœæ wobec powo³ania apostolskiego ca³ego Koœcio³a nie wyra¿a siê
tylko za pomoc¹ jednego elementu ci¹g³oœci. Tote¿ Koœció³, który zachowa³ znak
historycznej sukcesji apostolskiej, ma pe³n¹ swobodê w uznaniu autentycznej pos³ugi biskupiej w Koœciele, który w okresie Reformacji zachowa³ ci¹g³oœæ w
urzêdzie biskupim przez okolicznoœciow¹ ordynacjê kap³añsk¹/prezbitersk¹. Tak
samo Koœció³, który zachowa³ ci¹g³oœæ przez tak¹ sukcesjê, posiada pe³n¹ swobodê w nawi¹zaniu stosunków z Koœcio³em, który zachowa³ historyczn¹ sukcesjê
biskupi¹, stosunków polegaj¹cych na wzajemnym udziale w ordynowaniu biskupów. Koœció³ taki mo¿e uznaæ ten znak za swój, nie wypieraj¹c siê swej dawnej
ci¹g³oœci apostolskiej56.
53. Wzajemne uznanie naszych Koœcio³ów i urzêdów wyprzedza teologicznie
u¿ycie znaku nak³adania r¹k w ramach historycznej sukcesji. Ponowne pos³ugiwanie siê znakiem nie oznacza bynajmniej negatywnej oceny urzêdów tych Koœcio³ów, które przedtem nie pos³ugiwa³y siê nim. Jest on raczej œrodkiem s³u¿¹-

53
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Jak wy¿ej, && 17-20.
Jak wy¿ej, && 47-48.
Jak wy¿ej, & 36.
Historyczne t³o zosta³o nakreœlone w Essyas on Church and Ministry in Northern Europe, op.cit.
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cym do bardziej widzialnego zamanifestowania jednoœci i ci¹g³oœci Koœcio³ów
wszystkich epok i miejsc.
54. W okresie braku ³¹cznoœci miêdzy naszymi urzêdami wszystkie nasze
Koœcio³y pozbawione by³y pewnych elementów tej pe³ni, jakiej Bóg pragnie dla
swojego ludu (Ef 1, 23 i 3, 17-19). Dziêki zbli¿aniu siê do siebie oraz przyjmowaniu tak¿e pos³ugi pojednanego i wzajemnie uznanego urzêdu biskupiego, nasze Koœcio³y staj¹ siê nie tylko wierniejsze swemu powo³aniu, lecz tak¿e bardziej
œwiadome potrzeby odnowy. Przez to, ¿e nasze ¿ycie i nasze urzêdy staj¹ siê bli¿sze widzialnej jednoœci, my sami zostajemy wzmocnieni dla kontynuowania misji
Chrystusa w œwiecie.

E. Nowy etap
55. Dziêki daleko siêgaj¹cemu charakterowi naszego porozumienia, które
znalaz³o odbicie we wczeœniejszych paragrafach, staje siê oczywiste, ¿e na naszej wspólnej drodze wiary osi¹gnêliœmy nowy etap. Zgadzamy siê co do istoty i
celu Koœcio³a (rozdzia³ II), jego wiary i doktryny (rozdzia³ III), zw³aszcza w
sprawie apostolskoœci ca³ego Koœcio³a, urzêdu apostolskiego oraz urzêdu biskupiego w s³u¿bie Koœcio³a (rozdzia³ IV).
56. Na bazie tej zgodnoœci wierzymy,
– ¿e nasze Koœcio³y powinny ufnie uznaæ siê nawzajem za Koœcio³y i wejœæ
z sob¹ w nowy rodzaj stosunków;
– ¿e ka¿dy Koœció³ zachowa³ jako ca³oœæ autentyczn¹ sukcesjê apostolsk¹
œwiadectwa i s³u¿by (IV A);
– ¿e ka¿demu Koœcio³owi przekazany zosta³ apostolski urz¹d S³owa i Sakramentu przez modlitwê i na³o¿enie r¹k (IV b);
– ¿e w obrêbie ci¹g³oœci ¿ycia pastoralnego ka¿dy Koœció³ zachowa³ uporz¹dkowan¹ sukcesjê urzêdu biskupiego, która znajduje oparcie w konsekracji biskupów oraz w doœwiadczeniu i œwiadectwie historycznych stolic biskupich (IV C).
57. W powy¿szym œwietle dochodzimy do przekonania, ¿e nadszed³ czas,
aby wszystkie nasze Koœcio³y wspólnie mog³y zaakceptowaæ wartoœæ i u¿ywanie
znaku historycznej sukcesji biskupiej (IV D). Po pierwsze oznacza to, ¿e te Koœcio³y, które w jakimœ okresie czasu nie u¿ywa³y znaku, maj¹ obecnie swobodê
w zakresie uznania jego wartoœci. Po drugie oznacza to, ¿e powinny go uznaæ za
swój, nie wyrzekaj¹c siê w³asnej ci¹g³oœci apostolskiej. Oznacza to tak¿e, ¿e Koœcio³y, w których pos³ugiwano siê znakiem, maj¹ swobodê uznania rzeczywistoœci urzêdu biskupiego w tych Koœcio³ach, w których znaku sukcesji biskupiej
w jakimœ okresie czasu nie u¿ywano, i ¿e powinny one uznaæ ci¹g³oœæ apostolsk¹
w tych Koœcio³ach.
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V. KU BLI¯SZEJ JEDNOŒCI
A. Wspólna Deklaracja
58. Zalecamy, aby nasze Koœcio³y og³osi³y wspólnie nastêpuj¹c¹ deklaracjê:

DEKLARACJA Z PORVOO
My, Koœció³ Danii, Koœció³ Anglii, Estoñski Koœció³ Ewangelicko-Luterañski, Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Finlandii, Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Islandii, Koœció³ Irlandii, Koœció³ Ewangelicko-Luterañski £otwy, Koœció³
Ewangelicko-Luterañski Litwy, Koœció³ Norwegii, Szkocki Koœció³ Episkopalny, Koœció³ Szwecji i Koœció³ Walii, na podstawie naszego wspólnego rozumienia istoty i celu Koœcio³a, fundamentalnej zgody w sprawach wiary i naszej
zgody na temat episkopatu w s³u¿bie apostolskoœci Koœcio³a, o czym mówi¹
rozdzia³y II – IV Wspólnej Deklaracji z Porvoo, og³aszamy nastêpuj¹ce akty
uznania i zobowi¹zania:
A.
(I) uznajemy wzajemnie nasze Koœcio³y za Koœcio³y nale¿¹ce do Jednego,
Œwiêtego, Katolickiego i Apostolskiego Koœcio³a Jezusa Chrystusa oraz uczestnicz¹ce rzeczywiœcie w misji apostolskiej ca³ego ludu Bo¿ego;
(II) uznajemy, ¿e we wszystkich naszych Koœcio³ach jest zwiastowane autentyczne S³owo Bo¿e a sakramenty chrztu i Wieczerzy Pañskiej s¹ sprawowane
w sposób w³aœciwy;
(III) uznajemy, ¿e wszystkie nasze Koœcio³y uczestnicz¹ we wspólnym wyznawaniu wiary apostolskiej;
(IV) uznajemy, ¿e urzêdy z mocy ordynacji, istniej¹ce w ka¿dym z naszych
Koœcio³ów, s¹ danymi przez Boga instrumentami Jego ³aski; s¹ one w posiadaniu
nie tylko wewnêtrznego wezwania Ducha, lecz tak¿e pe³nomocnictwa Chrystusa,
udzielonego za poœrednictwem jego Cia³a – Koœcio³a;
(V) uznajemy, ¿e osobisty, kolegialny i wspólnotowy urz¹d nadzoru (episkopé) jest obecny i sprawowany we wszystkich naszych Koœcio³ach w ró¿norodnoœci form, w ci¹g³oœci ¿ycia, misji i pos³ugi apostolskiej;
(VI) uznajemy, ¿e urz¹d biskupi jest wysoko ceniony i zachowywany we
wszystkich naszych Koœcio³ach jako widzialny znak, który wyra¿a i s³u¿y jednoœci i ci¹g³oœci Koœcio³a w ¿yciu, misji i pos³udze apostolskiej.
B. Zobowi¹zujemy siê:
(I) dzieliæ wspólne ¿ycie w dziedzinie misji i s³u¿by, modliæ siê wspólnie i
wzajemnie za siebie oraz dzieliæ siê posiadanymi zasobami;
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(II) zapraszaæ wzajemnie do sakramentalnych i innych pos³ug pastoralnych;
(III) traktowaæ ochrzczonych cz³onków wszystkich naszych Koœcio³ów tak,
jakby byli w³asnymi cz³onkami;
(IV) integrowaæ zbory diasporalne z ¿yciem Koœcio³a autochtonicznego w celu
wzajemnego wzbogacenia jednych i drugich;
(V) przyjmowaæ osoby, które w którymœ z naszych Koœcio³ów zosta³y ordynowane episkopalnie na urz¹d biskupa, kap³ana lub diakona, do s³u¿by na tym samym urzêdzie we w³asnym Koœciele bez ponawiania ordynacji, lecz w zgodzie z
przepisami obowi¹zuj¹cymi w danym okresie czasu;
(VI) zapraszaæ rutynowo biskupów naszych Koœcio³ów do udzia³u w ordynacji biskupów po³¹czonej z czynnoœci¹ nak³adania r¹k, rozumianej jako znak jednoœci i ci¹g³oœci Koœcio³a;
(VII) pracowaæ na rzecz wspólnego rozumienia urzêdu diakonackiego;
(VIII) ustaliæ w³aœciwe formy konsultacji kolegialnej i koncyliarnej na temat
wa¿nych spraw z zakresu wiary i ustroju oraz praktycznego chrzeœcijañstwa;
(IX) zachêcaæ do konsultacji przedstawicieli naszych Koœcio³ów oraz u³atwiaæ
nauczanie, wymianê idei i informacji na temat kwestii teologicznych i pastoralnych;
(X) utworzyæ grupê kontaktow¹, która zajmowa³aby siê wspieraniem wzrostu
naszej wspólnoty i kordynacj¹ wprowadzania w ¿ycie tego porozumienia.

B. Uroczystoœæ liturgiczna
59. Zalecamy, aby porozumienie to i nasze nowe stosunki wzajemne zosta³y
zainaugurowane i potwierdzone podczas trzech centralnych uroczystoœci eucharystycznych z udzia³em wszystkich naszych Koœcio³ów. Uroczystoœci te by³yby
znakiem,
– ¿e wzajemna akceptacja jest dla nas wydarzeniem radosnym;
– ¿e w wierze i ¿yciu sakramentalnym Koœcio³a jesteœmy zwi¹zani wspólnym
zobowi¹zaniem;
– ¿e duchownych i cz³onków innych Koœcio³ów traktujemy w taki sposób,
jakby przynale¿eli do naszej w³asnej spo³ecznoœci;
– ¿e jesteœmy zobowi¹zani do wspólnego zaanga¿owania w dziedzinie misji.
Uroczystoœci te obejm¹:
– odczytanie i podpisanie Deklaracji z Porvoo;
– centraln¹ modlitwê dziêkczynn¹ za przesz³oœæ i modlitwê przyczynn¹ za
przysz³oœæ, zmówion¹ przez luteran w intencji anglikanów i przez anglikanów w
intencji luteran;
– wymianê pozdrowienia pokoju;
– wspóln¹ uroczystoœæ eucharystyczn¹;
– inne werbalne i rytualne znaki naszego wspólnego ¿ycia.
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C. Dalsze zobowi¹zanie ekumeniczne
60. Cieszymy siê z naszego porozumienia i formy widzialnej jednoœci, która
je umo¿liwia. Widzimy w nim krok na drodze do widzialnej jednoœci, któr¹ pragn¹ zamanifestowaæ wszystkie Koœcio³y, zobowi¹zane wobec ruchu ekumenicznego. Naszego d¹¿enia do bli¿szej jednoœci nie uwa¿amy za cel sam w sobie, lecz
jako element poszukiwania jej szerszego wymiaru. Poszukiwanie to obejmie:
– umocnienie wiêzi, jakie ka¿dy z naszych Koœcio³ów posiada z innymi Koœcio³ami na p³aszczyŸnie lokalnej, regionalnej i miêdzynarodowej;
– pog³êbienie stosunków w obrêbie i miêdzy obu naszymi œwiatowymi wspólnotami koœcielnymi jak równie¿ wspieranie d¹¿eñ zmierzaj¹cych do œciœlejszej wspólnoty
miêdzy Koœcio³ami anglikañskimi i luterañskimi w innych regionach, zw³aszcza w odniesieniu do porozumieñ przygotowywanych aktualnie w Afryce i Ameryce Pó³nocnej;
– dalsze rozwijanie ju¿ istniej¹cych powi¹zañ z innymi œwiatowymi wspólnotami koœcielnymi, zw³aszcza tymi, z którymi prowadzimy dialog ekumeniczny i
mamy porozumienia;
– udzielanie wspólnego poparcia naszym radom ekumenicznym na p³aszczyŸnie lokalnej, narodowej i regionalnej, jak równie¿ Konferencji Koœcio³ów
Europejskich i Œwiatowej Radzie Koœcio³ow.
61. Wspólne dziedzictwo i wspólne powo³anie naszych Koœcio³ów, przedstawione w tym porozumieniu, uœwiadamiaj¹ nam nasz obowi¹zek wspólnego
przyczyniania siê do d¹¿eñ ekumenicznych podejmowanych przez innych partnerów. Jednoczeœnie uœwiadomiamy sobie nasz¹ w³asn¹ potrzebê wzbogacenia siê
przez intuicje i doœwiadczenia Koœcio³ów wywodz¹cych siê z innych tradycji i
innych czêœci œwiata. Wspólnie z nimi jesteœmy gotowi, aby Bóg wykorzysta³
nas jako instrumenty w realizacji Jego celu, którym jest zbawienie i pojednanie
ca³ej ludzkoœci i ca³ego stworzenia.
WYKAZ SPOTKAÑ
I. Sigtunastiftelsen, Sigtuna, Szwecja
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The Revd Aldonis Putce
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The Revd dr Risto Cantell
The Revd prof. Fredric Cleve
The Revd kanonik John Halliburton
The Revd kanonik Christopher Hill
The Revd kanonik Stephen Platten
The Revd kanonik Martin Reardon
Obserwatorzy
The Revd dr Eugene Brand (Œwiatowa Federacja Luterañska)
Dyrektor Gunnel Borgegard (Nordycka Rada Ekumeniczna)
The Revd dr Günther Gassmann (Œwiatowa Rada Koœcio³ów)
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Konferencja Biskupów Katolickich)
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The Revd dr Walter Bouman
The Revd kanonik dr Robert Wright
The Revd Geoffrey Brown
The Revd Kaj Engström
Mr Anders Hess
The Revd Jón Baldvinsson
Obserwatorzy mianowani przez Anglikañsk¹ Radê Konsultacyjn¹ i Koœció³ Ewangelicki w Niemczech nie byli w stanie uczestniczyæ w ¿adnym
posiedzeniu, lecz otrzymywali wszystkie materia³y. Koœció³ Rzymskokatolicki Anglii i Walii nie wys³a³ obserwatora, lecz równie¿ otrzymywa³
wszystkie materia³y. Poza tym materia³y dostarczano Konferencji Koœcio³ów Europejskich i starokatolickiemu arcybiskupowi Utrechtu – Antoniusowi Glazemakerowi.
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Martin Reardon, Cel jednoœci.
John Halliburton, Urz¹d episkopalny.
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T³umaczenie na podstawie tekstu angielskiego i niemieckiego;
Karol Karski
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WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE NAUKI
O USPRAWIEDLIWIENIU
Œwiatowej Federacji Luterañskiej
i Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan

Nauka o usprawiedliwieniu stanowi³a w okresie Reformacji XVI wieku j¹dro
wszystkich polemik. Spór toczy³ siê wokó³ kwestii, czy zbawienia dostêpujemy
wy³¹cznie z ³aski przez wiarê, czy te¿ maj¹ w nim udzia³ nasze ludzkie zas³ugi.
W luterañskich ksiêgach wyznaniowych i na Soborze Trydenckim Koœcio³a
rzymskokatolickiego dosz³o do wzajemnych potêpieñ doktrynalnych, które zachowa³y do dzisiaj swe roz³amowo-koœcielne skutki.
Nic wiêc dziwnego, ¿e problem ten sta³ siê przedmiotem g³êbokiej refleksji
nie tylko w dialogu luterañsko-katolickim prowadzonym od przesz³o 30 lat na
p³aszczyŸnie œwiatowej, lecz równie¿ w rozmowach odbywaj¹cych siê na szczeblu krajowym. Szczególn¹ rangê zyska³y dwa dokumenty: raport Usprawiedliwienie przez wiarê (1983)1 Grupy katolicko-luterañskiej ds. dialogu w USA oraz
studium Czy potêpienia doktrynalne maj¹ charakter roz³amowo-koœcielny (1986)2
Ekumenicznej grupy teologów ewangelickich i katolickich w Niemczech. W
oparciu o oba dokumenty oraz raport koñcowy trzeciej fazy miêdzynarodowych
rozmów katolicko-luterañskich Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie Koœcio³a
w œwietle nauki o usprawiedliwieniu (1993)3 powsta³ projekt Wspólnej deklaracji
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, przygotowany przez Œwiatow¹ Federacjê
Luterañsk¹ i Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan4.

1
Lutherisch/römisch-katholischer Dialog in den USA: Rechtfertigung durch den Glauben (1983), w:
H. Meyer, G. Gaßmann (red.), Rechtfertigung im ökumenischen Dialog. Dokumente und Einführung,
Frankfurt M. 1987, s. 107-200.
2
K. Lehmann, W. Pannenberg (red.), Lehrverurteilungen - kirchentrennend?, Bd. 1: Rechtfertigung,
Sakramente und Amt im Zeitalter der Reformation und heute, Freiburg-Göttingen 1986.
3
Polski przek³ad: SiDE 1995 nr 2, s. 43-138.
4
Polski przek³ad: SiDE 1997 nr 2, s. 67-86.
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W paragrafie 5 Wspólnej deklaracji znajdujemy nastêpuj¹ce stwierdzenie: deklaracja chce ukazaæ, ¿e na podstawie dialogu Koœcio³y luterañskie i Koœció³
rzymskokatolicki s¹ teraz w stanie reprezentowaæ wspólne rozumienie naszego
usprawiedliwienia przez Bo¿¹ ³askê w wierze w Chrystusa. Nie zawiera ona
wszystkiego, co w ka¿dym Koœciele naucza siê na temat usprawiedliwienia; stanowi jednak konsens w podstawowych prawdach nauki o usprawiedliwieniu oraz
ukazuje, ¿e istniej¹ce nadal ró¿ne podejœcia nie s¹ ju¿ powodem do formu³owania potêpieñ doktrynalnych5.
W lutym 1997 r. w³adze zwierzchnie Œwiatowej Federacji Luterañskiej postanowi³y przes³aæ projekt Wspólnej deklaracji Koœcio³om cz³onkowskim, prosz¹c
je o zajêcie stanowiska. Koœcio³y mia³y przede wszystkim poinformowaæ, czy
akceptuj¹ wnioski koñcowe dotycz¹ce fundamentalnego znaczenia naszego
usprawiedliwienia w Chrystusie. Mia³y odpowiedzieæ na pytanie, czy w œwietle
istniej¹cego konsensu ró¿nice, które nadal istniej¹, s¹ ró¿nicami dopuszczalnymi?
Chodzi tu o ró¿nice, które dotycz¹ jêzyka, teologicznej formy i odmiennego roz³o¿enia akcentów w rozumieniu usprawiedliwienia. Poza tym pytano, czy mog¹
potwierdziæ, ¿e potêpienia doktrynalne, zawarte w luterañskich ksiêgach wyznaniowych, nie dotycz¹ nauki Koœcio³a rzymskokatolickiego przedf³o¿onej w tej
deklaracji? Analogicznie strona katolicka mia³a potwierdziæ, ¿e potêpienia Soboru Trydenckiego nie dotycz¹ nauki Koœcio³ów luterañskich przed³o¿onej w tej
Deklaracji6.
Koœcio³y cz³onkowskie ŒFL poproszono, aby do 1 maja 1998 r. nades³a³y
swoje odpowiedzi. Ich ocen¹ mia³ zaj¹æ siê nastêpnie luterañski Instytut Badañ Ekumenicznych w Strasburgu. W dalszej kolejnoœci Rada ŒFL, najwy¿szy
jej organ w okresie miêdzy zgromadzeniami ogólnymi, mia³a zadecydowaæ, czy
w Œwiatowej Federacji Luterañskiej istnieje ogólny konsens, na którego podstawie dokument mo¿e zostaæ oficjalnie przyjêty. Dalszy plan wygl¹da³ nastêpuj¹co: jeœli Rada ŒFL oficjalnie zaaprobuje Wspóln¹ deklaracjê - a Koœció³ rzymskokatolicki uczyni to samo - wówczas podczas wspólnej uroczystoœci nast¹pi
podpisanie tego wa¿nego dokumentu ekumenicznego przez reprezentantów obu
Koœcio³ów7.
Dalszy rozwój wydarzeñ wygl¹da³ nastêpuj¹co: Rada Œwiatowej Federacji Luterañskiej na posiedzeniu w Genewie w dniu 16 czerwca 1998 r. postanowi³a, po
szczegó³owej debacie, przyj¹æ jednomyœlnie Wspóln¹ deklaracjê. Za podstawê
pos³u¿y³y jej odpowiedzi 89 Koœcio³ów, reprezentuj¹cych 95 % wszystkich luteran zrzeszonych w ŒFL. 80 Koœcio³ów opowiedzia³o siê za przyjêciem Wspólnej
deklaracji, 5 Koœcio³ów odrzuci³o j¹, natomiast cztery odpowiedzi by³y trudne do
zinterpretowania8.

5
6
7
8

Tam¿e, s. 68n.
Tam¿e, s. 78.
LWB heute, marzec 1998.
Polski przek³ad uchwa³y Œwiatowej Federacji Luterañskiej w: SiDE 1998 nr 2, s. 65-73.
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Pozytywna odpowiedŸ Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego (luterañskiego)
w Polsce z 19 kwietnia 1998 r. mia³a nastêpuj¹ce brzmienie: Synod Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego, po zapoznaniu siê z dokumentem pn. „Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, wypracowanym przez Œwiatow¹
Federacjê Luterañsk¹ i Papiesk¹ Radê do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan, pozytywnie przyjmuje stwierdzenia dokumentu, mówi¹ce, ¿e pomiêdzy luteranami a katolikami istnieje konsens w podstawowych prawdach dotycz¹cych nauki o usprawiedliwieniu. Podzielamy opiniê autorów dokumentu, ¿e w œwietle tego konsensu
ró¿nice, które nadal istniej¹, s¹ ró¿nicami dopuszczalnymi.
Aprobujemy stwierdzenie, i¿ potêpienia zawarte w luterañskich ksiêgach wyznaniowych nie dotycz¹ nauki Koœcio³a Rzymskokatolickiego przed³o¿onej w tej
deklaracji.
Wyra¿amy nadziejê, ¿e „Wspólna deklaracja” znajdzie szerok¹ percepcjê
w myœleniu teologicznym i koœcielnej praxis oraz dostarczy impulsów do dalszej
wspó³pracy i zbli¿enia miêdzy katolikami a luteranami9.
OdpowiedŸ Watykanu, wypracowana wspólnie przez Kongregacjê Nauki Wiary i Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan10, a og³oszona 25 czerwca 1998 r.,
zosta³a przyjêta z rozczarowaniem w wielu œrodowiskach luterañskich. Aprobata
dla Wspólnej deklaracji zosta³a obwarowana powa¿nymi zastrze¿eniami. Strona
katolicka zgadza³a siê wprawdzie ze stwierdzeniem, ¿e w podstawowych prawdach dotycz¹cych nauki o usprawiedliwieniu istnieje konsens. Dodawa³a jednak,
¿e nie jest to jeszcze takie zbli¿enie, przy którym zanika ka¿da ró¿nica. Nie da siê
tak¿e znieœæ ca³kowicie istniej¹cych od stuleci potêpieñ doktrynalnych.
Partner katolicki podkreœla³ w swojej odpowiedzi to, co strona luterañska zawsze kwestionowa³a, mianowicie, ¿e ¿ycie wieczne jest zarówno ³ask¹ jak i zap³at¹, której Bóg udziela za dobre uczynki i zas³ugi. GroŸnym elementem w odpowiedzi watykañskiej by³o jeszcze to, ¿e w sposób zupe³nie nieuprawniony
kwestionowa³a w jakiejœ mierze autorytet konsensu luterañskiego, osi¹gniêtego
przez wypowiedzi synodów, tj. najwy¿sze luterañskie gremia koœcielne.
W wyniku dalszych intensywnych konsultacji, trwaj¹cych niemal ca³y rok,
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kardyna³ Edward Idris
Cassidy, poinformowa³ w maju 1999 r. sekretarza generalnego Œwiatowej Federacji Luterañskiej, ks. Ishmaela Noko, ¿e Stolica Apostolska wyra¿a gotowoœæ do
podpisania Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu11. Obie
strony uzupe³ni³y j¹ Oficjalnym wspólnym oœwiadczeniem i objaœnieniami
umieszczonymi w krótkim Aneksie.
Ustalono, ¿e uroczyste podpisanie Wspólnej deklaracji odbêdzie siê 31 paŸdziernika 1999 r. w Augsburgu12. Symboliczn¹ wymowê mia³a zarówno data jak i
Cyt. za: „Zwiastun” nr 9 z 10 maja 1998.
Polski przek³ad Odpowiedzi Koœcio³a Katolickiego na „Wspóln¹ deklaracjê” w: SiDE 1998 mr 2, s.
74-78.
11
„Lutheran World Information” nr 5-6 z 1999 r.
12
Tam¿e.
9

10

WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE NAUKI O USPRAWIEDLIWIENIU 137

miejsce, w którym przedstawiciele obu stron oœwiadczyli, ¿e trwaj¹cy od 480 lat
spór o to, w jaki sposób cz³owiek osi¹ga zbawienie, zosta³ zakoñczony. Przypomnijmy, ¿e 31 paŸdziernika 1517 r. Marcin Luter og³osi³ 95 tez, które zapocz¹tkowa³y ruch reformacyjny, natomiast w Augsburgu zwolennicy Reformacji
przed³o¿yli cesarzowi w 1530 r. wyznanie wiary, które wkrótce potem, jako Konfesja Augsburska, zyska³o rangê najwa¿niejszej ksiêgi wyznaniowej luteranizmu.
Poni¿ej publikujemy tekst Oficjalnego wspólnego oœwiadczenia i Aneks.
Karol Karski

Oficjalne wspólne oœwiadczenie
1. Œwiatowa Federacja Luterañska i Koœció³ Katolicki, na podstawie porozumienia osi¹gniêtego we Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu (WD), oœwiadczaj¹ wspólnie: Z wywodów przed³o¿onych w niniejszej Deklaracji wynika, ¿e miêdzy luteranami i katolikami istnieje konsens w podstawowych
prawdach dotycz¹cych nauki o usprawiedliwieniu (WD 40). Œwiatowa Federacja
Luterañska i Koœció³ Katolicki, na podstawie tego porozumienia oœwiadczaj¹
wspólnie: Potêpienia Soboru Trydenckiego nie dotycz¹ nauki Koœcio³ów luterañskich przed³o¿onej w tej Deklaracji. Potêpienia luterañskich ksi¹g wyznaniowych
nie dotycz¹ nauki Koœcio³a rzymskokatolickiego przed³o¿onej w tej Deklaracji
(WD 41).
2. W nawi¹zaniu do Uchwa³y Rady Œwiatowej Federacji Luterañskiej z 16
czerwca 1998, Odpowiedzi Koœcio³a Katolickiego z 25 czerwca 1998, jak i zapytañ przed³o¿onych przez obie strony, za³¹czony Aneks objaœnia bli¿ej konsens,
jaki zosta³ osi¹gniêty we Wspólnej deklaracji. Stwierdza siê w nim, ¿e dawne
wzajemne potêpienia doktrynalne nie dotycz¹ nauki partnera dialogu, przed³o¿onej w tym dokumencie.
3. Obaj partnerzy dialogu zobowi¹zuj¹ siê do kontynuowania i pog³êbiania
studiów nad podstawami biblijnymi nauki o usprawiedliwieniu. Poza tym bêd¹
d¹¿yli do osi¹gniêcia szerszego wspólnego rozumienia nauki o usprawiedliwieniu, wykraczaj¹cego poza ustalenia zawarte we Wspólnej deklaracji i w za³¹czonym Aneksie. Na bazie osi¹gniêtego konsensu szczególnie niezbêdny jest dalszy
dialog dotycz¹cy tych kwestii, o których Wspólna deklaracja mówi, ¿e wymagaj¹
bli¿szego wyjaœnienia (WD 43); celem, do którego siê zmierza, jest osi¹gniêcie
pe³nej wspólnoty koœcielnej, jednoœci w ró¿norodnoœci, w której ró¿nice nadal
istniej¹ce bêd¹ ze sob¹ „pojednane”, trac¹c moc wywo³ywania podzia³ów. Luteranie i katolicy bêd¹ kontynuowaæ swe wysi³ki kieruj¹c siê duchem ekumeni-
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zmu; w oparciu o wspólne œwiadectwo bêd¹ starali siê objaœniaæ naukê o
usprawiedliwieniu w jêzyku zrozumia³ym dla wspó³czesnego cz³owieka, w jêzyku uwzglêdniaj¹cym indywidualne i spo³eczne wymogi naszej epoki.
Sk³adaj¹c podpis pod tym aktem Koœció³ Katolicki i Œwiatowa Federacja Luterañska potwierdzaj¹, ¿e akceptuj¹ w ca³oœci Wspóln¹ deklaracjê w sprawie nauki
o usprawiedliwieniu.

Aneks
1. Poni¿sze objaœnienia podkreœlaj¹ zgodnoœæ pogl¹dów w podstawowych
prawdach dotycz¹cych nauki o usprawiedliwieniu, osi¹gniêtych we Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu; tak wiêc stwierdza siê, ¿e dawne
wzajemne potêpienia nie dotycz¹ katolickiej i luterañskiej nauki o usprawiedliwieniu, zaprezentowanej we Wspólnej deklaracji.
2. Wspólnie wyznajemy: Tylko z ³aski i w wierze w zbawcze dzia³anie Chrystusa, a nie na podstawie naszych zas³ug zostajemy przyjêci przez Boga i otrzymujemy Ducha Œwiêtego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas i wzywa do dobrych uczynków (WD 15).
A. Wyznajemy wspólnie, ¿e Bóg z ³aski odpuszcza cz³owiekowi grzech, jednoczeœnie uwalnia go w jego ¿yciu od zniewalaj¹cej mocy grzechu /.../ (WD 22).
Usprawiedliwienie jest odpuszczeniem grzechów i uczynieniem /niesprawiedliwego/ sprawiedliwym; w akcie tym Bóg obdarza nowym ¿yciem w Chrystusie
(WD 22). Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem (Rz 5, 1). Zostaliœmy nazwani dzieæmi Bo¿ymi i nimi jesteœmy (1 J 3, 1). Jesteœmy prawdziwie i
wewnêtrznie odnowieni przez dzia³anie Ducha Œwiêtego i pozostajemy w sta³ej
zale¿noœci od Jego dzia³ania w nas. Tak wiêc, jeœli ktoœ jest w Chrystusie, nowym
jest stworzeniem; stare przeminê³o, oto wszystko sta³o siê nowe (2 Kor 5, 17). W
tym znaczeniu usprawiedliwieni nie pozostaj¹ grzesznikami.
Bylibyœmy jednak w b³êdzie, gdybyœmy mówili, ¿e jesteœmy bez grzechu (1 J
1, 8-10; por. WD 28). Dopuszczamy siê bowiem wszyscy wielu uchybieñ (Jk 3, 2).
Uchybienia - któ¿ znaæ mo¿e? Ukryte b³êdy odpuœæ mi! (Ps 19, 13). A modl¹c
siê mo¿emy tylko jak celnicy mówiæ: Bo¿e, b¹dŸ mi³oœciw mnie grzesznemu (£k
18, 13). Nasze liturgie wypowiadaj¹ siê na ten temat w ró¿ny sposób. Wspólnie
s³yszymy napomnienie: Niech¿e wiêc nie panuje grzech w œmiertelnym ciele waszym, abyœcie nie byli pos³uszni po¿¹dliwoœciom jego (Rz 6, 12). To przypomina
nam o sta³ym niebezpieczeñstwie, jakie grozi chrzeœcijaninowi ze strony mocy
grzechu i jego nastêpstw. W tym sensie luteranie i katolicy mog¹ pojmowaæ
wspólnie chrzeœcijanina jako simul iustus et peccator, mimo ¿e ich podejœcie do
tego zagadnienia, przedstawione we WG 29-30, jest zró¿nicowane.
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B. Strona katolicka i strona luterañska przypisuj¹ pojêciu „konkupiscencja”
ró¿ne znaczenie. W luterañskich ksiêgach wyznaniowych konkupiscencja jest rozumiana jako po¿¹dliwoœæ cz³owieka, przez co staje siê on samolubny; w œwietle
duchowo rozumianego prawa taka postawa uchodzi za grzech. Wed³ug katolickiego rozumienia konkupiscencja jest wywodz¹c¹ siê z grzechu i ku niemu d¹¿¹c¹ sk³onnoœci¹, która pozostaje w cz³owieku równie¿ po chrzcie. Bez uszczerbku
dla istniej¹cych ró¿nic, z perspektywy luterañskiej jest mo¿liwe uznanie, ¿e po¿¹dliwoœæ mo¿e staæ siê miejscem rozprzestrzenienia grzechu. Z powodu mocy
grzechu ca³y cz³owiek jest przenikniêty sk³onnoœci¹ do przeciwstawiania siê
Bogu. Wed³ug luterañskiego i katolickiego rozumienia, ta sk³onnoœæ nie jest
zgodna z pierwotnym planem Boga wobec cz³owieka (WD 30). Grzech ma charakter personalny i jako taki prowadzi do od³¹czenia od Boga. Jest on samolubn¹
po¿¹dliwoœci¹ starego cz³owieka oraz brakiem zaufania i mi³oœci do Boga.
Rzeczywistoœæ zbawienia darowanego w chrzcie i zagro¿enie przez moc grzechu mog¹ dojœæ do g³osu w ten sposób, ¿e z jednej strony zostaje podkreœlone
odpuszczenie grzechów i odnowa cz³owieka w Chrystusie przez chrzest, z drugiej
zaœ strony dostrzega siê, ¿e równie¿ usprawiedliwiony nie jest jeszcze wolny od
napieraj¹cej mocy i ingerencji grzechu (por. Rz 6, 12-14); nie omija go te¿ trwaj¹ca przez ca³e ¿ycie walka /.../ przeciw Bogu (WD 28).
C. Usprawiedliwienie dokonuje siê tylko z ³aski (WD 15 i 16), tylko przez wiarê, cz³owiek zostaje usprawiedliwony niezale¿nie od uczynków (Rz 3, 28; por.
WD 25). To ³aska stwarza wiarê, dzieje siê tak nie tylko w momencie, gdy wiara
rodzi siê w cz³owieku, lecz tak¿e tak d³ugo, jak d³ugo ona trwa (Tomasz z Akwinu, S. Th. II/II 4, 4 ad 3). Dzia³anie ³aski Bo¿ej nie wyklucza dzia³ania cz³owieka:
Bóg sprawia wszystko, chcenie i wykonanie, przeto jesteœmy wezwani do podjêcia trudu (por. Flp 2, 12n.) ... Duch Œwiêty najpierw (jak powiedziano) rozpocz¹³
w nas przez S³owo i Sakramenty swoje dzie³o nowonarodzenia i odnowy, tak ¿e
nastêpnie mo¿emy i mamy prawdziwie wspó³dzia³aæ przez moc Ducha Œwiêtego
(Formu³a Zgody: Solida Declaratio [skrót: FZ: SD], II, 64 n.).
D. £aska, jako wspólnota usprawiedliwionych z Bogiem we wierze, nadziei i
mi³oœci, otrzymywana jest stale poprzez zbawcze dzia³anie Boga wobec stworzenia (por. WD 27). Jednak usprawiedliwiony jest odpowiedzialny za to, aby jej nie
utraciæ, lecz w niej ¿yæ. Wezwanie do czynienia dobrych uczynków jest wezwaniem do pielêgnowania wiary (Apologia Konfesji Augsburskiej, IV, 189). Usprawiedliwieni winni spe³niaæ dobre uczynki, aby umacniane by³o powo³anie, to
znaczy, aby nie wypadli ze swojego powo³ania, jeœliby ponownie zgrzeszyli (tam¿e, XX, 13, z powo³aniem na 2 P 1, 10; por. FZ: SD, IV, 33). W tym znaczeniu
luteranie i katolicy mog¹ wspólnie rozumieæ to, co w WD 38 i 39 mówi siê na
temat zachowania ³aski. Oczywiœcie, wszystko, co w cz³owieku poprzedza wolny
dar wiary i po nim nastêpuje, nie jest podstaw¹ usprawiedliwienia i nie przyczynia siê do niego (WD 25).
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E. Przez usprawiedliwienie zostajemy bezwarunkowo przyjêci do wspólnoty z
Bogiem. Wi¹¿e siê z tym obietnica ¿ycia wiecznego: Bo jeœli wroœliœmy w podobieñstwo Jego œmierci, wroœniemy równie¿ w podobieñstwo Jego zmartwychwstania (Rz 6, 5; por. J 3, 36; Rz 8, 17). Na S¹dzie Ostatecznym usprawiedliwieni
bêd¹ s¹dzeni tak¿e na podstawie ich uczynków (por. Mt 16, 27; 26, 31-46; Rz 2,
16; 14, 12; 1 Kor 3, 8; 2 Kor 5, 10 etc.). Zmierzamy do S¹du, w którym Bóg w
swym ³askawym wyroku przyjmie wszystko, co w naszym ¿yciu i postêpowaniu
jest zgodne z Jego wol¹. Lecz wszystko, co niew³aœciwe w naszym ¿yciu, zostanie ods³oniête i nie wejdzie do ¿ycia wiecznego. Równie¿ Formu³a Zgody stwierdza: Taka bowiem jest wola i taki jest wyraŸny nakaz Bo¿y, by wierz¹cy wykonywali dobre uczynki, które Duch Œwiêty sprawuje w wierz¹cych, które te¿ Bóg Ojciec dla Chrystusa przyjmuje i uznaje za mi³e i za które obiecuje wspania³¹
nagrodê w tym i przysz³ym ¿yciu (FZ: SD IV, 38). Wszelka nagroda jest jednak
nagrod¹ z ³aski, wobec której nie mo¿emy wysuwaæ ¿adnych roszczeñ.
3. Nauka o usprawiedliwieniu jest miernikiem lub probierzem wiary chrzeœcijañskiej. ¯adna nauka nie mo¿e byæ sprzeczna z tym kryterium. W tym znaczeniu
nauka o usprawiedliwieniu jest nieodzownym kryterium, które ca³¹ naukê i praktykê Koœcio³a chce skupiaæ nieustannie wokó³ Chrystusa (WD 18). Jej prawdy i
jedynego w swoim rodzaju znaczenia nale¿y szukaæ w ogólnym konteœcie fundamentalnego trynitarnego wyznania wiary Koœcio³a. Uznajemy za swój wspólny
cel wyznawanie we wszystkim Chrystusa; tylko Jemu ponad wszystko nale¿y ufaæ
jako jedynemu Poœrednikowi (1 Tm 2, 5n.), przez którego Bóg w Duchu Œwiêtym
daje samego siebie i obdarza swoimi odnawiaj¹cymi darami (WD 18).
4. OdpowiedŸ Koœcio³a katolickiego nie chce kwestionowaæ ani autorytetu synodów luterañskich, ani autorytetu Œwiatowej Federacji Luterañskiej. Koœció³
katolicki i Œwiatowa Federacja Luterañska rozpoczêli i prowadz¹ dialog jako
równoprawni partnerzy (par cum pari). Bez uszczerbku dla ró¿nych pogl¹dów na
autorytet w Koœciele, ka¿dy z partnerów respektuje w³aœciw¹ procedurê stosowan¹ przez drugiego partnera w procesie dochodzenia do rozstrzygniêæ doktrynalnych.
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ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW
Genewa, Szwajcaria, 26 sierpnia – 3 wrzeœnia 1999

Po VIII Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w Harare (Zimbabwe) by³o to pierwsze
posiedzenie tego najwy¿szego gremium Rady w okresie miêdzy zgromadzeniami
ogólnymi. W sk³ad Komitetu Naczelnego (Centralnego) wchodzi 158 przedstawicieli Koœcio³ów cz³onkowskich tradycji prawos³awnej, anglikañskiej, starokatolickiej i protestanckiej.
Obrady otworzy³ przewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego Aram I – katolikos
Cylicji, zwierzchnik Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego z siedzib¹ w Libanie.
Powiedzia³ on w swoim sprawozdaniu: Drugie tysi¹clecie rozpoczê³o siê „Wielk¹
schizm¹” miêdzy Wschodem a Zachodem. Czy trzecie tysi¹clecie rozpocznie siê
nadziej¹ na „Wielkie pojednanie” miêdzy Koœcio³ami, religiami i narodami?
Aram I zaapelowa³ o odnowê ŒRK, tak aby zrzeszone w niej Koœcio³y przetrwa³y kryzys we wzajemnych stosunkach i wspólnie stawi³y czo³a wyzwaniom przysz³oœci. Katolikos podkreœli³: Nie mo¿emy ju¿ d³u¿ej pozwalaæ sobie na ekumeniê
elit w naszych Koœcio³ach, na ekumeniê zamkniêtych krêgów. Nowy typ ekumenii
jest samokrytyczny i zwraca siê w stronê ludu Bo¿ego. Ruch ekumeniczny musi
w przysz³oœci jeszcze silniej podj¹æ zadanie prowadzenia sensownego dialogu
kultur i tradycji.
Po wyst¹pieniu katolikosa Arama I raport z dzia³alnoœci ŒRK przed³o¿y³ ks. dr
Konrad Raiser – sekretarz generalny Rady. Swoj¹ uwagê skoncentrowa³ on na
wk³adzie Koœcio³ów do przezwyciê¿enia przemocy. Jego zdaniem, zagadnienie to
stanie siê probierzem egzystencji koœcielnej w XXI stuleciu. Zobowi¹zanie do
stworzenia kultury pokoju mo¿e byæ po¿¹dan¹ form¹ prorockiego œwiadectwa w
obliczu œwiatowych sporów o w³adzê i surowce, to¿samoœæ lub samo prze¿ycie w
zglobalizowanym œwiecie. Przemoc w mieszkaniach i na ulicach, miêdzy grupami
etnicznymi i religijnymi, w obrêbie narodów i spo³eczeñstw sta³a siê destrukcyjn¹
si³¹ dla ludzkiego ¿ycia spo³ecznego. Praca nad przezwyciê¿eniem przemocy jest
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przeto pilnym zadaniem dla tych, którzy zobowi¹zali siê zbudowaæ trwa³e, sprawiedliwe i pojednane wspólnoty.
Wskazuj¹c na doœwiadczenia poczynione podczas Dekady Koœcio³ów w Solidarnoœci z Kobietami, Raiser podkreœli³, ¿e np. przemoc wobec kobiet jest równie¿ problemem Koœcio³ów. Dekada Przezwyciê¿ania Przemocy musi wiêc zacz¹æ siê od samokrytycznego zbadania tradycji teologicznych i kulturowych. Raiser zakoñczy³ swój raport stwierdzeniem: Znajdujemy siê w rozstrzygaj¹cym
punkcie d³ugiej i kontrowersyjnej debaty ekumenicznej na temat przemocy i niestosowania jej, wojny i pokoju, sprawiedliwoœci i pojednania. Wyrazi³ nadziejê,
¿e wspólnota ekumeniczna za pomoc¹ Dekady bêdzie w stanie z³o¿yæ wiarygodne
œwiadectwo na rzecz Tego, który jest naszym pokojem.
Propozycja Ekumenicznej Dekady Przezwyciê¿ania Przemocy pojawi³a siê na
Zgromadzeniu w Harare w grudniu 1998 r. W ramach Ekumenicznej Dekady, która
rozpocznie siê w roku 2001, Koœcio³y zostan¹ zaproszone do refleksji nad tym tematem z perspektywy chrzeœcijañskiej. Pierwsza faza ma osi¹gn¹æ swój punkt kulminacyjny w roku 2005, podczas kolejnego, IX Zgromadzenia Ogólnego ŒRK.
Dekada, zgodnie z uchwalon¹ ramow¹ koncepcj¹, ma wci¹gn¹æ do wspó³pracy
wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie, Koœcio³y niecz³onkowskie, organizacje pozarz¹dowe (NGO) i inne, poœwiêcaj¹ce g³ówn¹ uwagê sprawom pokoju. Komitet Naczelny zaapelowa³ do Koœcio³ów cz³onkowskich o wspó³pracê w ramach Dekady.
Jego zdaniem, Koœcio³y musz¹ sk³adaæ jednoznaczne œwiadectwo o pokoju, pojednaniu i niestosowaniu przemocy, opartych na sprawiedliwoœci.
Inna uchwa³a Komitetu Naczelnego dotyczy³a wygospodarowania œrodków
niezbêdnych do rozwiniêcia idei ekumenicznej przestrzeni, która mo¿e daæ Koœcio³om okazjê do spotkañ i przedyskutowania trudnych problemów, które gro¿¹
roz³amem. Niektórym cz³onkom Rady, zarówno prawos³awnym jak i protestantom nie uda³o siê dot¹d osi¹gn¹æ porozumienia w takich kwestiach, jak ludzka
seksualnoœæ, ordynacja kobiet i metody prowadzenia misji. Komitet Naczelny ma
nadziejê, ¿e idea ekumenicznej przestrzeni doprowadzi do rozwoju modeli, które
Koœcio³om cz³onkowskim umo¿liwi¹ wspó³pracê i wymianê pogl¹dów w duchu
zaufania i wzajemnego szacunku.
Specjalna sesja plenarna by³a poœwiêcona problemom Afryki. Komitet Naczelny zaleci³ sztabowi w Genewie dalsze badanie skutków wojen i konfliktów na
tym kontynecie. Szczególn¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ sprawiedliwoœci ekonomicznej i skutkom, jakie mo¿e mieæ globalizacja dla Afryki. Wspieraæ nale¿y
równie¿ programy promuj¹ce wartoœci etyczne, które umo¿liwiaj¹ ¿ycie godne
cz³owieka.
Poinformowano, ¿e „Komisja nadzwyczajna” ds. dialogu miêdzy prawos³awnymi i protestantami w ŒRK odbêdzie swoje pierwsze posiedzenie na pocz¹tku
grudnia 1999 r. Komisja ta, z³o¿ona z reprezentantów prawos³awnych i protestanckich Koœcio³ów cz³onkowskich, bêdzie spotykaæ siê przez trzy lata. Oczekuje siê, ¿e bêdzie siê zastanawiaæ nad tym, co obu partnerów dzieli i co ³¹czy, a
tym samym d¹¿yæ do osi¹gniêcia wiêkszego wzajemnego zrozumienia.
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Przez przyjêcie Koœcio³a Anglikañskiego Korei liczba Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK wzros³a do 337. Przyjêcie Wspólnoty Roboczej Koœcio³ów Chrzeœcijañskich Szwajcarii podnios³o liczbê rad stowarzyszonych do 55.
ŒRK znajduje siê w dalszym ci¹gu w trudnej sytuacji finansowej. Wprawdzie
w 1998 r. wygospodarowano nadwy¿ki, dziêki którym mo¿na by³o pokryæ niedobory powsta³e w zwi¹zku ze Zgromadzeniem w Harare i odnowiæ gmach Centrum Ekumenicznego w Genewie, lecz w bie¿¹cym roku – wed³ug prognoz Komitetu Finansowego – trzeba siê znowu liczyæ z deficytem. Rada – zdaniem dyrektora finansowego Roberta Christelera – musi w dalszym ci¹gu œcisle
kontrolowaæ swoje wydatki i dostosowywaæ programy do stale malej¹cych
przychodów. Przewodnicz¹cy Komitetu Finansowego bp Wolfgang Huber zaapelowa³ do Koœcio³ów cz³onkowskich, aby wp³aca³y w przysz³oœci przynajmniej
minimaln¹ sk³adkê (1000 franków szwajcarskich rocznie). Z p³atnoœciami zalegaj¹ przede wszystkim Koœcio³y w Afryce, Azji i Ameryce £aciñskiej. W Europie
s¹ to przewa¿nie Koœcio³y prawos³awne, które nie posy³aj¹ pieniêdzy do Genewy.
Np. Rosyjski Koœció³ Prawos³awny, najwiêkszy Koœció³ cz³onkowski, nie wp³aca
nic. Najwiêksze wp³aty pochodz¹ od ewangelickich Koœcio³ów niemieckich, pó³nocnoamerykañskich, skandynawskich, holenderskich i szwajcarskich.
Finansowe trudnoœci zmuszaj¹ do koordynowania wielkich spotkañ ekumenicznych i koœcielnych z innymi organizacjami œwiatowymi. Istniej¹ ju¿ konkretne propozycje, np. Œwiatowa Federacja Luterañska myœli o zwo³ywaniu w³asnego
Zgromadzenia Ogólnego ze zgromadzeniami ŒRK i regionalnych organizacji
ekumenicznych. Pozwoli to lepiej gospodarowaæ œrodkami finansowymi. Propozycja ta spotka³a siê z poparciem Komitetu Naczelnego ŒRK. Równie¿ podczas
realizacji poszczególnych programów i inicjatyw chce siê œciœlej wspó³pracowaæ
miêdzy ŒRK a œwiatowymi zwi¹zkami wyznaniowymi.
Wspó³praca miêdzy ŒRK a Koœcio³em rzymskokatolickim rozwijaæ siê bêdzie
w najbli¿szych latach wed³ug wypróbowanego wzorca. Koœció³ rzymskokatolicki
ma w dalszym ci¹gu pe³noprawnych cz³onków w Komisji Wiara i Ustrój oraz
w Komisji do spraw Misji Œwiatowej i Ewangelizascji ŒRK. Po ka¿dym Zgromadzeniu Ogólnym Wspólna Grupa Robocza otrzymuje nowy sk³ad. Po stronie
ŒRK nale¿¹ do niej m.in. David Gill, sekretarz generalny Australijskiej Rady
Koœcio³ów, szwedzki biskup luterañski Jonas Jonson i prawos³awny teolog rosyjski z Pary¿a Nicholas Lossky. Wœród cz³onków rzymskokatolickich znalaz³ siê
arcybiskup lubelski Józef ¯yciñski.
Powo³ano te¿ Wspóln¹ Grupê Robocz¹ z Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi,
która zajmie siê m.in. nastêpuj¹cymi tematami: samozrozumienie koœcielne, rozumienie chrztu i misji.
Postanowiono wysondowaæ szanse na zwo³anie Forum Koœcio³ów chrzeœcijañskich i organizacji ekumenicznych. Forum to, które ma przede wszystkim w³¹czyæ Koœció³ rzymskokatolicki i wspólnoty zielonoœwi¹tkowe do struktur ekumenicznych, jest aktualnie przedmiotem dyskusji w ramach tzw. komitetu kontynuacji pracy. Sk³ada siê on z siedmiu cz³onków, którzy reprezentuj¹ protestantów,
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prawos³awnych, anglikanów i katolików. We wrzeœniu 2000 r. ma odbyæ siê konsultacja ze wspólnotami ewangelikalnymi i zielonoœwi¹tkowymi. Komitet Naczelny podkreœli³ wyraŸnie, ¿e Forum nie mo¿e staæ siê alternatyw¹ ŒRK.
Komitet Naczelny wyda³ szereg rezolucji na temat aktualnych problemów
œwiata. W Memorandum i zaleceniach dotycz¹cych reakcji na konflikty zbrojne i
prawa miêdzynarodowego wzywa siê Koœcio³y do pe³nienia roli poœrednika pojednania w niespokojnym œwiecie i przyczyniania siê do ³agodzenia konfliktów.
ŒRK wyra¿a tu troskê z powodu erozji autorytetu ONZ. Memorandum zachêca
ONZ do podejmowania w dalszym ci¹gu starañ o znajdowanie nowych i odpowiednich dróg reagowania na konflikty cywilne i inne sytuacje, w których dokonywane s¹ powa¿ne naruszenia praw ludzkich. Koœcio³y winny sk³aniaæ swe rz¹dy do wype³niania obowi¹zków wynikaj¹cych z Karty ONZ oraz do udzielania
poparcia ONZ i jej organizacjom wyspecjalizowanym.
W punkcie dotycz¹cym Nigerii Komitet Naczelny zachêci³ Koœcio³y tego kraju do przemawiania w dalszym ci¹gu do swojego narodu w sposób prorocki. Zapewni³ o swoim poparciu dla starañ o pojednanie w tym kraju. W sprawie pokoju
i pojednania miêdzy Etiopi¹ i Erytre¹ Komitet Naczelny udzieli³ poparcia Koœcio³om i wspólnotom religijnym, które po ka¿dej stronie powo³a³y religijny komitet d¹¿¹cy do pokojowego rozwi¹zania nieporozumieñ.
Zajêto siê równie¿ statusem Jerozolimy. Podjêcie tego tematu zainspirowa³
list, który otrzyma³ sekretarz generalny od patriarchów i zwierzchników wspólnot
chrzeœcijañskich dzia³aj¹cych w tym mieœcie. Zwierzchnicy dali w nim wyraz zadowoleniu z powodu przyjêcia przez VIII Zgromadzenie Ogólne w Harare specjalnej deklaracji dotycz¹cej statusu Jerozolimy. Dokument ten potwierdzi³ przekonanie ŒRK, ¿e Jerozolima ma centralne znaczenie dla wiary chrzeœcijan, tote¿
s¹ oni zobowi¹zani do modlitw i pracy na rzecz pokoju w tym mieœcie.
Poœwiêcono te¿ uwagê sytuacji w Indonezji w zwi¹zku z referendum na Timorze Wschodnim. Po opowiedzeniu siê wyborców za niepodleg³oœci¹ w³adze indonezyjskie podda³y Timorczyków ostrym represjom. Komitet Naczelny zaapelowa³ do ONZ o wzmocnienie obecnoœci w tym kraju do momentu przywrócenia
bezpieczeñstwa.
Ustalono perspektywy pracy na najbli¿sze szeœæ lat. Ujêto je w czterech punktach: 1/ Byæ Koœcio³em; 2/ S³u¿yæ ¿yciu; 3/ Urz¹d pojednania; 4/ Wspólne œwiadectwo i wspólna s³u¿ba w sytuacji globalizacji.
A¿ do najbli¿szego Zgromadzenia Ogólnego ka¿dy Koœció³ cz³onkowski ma
uporaæ siê z nastêpuj¹cymi kwestiami: jak w pluralistycznym œwiecie anga¿owaæ
siê na rzecz misji i ewangelizacji; jak nale¿y rozumieæ stwierdzenie, ¿e chrzest
jest podstaw¹ ¿ycia wspólnoty; jak pos³ugiwaæ siê zasobami, œwiadectwem i
dzia³aniem w s³u¿bie na rzecz przysz³oœci œwiata; jak ma wygl¹daæ droga do widzialnej jednoœci Koœcio³ów. Punkt 2 „S³u¿yæ ¿yciu” kontynuuje wczeœniejsze
prace ŒRK, jak budowa wspólnoty z ludŸmi z marginesu, dyskurs z biotechnologi¹, kontrol¹ urodzeñ i seksualnoœci¹. Urz¹d pojednania trzeba widzieæ w ³¹cznoœci z kultur¹ niestosowania przemocy. Mówi¹c o wspólnym œwiadectwie i wspól-

OBRADY KOMITETU NACZELNEGO ŒRK

145

nej s³u¿bie w sytuacji globalizacji Komitet Naczelny ma na myœli miêdzy innymi
wspó³pracê miêdzywyznaniow¹ na rzecz praw i godnoœci cz³owieka.
Komitet Naczelny ustali³ te¿ sk³ad swoich Komisji. Zgodnie ze Statutem brano
pod uwagê zarówno kompetencjê kandydatów jak i odpowiedni¹ reprezentacjê
kobiet (50 %) i m³odzie¿y (20 %). Przeowdnicz¹c¹ Komisji ds. Misji Œwiatowej i
Ewangelizacji zosta³a brytyjska baptystka, pastor Ruth Bottoms. Komisj¹ Koœcio³ów ds. Miêdzynarodowych kierowaæ bêdzie kenijski anglikanin Bethuel Kiplagat, Komisj¹ ds. Edukacji – pastor Ofelia Ortega z Koœcio³a Prezbiteriañskiego
Kuby. Na przewodnicz¹cego Grupy Doradczej ds. Stosunków Koœcielnych i Ekumenicznych powo³ano Michaela Titê z Rumuñskiego Koœcio³a Prawos³awnego.
Grup¹ Doradcz¹ ds. Stosunków Regionalnych i Ekumenicznego Dzielenia siê
Zasobami kierowaæ bêdzie biskup metodystyczny z RPA Mvume Dandala. Przewodnicz¹cym Komisji Wiara i Ustrój zosta³ Kongijczyk David K. Yemba ze
Zjednoczonego Koœcio³a Metodystycznego.
Opracowa³ Karol Karski
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Podczas Drugiego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Grazu
(Austria, czerwiec 1997) debatowano o potrzebie nawi¹zania wspó³pracy w
ochronie œrodowiska naturalnego pomiêdzy chrzeœcijanami ró¿nych wyznañ. W
dokumencie koñcowym ze Zgromadzenia zalecano nawet, aby stworzyæ na p³aszczyŸnie europejskiej sieæ wspó³pracy pomiêdzy osobami, które podejm¹ siê pracy
na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego. Odpowiedzi¹ na to zalecenie by³o zorganizowanie w dniach 21-25 paŸdziernika 1998 r. w Prawos³awnej Akademii w
Vilemov (Czechy) konferencji, podczas której powo³ano EUROPEJSK¥ SIEÆ
WSPÓ£PRACY EKOLOGICZNEJ CHRZEŒCIJAN (ESWEC). Uczestnicy
konferencji (60 osób: prawos³awni, protestanci, anglikanie, katolicy) zostali zaproszeni przez Konferencjê Koœcio³ów Europejskich, która by³a jednym z dwóch
g³ównych organizatorów wspomnianego wy¿ej Zgromadzenia w Grazu.
Podczas konferencji w Vilemov opracowano Deklaracjê, w której okreœlono
cele ESWEC i sposoby jej funkcjonowania. Poœród celów wymieniono:
– promowanie odpowiedzialnoœci ekologicznej opieraj¹cej siê na chrzeœcijañskich przekonaniach,
– gromadzenie oraz przekazywanie informacji i ekspertyz,
– wzajemne zachêcanie i wspieranie siê w podejmowanych dzia³aniach ekologicznych,
– podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej i umacnianie zaanga¿owania ekologicznego Koœcio³ów europejskich,
– analizowanie spo³ecznych i politycznych skutków kryzysu ekologicznego
oraz promowanie wspólnych dzia³añ zmierzaj¹cych do jego rozwi¹zania,
– wskazywanie problemów ekologicznych powstaj¹cych na poziomie europejskim oraz pokazywanie Koœcio³om sposobów ich rozwi¹zywania,
– zachêcanie do prowadzenia dialogu na temat kwestii ekologicznych pomiêdzy ró¿nymi regionami w Europie (Wschód-Zachód, Pó³noc-Po³udnie),
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– wzmacnianie wspó³pracy z pozarz¹dowymi organizacjami ekologicznymi
oraz z instytucjami europejskimi.
ESWEC ma strukturê luŸn¹, tzn. nie powo³ano sztabu zarz¹dzaj¹cego Sieci¹,
ani nie otwarto ¿adnych biur. Powo³ano jedynie Grupê Wspieraj¹c¹, sk³adaj¹c¹
siê obecnie z 11 osób, która ma dbaæ, aby ESWEC rozwija³a siê, zachêcaæ nowe
osoby do w³¹czenia siê do Sieci Wspó³pracy, organizowaæ coroczne spotkania
cz³onków Sieci, zachêcaæ cz³onków do podejmowania wspólnych dzia³añ, umo¿liwiaæ przekazywanie informacji pomiêdzy cz³onkami. Jedynym sta³ym punktem
odniesienia dla cz³onków Sieci jest Konferencja Koœcio³ów Europejskich w Genewie (biuro Rüdigera Nolla).
Wspó³praca pomiêdzy cz³onkami Sieci opieraæ siê bêdzie zatem na ca³kowitej
dobrowolnoœci i dowolnoœci. Planowana jest realizacja wspólnych projektów, a
tak¿e ci¹g³a wymiana informacji i ekspertyz. Cz³onkowie Sieci okreœl¹, jakiego
rodzaju dzia³ania chc¹ podj¹æ i czemu ma s³u¿yæ ich przynale¿noœæ do Sieci.
Taka luŸna struktura ma niew¹tpliwie te zalety, ¿e pozwala zaoszczêdziæ fundusze oraz wykrzesaæ wiêkszy zapa³ i pomys³owoœæ wœród cz³onków Sieci.
Podczas za³o¿ycielskiej konferencji w Vilemov okreœlono tematy do wspó³pracy, które w pierwszym rzêdzie zainteresowa³y cz³onków Sieci:
– zmiany klimatu,
– transport i komunikacja,
– œrodowisko naturalne i ekonomia,
– zarz¹dzanie œrodowiskiem naturalnym przez Koœcio³y,
– Agenda 21 i style ¿ycia,
– Dzieñ Stworzenia,
– biotechnologia i in¿ynieria genetyczna,
– ró¿norodnoœæ biologiczna.
S¹ to tematy okreœlone wstêpnie. Z biegiem czasu zostan¹ zmienione lub poszerzone, zgodnie z zainteresowaniem cz³onków Sieci. Chocia¿ nie wyodrêbniono p³aszczyzny teologicznej, to jednak zainteresowania ekoteologiczne cz³onków
Sieci s¹ wyraŸne. Widaæ to ju¿ w Deklaracji, która doœæ szeroko omawia teologiczne podstawy ekologicznego zaanga¿owania chrzeœcijan.
Zaplanowane w Deklaracji doroczne spotkanie cz³onków Sieci odby³o siê w
koñcu paŸdziernika tego roku w Ewangelickiej Akademii w Loccum ko³o Hanoweru. Wszystkich zainteresowanych Sieci¹ odsy³am do osoby, która od wielu lat
zajmuje siê kwestiami ekologicznymi w Konferencji Koœcio³ów Europejskich, a
obecnie pe³ni rolê sekretarza i „skrzynki kontaktowej” Europejskiej Sieci Wspó³pracy Ekologicznej Chrzeœcijan. (Angielska nazwa Sieci brzmi: European Christian Environmental Network):
Rüdiger Noll
Conference of European Churches
P.O.Box 2100, CH-1211 Geneva 2
tel. +41 22 791 64 69
fax +41 22 791 62 27
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E-mail: rud@wcc-coe.org
http://webzone1.co.uk/www/srtproject/enechome.htm
Konferencja Koœcio³ów Europejskich zaprosi³a do udzia³u w Sieci wszystkich
chrzeœcijan oraz wszystkie Koœcio³y i organizacje chrzeœcijañskie, równie¿ katolickie. Katolicy byli obecni na spotkaniu inauguracyjnym w Vilemov oraz weszli
do struktury Sieci. Oprócz tego praktycznego zainteresowania wspólnymi dzia³aniami z innymi chrzeœcijanami, Koœció³ rzymskokatolicki stworzy³ swoj¹ w³asn¹
sieæ wspó³pracy w kwestiach ekologicznych, której nie nadano oficjalnej nazwy.
W maju bie¿¹cego roku Rada Konferencji Episkopatów Europy zorganizowa³a w
Celje (S³owenia) spotkanie osób odpowiedzialnych za kwestie ekologiczne, które
wydelegowane zosta³y przez Konferencje Episkopatów poszczególnych krajów
Europy. Z opublikowanego po spotkaniu komunikatu prasowego wynika, ¿e Koœció³ rzymskokatolicki nie tylko pragnie podj¹æ wspó³pracê z innymi osobami i
organizacjami zajmuj¹cymi siê ochron¹ œrodowiska naturalnego, ale tak¿e tworzy
w³asn¹ sieæ wspó³pracy ekologicznej, by tak¹ wspó³pracê u³atwiæ dla katolików
oraz wyraŸniej zadeklarowaæ swoj¹ wolê w³¹czenia siê w ogólnoœwiatowe dzia³ania na rzecz œrodowiska naturalnego.
Katolicka sieæ ma bardziej okreœlone struktury ni¿ ta wspomniana wczeœniej.
Centrum znajduje siê w St. Gallen (w Sekretariacie Rady Konferencji Episkopatów Europy). Jej g³ówne ogniwa stanowiæ bêd¹ zapewne przedstawiciele poszczególnych episkopatów Europy, których mianowania domagali siê uczestnicy
Konferencji. W komunikacie prasowym z St. Gallen podano: Konferencja zaleci³a polepszenie struktur s³u¿¹cych w³¹czeniu kwestii ekologicznych do prac krajowych konferencji episkopatu, jak równie¿ wzmocnienie wszystkich innych stosownych struktur. Ka¿da krajowa konferencja episkopatu powinna teraz mianowaæ na mo¿liwie najwy¿szym poziomie delegata do spraw ochrony
œrodowiska. Niezbêdna jest równie¿ bli¿sza wspó³praca pomiêdzy tymi delegatami a istniej¹cymi ju¿ koœcielnymi strukturami i organizacjami, zw³aszcza wspó³praca z krajowymi i europejskimi komisjami ds. pokoju i sprawiedliwoœci. Dalej
w komunikacie zaznaczono, ¿e delegaci ds. ochrony œrodowiska powinni d¹¿yæ
do nawi¹zania wspó³pracy z Europejsk¹ Sieci¹ Wspó³pracy Ekologicznej Chrzeœcijan. Nastêpne spotkanie delegatów ds. ochrony œrodowiska zaplanowano w
Bad Honnef, ko³o Bonn, w nastêpnym roku.
Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleŸæ pod nastêpuj¹cym adresem:
Sarah Numico
CCEE Secretariat
CH-9000 St. Gallen,
Gallusstr. 24,
Tel. +41 71 22 73 374
Fax + 41 71 22 73 375
E-mail: ccee@telenet.ch
http://www.kath.ch/ccee/english/fields/environment.htm

WSPÓ£PRACA EKOLOGICZNA MIÊDZY CHRZEŒCIJANAMI

149

Tak oto powsta³y dwie sieci wspó³pracy ekologicznej pomiêdzy chrzeœcijanami. Przegl¹dam listê koalicjantów sieci powo³anej przez Konferencjê Koœcio³ów
Europejskich: protestanci, katolicy, prawos³awni, anglikanie, duchowni i œwieccy,
mê¿czyŸni i kobiety, teologowie, ekologowie i inni – przekrój bogatej eklezjalnej
ró¿norodnoœci. Przegl¹dam te¿ listê obecnoœci ze spotkania w Celje, które zorganizowa³a Rada Konferencji Episkopatów Europy. Dostrzegam na niej nazwiska
czterech kobiet: jedna z nich jest z Sekretariatu Rady Konferencji, dwie nastêpne
uczestniczy³y w spotkaniu goœcinnie, a czwarta reprezentowa³a zupe³nie œwieck¹
organizacjê z Wiednia. Pozostali uczestnicy to w zdecydowanej wiêkszoœci duchowni katoliccy. Powsta³y zatem dwie zupe³nie ró¿ne sieci. Na szczêœcie ich
„innoœæ” wymaga raczej wzajemnego dope³niania siê ni¿ wykluczania, bowiem
katolicka sieæ jest raczej sieci¹ delegatów, tzn. duchownych mianowanych przez
Rady Episkopatu poszczególnych krajów i, jak dot¹d, nie ma w niej miejsca dla
œwieckich, a to oni przede wszystkim nadaj¹ ton ekologicznemu zaanga¿owaniu
Koœcio³a katolickiego. Znajd¹ oni na pewno mo¿liwoœæ wymiany swojej wiedzy i
doœwiadczenia w sieci powo³anej przez Konferencjê Koœcio³ów Europejskich.
Jadwiga Leœniewska
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WIZYTA PAPIE¯A JANA PAW£A II W POLSCE
(aspekty ekumeniczne)

Poza pierwsz¹ pielgrzymk¹ w 1979 r. wszystkie wizyty Jana Paw³a II w OjczyŸnie mia³y w programie spotkanie z przedstawicielami innych Koœcio³ów.
Tym razem modlitwê ekumeniczn¹ z Papie¿em wyznaczono 10 czerwca 1999 r.
w Drohiczynie na Podlasiu, ziemi, gdzie od setek lat ¿yj¹ obok siebie katolicy i
prawos³awni, a do niedawna tak¿e wyznawcy innych religii. Dzisiaj diecezjê drohiczyñsk¹ zamieszkuje 310 tys. osób, z czego 220 tys. to katolicy, a 90 tys. nale¿y do Koœcio³a prawos³awnego.
Witaj¹c Papie¿a biskup drohiczyñski Antoni Pacyfik Dydycz (wyst¹pi³ z krzy¿em na piersi, podarowanym mu przez patriarchê ekumenicznego Bart³omieja I)
przypomnia³ o niedawnej przesz³oœci w piêknych s³owach mówi¹c: Na tej ziemi
zlewa³y siê dŸwiêki dzwonów z katolickich œwi¹tyñ, prawos³awnych cerkwi i protestanckich zborów, a melodie minaretów ³¹czy³y siê z psalmodi¹ synagog.
Ca³a uroczystoœæ up³ynê³a w braterskiej, serdecznej atmosferze, ale bynajmniej dalekiej od sielanki. O dramacie i rozdarciu chrzeœcijañstwa przypomina³
bowiem wszystkim uczestnikom nabo¿eñstwa, a tak¿e telewidzom ogl¹daj¹cym
transmisjê z Drohiczyna, umieszczony na podwy¿szeniu wielki, pêkniêty krzy¿,
góruj¹cy nad miejscem celebry.
Podobnie jak podczas poprzednich spotkañ ekumenicznych z Papie¿em w Polsce, licznie byli reprezentowani przedstawiciele Koœcio³ów nierzymskokatolickich, a tak¿e – co sta³o siê ju¿ tak¿e tradycj¹ – reprezentanci religii niechrzeœcijañskich. Wœród goœci byli m.in. : metropolita Warszawy i ca³ej Polski Sawa,
zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, bp Jan Szarek, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i zarazem prezes Polskiej
Rady Ekumenicznej (obaj oni zostali uhonorowani miejscem w bezpoœrednim s¹siedztwie Papie¿a), biskup Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego Edward Puœlecki, biskup Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego Zdzis³aw Tranda, biskup
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W³odzimierz Maria Zdzis³aw Jaworski, zwierzchnik Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów i bp Wiktor Wysoczañski, zwierzchnik Koœcio³a Polskokatolickiego. Byli
tak¿e przedstawiciele Koœcio³ów nie zrzeszonych w PRE, wœród nich prezbiter naczelny Koœcio³a Zborów Chrystusowych Henryk Sacewicz, delegacja Towarzystwa
Biblijnego w Polsce z dyrektor Barbar¹ Enholc-Narzyñsk¹, a tak¿e przedstawiciele
polskich muzu³manów z imamem Selimem Chazbijewiczem, cz³onkiem Rady
Wspólnej Katolików i Muzu³manów, jedynego tego typu gremium na œwiecie.
Znany ekumenista ks. prof. Micha³ Czajkowski napisa³ póŸniej w „Tygodniku
Powszechnym”, ¿e Drohiczyn to by³o jedno wielkie wo³anie o jednoœæ. Konstatacja ta odnosi siê nie tylko do wyst¹pienia papieskiego, lecz tak¿e do przemówienia prawos³awnego metropolity Sawy, który – jak to ma w zwyczaju – nic nie
„obwija³ w bawe³nê” i nie szczêdzi³ gorzkich s³ów w ocenie stanu ekumenii nad
Wis³¹. Duch prawdziwego pojednania wymaga od nas – mówi³ metropolita Sawa
– abyœmy walczyli z egocentrycznym indywidualizmem w przeœwiadczeniu, ¿e ró¿nice s¹ darem, który pomaga nam odkrywaæ zdumiewaj¹c¹ ró¿norodnoœæ niepowtarzalnego stworzenia Bo¿ego. Dzie³o pojednania jest trudnym duchowym wysi³kiem, wymaga umiejêtnoœci wzajemnego zrozumienia, otwarcia, czêsto rezygnacji, a nade wszystko wzajemnego szacunku. Szkoda, ¿e w naszym kraju jest
ma³o tych darów. Brakuje zrozumienia i rzeczywistej przyjaŸni Koœcio³ów.
Tymczasem, jak zauwa¿y³ zwierzchnik polskiego prawos³awia, dziœ bardziej
ni¿ kiedykolwiek potrzebne jest ekumeniczne nawrócenie siê. Dlatego te¿ apelowa³: Nie bójmy siê innego ni¿ dotychczas spojrzenia na prawdê Bo¿¹. Odrzuæmy
niew³aœciwe stereotypy. Dotyczy to wszystkich nas. Wspólnym wysi³kiem mo¿emy
wiele zdzia³aæ. Ostateczna decyzja zaœ zale¿y od samego Boga, gdy¿ jedynie On
jest Panem naszego Koœcio³a. Nie mo¿emy znaæ ostatecznego rezultatu, konkretnej daty zrealizowania naszych zamys³ów. To wie tylko Bóg. Nic jednak nie stoi
na przeszkodzie w dawaniu wspólnego œwiadectwa i realizowaniu wspólnych nam
wszystkim idea³ów Ewangelii.
W przemówieniu Jana Paw³a II by³o kilka bardzo istotnych akcentów. Papie¿
przypomnia³ fragmenty swojej ekumenicznej encykliki Ut unum sint, gdzie postawi³ znak równoœci miêdzy wiar¹ w Chrystusa a pragnieniem jednoœci. Podkreœli³
tam równie¿ – a zdanie to przytoczy³ tak¿e w Drohiczynie – ¿e budowanie jednoœci stanowi imperatyw chrzeœcijañskiego sumienia oœwieconego wiar¹ i kierowanego mi³oœci¹.
To sformu³owanie by³o punktem odniesienia jego g³ównej tezy drohiczyñskiego przemówienia, któr¹ mo¿na by streœciæ w s³owach: podstawowym warunkiem
wszelkiej dzia³alnoœci ekumenicznej jest wzajemna mi³oœæ. Trafnie tê myœl papie¿a rozwin¹³ ks. prof. Czajkowski pisz¹c we wspomnianym artykule w „Tygodniku Powszechnym”: ... podczas kolejnych spotkañ ekumenicznych w OjczyŸnie
Papie¿ stawia nam poprzeczkê coraz wy¿ej: nie wystarczy tolerancja i akceptacja, nie wystarczy œwiadectwo i wspó³praca, konieczna jest mi³oœæ. Bez niej
wspó³praca i wspólne œwiadectwo nie s¹ szczere i skuteczne. „Nie ma solidarnoœci bez mi³oœci”, tym bardziej: nie ma ekumenizmu bez mi³oœci.
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Przypominaj¹c stacje bolesne na drodze Koœcio³a, os³abiaj¹ce jego jednoœæ,
Jan Pawe³ II mówi³ w Drohiczynie: ... Chrystus za³o¿y³ jeden jedyny Koœció³ i
pragnie, aby takim by³ zawsze. Musimy wiêc wszyscy, stoj¹c u bram nowego kresu dziejów, uczyniæ rachunek sumienia z odpowiedzialnoœci za istniej¹ce podzia³y. Musimy przyznaæ siê do pope³nionych win i wybaczyæ je sobie nawzajem.
Otrzymaliœmy wszak¿e nowe przykazanie, przykazanie mi³oœci wzajemnej, która
ma swe Ÿród³o w mi³oœci Chrystusa. Œw. Pawe³ przynagla nas do tej mi³oœci w
s³owach: „Chrystus was umi³owa³ i samego siebie wyda³ za nas w ofierze. B¹dŸcie wiêc naœladowcami Boga i postêpujcie drogami mi³oœci” ( por. Ef 5,1-2).
Mi³oœæ powinna nak³aniaæ nas do wspólnego przemyœlenia przesz³oœci, by
zdecydowanie i odwa¿nie iœæ drog¹ ku jednoœci.
Mi³oœæ jest jedyn¹ si³¹, która otwiera serca na s³owa Jezusa i na ³askê Odkupienia. Jest jedyn¹ si³¹ zdoln¹ do tego, by nas sk³oniæ do dzielenia po bratersku
tym wszystkim, czym jesteœmy i co mamy z woli Chrystusa. Ona jest potê¿nym
bodŸcem do dialogu, w którym s³uchamy siebie i poznajemy siebie wzajemnie.
Mi³oœæ otwiera na drugiego cz³owieka, staj¹c siê tym samym podstaw¹ ludzkich relacji. Uzdalnia do przekraczania bariery w³asnych s³aboœci i uprzedzeñ.
Oczyszcza pamiêæ, uczy nowych dróg, otwiera perspektywy prawdziwego pojednania, którego istotnym owocem jest wspólne dawanie œwiadectwa Ewangelii,
tak bardzo potrzebnego wspó³czesnemu œwiatu.
W przeddzieñ trzeciego tysi¹clecia trzeba nam przyspieszyæ kroku ku doskona³emu i braterskiemu pojednaniu, abyœmy w przysz³ym millennium mogli – ramiê
przy ramieniu – œwiadczyæ o zbawieniu wobec œwiata, który czeka na ten znak
jednoœci.
W Drohiczynie bracia z innych Koœcio³ów nie byli jedynie dodatkiem do papieskiej celebry, lecz jej aktywnymi aktorami. Na uczestnikach uroczystoœci, w
wiêkszoœci zapewne po raz pierwszy uczestnicz¹cych w tego rodzaju zgromadzeniu, du¿e wra¿enie wywar³ poca³unek pokoju wymieniony przez przedstawicieli
ró¿nych Koœcio³ów, oraz wspólne b³ogos³awieñstwo udzielone przez Papie¿a, biskupa Dydycza, luterañskiego biskupa Szarka i prawos³awnego metropolitê
Sawê.
Tutaj osobista dygresja. Kiedy ogl¹da³em transmisjê z Drohiczyna w telewizji,
mia³em poczucie radoœci, ¿e dziêki niej orêdzie o pojednaniu chrzeœcijan trafi do
milionów rodaków i nadziejê, ¿e Papie¿ swoim autorytetem przekona niezdecydowanych i obojêtnych wobec idei ekumenizmu.
Jednak pisz¹c tê relacjê ju¿ po doœæ d³ugim czasie od wyjazdu Papie¿a, nie
mog³em siê oprzeæ gorzkiej refleksji, studz¹cej wczeœniejsze oczekiwania. Oto
mam jeszcze przed oczami p³acz¹cych ze wzruszenia i oklaskuj¹cych gromko
Papie¿a w Sejmie RP – zarówno z lewa jak i z prawa – parlamentarzystów. A ju¿
nied³ugo po pielgrzymce ci sami ludzie zafunduj¹
spo³eczeñstwu gorsz¹ce i
¿enuj¹ce spektakle, zaœ media informowaæ bêd¹ o coraz to nowych przypadkach
korupcji i kumoterstwa polityków wycieraj¹cych sobie usta wartoœciami chrzeœcijañskimi.

WIZYTA PAPIE¯A JANA PAW£A II W POLSCE

153

Wróæmy jednak do samej pielgrzymki. Bp Zdzis³aw Tranda w artykule zamieszczonym w „Jednocie” ciep³o relacjonuj¹c spotkanie ekumeniczne w Drohiczynie wyrazi³ niedosyt, i¿ nie by³o tam miejsca na bezpoœredni¹ rozmowê, na
otwarte wyra¿enie tego, co cieszy, jak i tego, co boli.
Taka sposobnoœæ nadarzy³a siê jednak w kilka dni póŸniej, 11 czerwca, kiedy
to w gmachu Sejmu nast¹pi³o oficjalne spotkanie Papie¿a z przedstawicielami
Polskiej Rady Ekumenicznej, na czele z jej prezesem, bp. Janem Szarkiem.
Bp Tranda wyzna³, i¿ sekundy swojej rozmowy z Janem Paw³em II wykorzysta³, by w imieniu ksiê¿y ewangelicko-reformowanych powiedzieæ, ¿e jako duchowni w swojej s³u¿bie zwiastowania S³owa Bo¿ego – czy to w kaznodziejstwie,
czy w katechezie – d¹¿ymy do tego, by rzeczywistoœci¹ sta³a siê modlitwa Papie¿a
z 1979 r. w Warszawie, bêd¹ca tak¿e nasz¹ modlitw¹: „Niech zst¹pi Duch Twój i
odnowi oblicze ziemi”. O tê odnowê, odnowê moraln¹ nam chodzi.
Niestety, ca³e spotkanie w relacjach mediów zosta³o sprowadzone do niefortunnej wypowiedzi uczestnicz¹cego w nim rabina Pinchasa Menachema Joskowicza, który domaga³ siê od pana Papie¿a usuniêcia tzw. krzy¿a papieskiego ze
¿wirowiska w Oœwiêcimiu.
Incydent ten, wyolbrzymiony przez media, przys³oni³ te¿ wa¿ny dla dialogu
chrzeœcijañsko-¿ydowskiego gest Papie¿a: jego cich¹ modlitwê za ofiary Holocaustu tego samego dnia na warszawskim Umschlagplatzu i spotkanie z przedstawicielami spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Polsce. Tê stacjê papieskiej pielgrzymki –
napisa³ ks. Czajkowski – bêdzie siê pamiêta³o jak poprzednie: przy Pomniku Bohaterów Getta i w Auschwitz-Birkenau.
Tak¿e i podczas tej pielgrzymki mo¿na by³o zauwa¿yæ, i¿ ekumenizm jest integraln¹, istotn¹ czêœci¹ papieskiego nauczania i nie stanowi dlañ li tylko jakiegoœ dodatku. Tego samego dnia, przed nabo¿eñstwem w Drohiczynie, Jan Pawe³
II wobec ³acinników i grekokatolików przypomnia³ s³owa z Arcykap³añskiej Modlitwy Jezusa aby byli jedno. – Te s³owa – mówi³ Jan Pawe³ II – wypowiedzia³
Chrystus w przededniu swojej mêki i œmierci. S¹ one poniek¹d Jego testamentem.
Od dwóch tysiêcy lat Koœció³ idzie przez dzieje z tym testamentem, z t¹ modlitw¹
o jednoœæ. S¹ jednak pewne okresy dziejów, w których ta modlitwa staje siê szczególnie aktualna. ¯yjemy w takim w³aœnie okresie.
Kilka dni wczeœniej, 7 czerwca, w Toruniu, podczas nabo¿eñstwa czerwcowego, Jan
Pawe³ II przypomnia³ tamtejsz¹ bratersk¹ dysputê katolików, luteranów i ewangelików
reformowanych z 1645 r., która przesz³a do historii jako Colloquium charitativum.
A czy¿ nie by³o piêknym gestem ekumenicznej solidarnoœci ze strony Papie¿a
zadeklarowanie zaraz po zakoñczeniu wizyty apostolskiej w w Polsce wyjazdu do
dalekiej Armenii, w celu odwiedzenia umieraj¹cego na raka patriarchy ormiañskiego (niekatolickiego), Garegina? Janowi Paw³owi II nie dane by³o tam jednak
pojechaæ, gdy¿ sam uleg³ chorobie, jednak jego gotowoœæ ekumeniczna zrobi³a
wra¿enie na obserwatorach papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny.
Grzegorz Polak
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Z zagranicy
– Dialog teologiczny z Koœcio³em rzymskokatolickim nie przynosi w praktyce
¿adnych wyników, gdy chodzi o rozwi¹zanie problemów na Ukrainie Zachodniej
i w wielu innych miejscach – powiedzia³ 11 stycznia metropolita smoleñski i
kaliningradzki Cyryl, przewodnicz¹cy Wydzia³u Zewnêtrznych Stosunków Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego (OWCS). Nie mo¿emy prowadziæ dialogu
dla dialogu. Albo pomaga on rzeczywiœcie w uregulowaniu stosunków, albo po
prostu nie powinno go byæ – doda³. Metropolita przedstawi³ ten pogl¹d w orêdziu
noworocznym. Mówi¹c o stosunkach wewn¹trz prawos³awia i kontaktach miêdzy
ró¿nymi wyznaniami chrzeœcijañskimi, przewodnicz¹cy OWCS pozytywnie oceni³ spotkania ogólnoprawos³awne w Sofii i Salonikach oraz stanowisko delegacji
Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego na VIII Zgromadzeniu Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Harare (Zimbabwe) w grudniu 1998 roku. Podkreœli³, ¿e
dialogi i kontakty z Koœcio³em Ewangelickim Niemiec, Koœcio³em Anglii (anglikañskim) i Koœcio³em episkopalnym w USA oraz ze Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ s¹ korzystne dla Koœcio³a rosyjskiego i bêd¹ kontynuowane.
– Przedstawicielstwo Patriarchatu Moskiewskiego w Genewie oœwiadczy³o 15
stycznia, ¿e informacje, jakoby Rosyjski Koœció³ Prawos³awny zawiesi³ cz³onkostwo w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów, s¹ niezgodne z prawd¹. Zgodnie z uchwa³¹
Œwiêtego Synodu, podjêt¹ pod koniec grudnia 1998, RKP zawiesza jedynie „aktywne uczestnictwo” w bie¿¹cej pracy ŒRK. W praktyce oznacza to, ¿e reprezentanci Koœcio³a, wybrani do gremiów Rady, bêd¹ wprawdzie obecni na posiedzeniach Komitetu Naczelnego i Komitetu Wykonawczego, lecz nie bêd¹ brali
udzia³u w dyskusjach i g³osowaniach. Taki stan rzeczy trwaæ bêdzie do momentu,
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gdy og³oszone zostan¹ wyniki pracy komisji mieszanej, powo³anej do ¿ycia przez
VIII Zgromadzenie Ogólne ŒRK w Harare (Zimbabwe) w grudniu 1998. Komisja
mieszana, z³o¿ona w po³owie z prawos³awnych i w po³owie z protestantów ma w
przeci¹gu 2-3 lat opracowaæ propozycje na temat miejsca i roli Koœcio³ów prawos³awnych w strukturach ŒRK. Prawos³awni zarzucaj¹ protestantom, ¿e zdominowali jej struktury. Wystêpuj¹ oni przeciw liberalnemu podejœciu do homoseksualizmu, ordynacji kobiet i parlamentarno-synodalnym g³osowaniom w Radzie.
Prawos³awni opowiedzieli siê za wprowadzeniem zasady konsensu podczas podejmowania uchwa³.
– Zjednoczony Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Niemiec (VELKD) skrytykowa³ „odpust jubileuszowy” z okazji roku 2000, zapowiedziany wiernym przez
papie¿a Jana Paw³a II. Rzecznik VELKD ds. katolickich, bp Hans Christian
Knuth, oœwiadczy³ 15 stycznia w Hanowerze, ¿e odk¹d Marcin Luter uzna³ praktykê odpustow¹ za sprzeczn¹ z Pismem Œwiêtym, luteranie do dnia dzisiejszego
traktuj¹ z du¿¹ wra¿liwoœci¹ wszelkie wypowiedzi Rzymu na ten temat. Przede
wszystkim nie do przyjêcia jest dla nich mówienie o „uzyskiwaniu” odpustu. W
bulli papieskiej opublikowanej pod koniec 1998 nie ma konsekwentnego rozró¿nienia miêdzy odpuszczeniem grzechów dokonywanym wy³¹cznie przez Boga a
oczyszczeniem z „nastêpstw grzechów” przez Koœció³. Jednoczeœnie bp Knuth
powita³ z zadowoleniem ekumeniczn¹ orientacjê roku jubileuszowego og³oszonego przez Koœció³ rzymskokatolicki. Bulla papieska „Incarnationis Mysterium”
zas³uguje na uwagê miêdzy innymi ze wzglêdu na dialog luterañsko-katolicki
zmierzaj¹cy do pog³êbienia wspolnoty koœcielnej. Niektóre aspekty roku jubileuszowego, planowanego przez Rzym, s¹ obce pobo¿noœci luterañskiej. W Koœciele rzymskokatolickim maj¹ one jednak d³ug¹ tradycjê i z tego powodu zas³uguj¹ na respekt – stwierdzi³ bp Knuth. – Papie¿ Leon X obiecywa³ w XVI w. odpust, gdy wierni udziel¹ wsparcia finansowego budowie bazyliki œw. Piotra w
Rzymie. W 1517 Marcin Luter zaprotestowa³ przeciw handlowaniu odpustami
og³aszaj¹c 95 tez. Wprawdzie Koœció³ katolicki wycofa³ siê wkrótce ze sprzeda¿y
odpustów, lecz na Soborze w Trydencie potwierdzi³ swoj¹ naukê o odpustach,
zachowuj¹c j¹ do chwili obecnej.
– Oscar Cullmann, jeden z najwybitniejszych teologów protestanckich XX
wieku, zmar³ 18 stycznia w Chamonix we Francji w wieku 97 lat. Jest on zaliczany do pionierów ruchu ekumenicznego (sylwetkê zmar³ego zamieœciliœmy w poprzednim zeszycie „Studiów”).
– Papie¿ Jan Pawe³ II spotka³ siê 31 stycznia z arcybiskupem Jukka Parm¹,
nowym zwierzchnikiem Koœcio³a Luterañskiego Finlandii. Papie¿ wyrazi³ siê z
uznaniem o dobrych stosunkach, jakie ³¹cz¹ Koœció³ luterañski i rzymskokatolicki w Finlandii. Jednoczeœnie da³ wyraz nadziei, ¿e stosunki te ulegn¹ dalszemu
pog³êbieniu. Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard.
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Edward Idris Cassidy, da³ wyraz zadowoleniu z powodu opracowania przez luteran i katolików Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Podczas pobytu we W³oszech abp Paarma spotka³ siê równie¿ z reprezentantami Koœcio³a ewangelicko-luterañskiego we W³oszech.
– 7 lutego ukoñczy³ 90 lat arcybiskup Dom Helder Camara, wybitny reprezentant katolickiej teologii wyzwolenia. Opór przeciw dyktaturze wojskowej rozs³awi³ w latach 60. i 70. nazwisko Camary daleko poza Brazyli¹. Ka¿dy jego pobyt
w Europie gromadzi³ tysi¹ce ludzi, którzy chcieli s³uchaæ tego proroka pokoju,
biernego oporu i solidarnoœci. W 1964 r. zosta³ on arcybiskupem Olindy i Recife,
jednego z najbiedniejszych regionów Brazylii. Wkrótce za³o¿y³ organizacjê, która
stawia³a sobie za cel udzielanie pomocy biednym i przeœladowanym. Camara odrzuca³ wszelki przepych. Zamieszka³ w ma³ym domku ko³o koœcio³a, natomiast
pa³ac arcybiskupi przekaza³ komisji „sprawiedliwoœæ i pokój”. Pod jego patronatem zrodzi³a siê inicjatywa pomagania ofiarom dyktatury. Objê³a go podwójna
cenzura: nie móg³ publikowaæ w³asnych tekstów, równie¿ mediom nie by³o wolno wypowiadaæ siê o „czerwonym arcybiskupie”. Wszystko to przyczynia³o siê
do rozs³awienia jego nazwiska w œwiecie. W 1974 otrzyma³ nagrodê ekumeniczn¹. Zwi¹zan¹ z t¹ nagrod¹ spor¹ sumê pieniêdzy przekaza³ na pomoc dla najubo¿szej ludnoœci wiejskiej. W 1984 r., gdy junta wojskowa przekazywa³a w³adzê rz¹dom cywilnym, abp Camara koñczy³ 75 lat i zosta³ przeniesiony przez papie¿a Jana Paw³a II w stan spoczynku. Jego nastêpc¹ zosta³ bardzo
konserwatywny abp Jose Cardoso Sobrinho. Abp Dom Helder Camara zmar³ 27
sierpnia.
– Teolog ewangelicki prof. Paolo Ricca otrzyma³ 10 lutego doktorat honorowy
Wydzia³u Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy). Ten
wybitny, 63-letni w³oski historyk Koœcio³a naucza na Wydziale Teologicznym
Waldensów w Rzymie, który jest jedynym protestanckim fakultetem teologicznym we W³oszech. Rektor Uniwersytetu w Heidelbergu, prof. Jürgen Siebke,
podkreœli³ w laudatio ekumeniczne zaanga¿owanie Ricci i jego zas³ugi w wydaniu dzie³ Lutra w jêzyku w³oskim. Stwierdzi³, ¿e Ricca, zaliczaj¹cy siê do najwa¿niejszych osobistoœci w œwiatowej ekumenii, prowadzi te¿ pracê naukow¹ w
dziedzinie teologii praktycznej. Podkreœli³, ¿e jest on duchow¹ g³ow¹ diasporalnego Koœcio³a ewangelickich waldensów. Zwróci³ te¿ uwagê na jego badania w
dziedzinie tradycji waldeñskiej w ró¿nych krajach. Nadanie honorowego doktoratu jest rzadkim wydarzeniem na Uniwersytecie w Heidelbergu i dokonuje siê tylko na podstawie wybitnych osi¹gniêæ akademickich – stwierdzi³ w konkluzji rektor Siebke.
– Instytut Badania Opinii Publicznej STEM w Pradze og³osi³ 16 lutego, ¿e tylko 35 % badanej populacji poda³o, ¿e wierzy w Boga. Coraz mniej Czechów
uwa¿a Koœció³ za instytucjê u¿yteczn¹. Pod koniec 1997 r. jeszcze 52 % Cze-
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chów doszukiwa³o siê sensu w istnieniu Koœcio³a, obecnie opiniê tê podziela tylko 40 %. Z badañ wynika, ¿e 38 % badanych pochodzi z rodzin chrzeœcijañskich.
Koœció³ za insttytucjê u¿yteczn¹ uwa¿aj¹ g³ównie ludzie z wy¿szym wykszta³ceniem. Natomiast w Boga wierz¹ przewa¿nie osoby z wykszta³ceniem podstawowym, ludzie powy¿ej 60 roku ¿ycia, kobiety, mieszkañcy miejscowoœci do 5000
mieszkañców. Najwiêksza religijnoœæ wystêpuje w Czechach po³udniowych i
wschodnich oraz na Morawach.
– Patriarcha Aleksy II, zwierzchnik Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego,
ukoñczy³ 23 lutego 70 rok ¿ycia. Na czele Koœcio³a stoi on od 1990 r. Z tej okazji
prezydent Borys Jelcyn odznaczy³ Aleksego II orderem œw. Andrzeja, najwy¿szym pañstwowym odznaczeniem Rosji. W ten sposób Jelcyn chcia³ mu podziêkowaæ na jego wybitny wk³ad do duchowego i moralnego odrodzenia Rosji. Patriarcha uchodzi za cz³owieka o umiarkowanych pogl¹dach. Podejmuje wysi³ki
na rzecz nie wik³ania Koœcio³a w sprawy polityki bie¿¹cej. Ksiê¿om nie wolno
anga¿owaæ siê bezpoœrednio w politykê i kandydowaæ na urzêdy publiczne. Jego
zdaniem, Koœció³ musi wywieraæ moralny wp³yw na reprezentantów bardzo ró¿nych przekonañ.
– 28 lutego odby³o siê w Windhuku (Namibia) nabo¿eñstwo pojednania, podczas którego reprezentanci Koœcio³a holendersko-reformowanego z³o¿yli wyznanie winy z powodu udzielania poparcia polityce apartheidu. Rada Koœcio³ów Namibii przyjê³a to wyznanie. Jej sekretarz generalny Ngeno Nakamela oœwiadczy³
z tej okazji: Powinniœmy przebaczaæ, tak aby Koœció³ holendersko-reformowany
przesta³ ¿yæ pod ciê¿arem grzechu, winy i izolacji. Koœció³ ten usprawiedliwia³ w
przesz³oœci politykê apartheidu powo³uj¹c siê na Bibliê. Ani w Namibii, ani w
Republice Po³udniowej Afryki nie pozwalano na tworzenie mieszanych pod
wzglêdem rasowym parafii i ma³¿eñstw. Koœció³ holendersko-reformowany czyni
obecnie starania o przyjêcie do Rady Koœcio³ów Namibii.
– W dniach 1-3 marca odby³o siê w Chambésy k. Genewy spotkanie przedstawicieli autokefalicznych Koœcio³ów prawos³awnych poœwiêcone przygotowaniu
Œwiêtego i Wielkiego Soboru Koœcio³a Prawos³awnego. Z Polski w obradach
uczestniczy³ abp Jeremiasz – ordynariusz wroc³awsko-szczeciñski. W komunikacie z obrad stwierdzono, ¿e Soboru nie da siê zwo³aæ w roku 2000, choæ jednoczeœnie jest to pragnienie wszystkich lokalnych Koœcio³ów prawos³awnych.
– Prezydia Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KEK) odby³y wspólne doroczne spotkanie w dniach 4-7
marca w St. Peter Port na wyspie Guernsey w Wielkiej Brytanii. G³ównym tematem obrad by³o przygotowanie Karty Ekumenicznej (Charta Oecumenica), któr¹
podpisa³yby wszystkie Koœcio³y w Europie. Uczestnicy spotkania og³osili te¿ list
w sprawie przemocy wobec kobiet oraz apel o umorzenie d³ugów najbiedniej-
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szym krajom z okazji roku 2000. Karta Ekumeniczna zostanie najprtawdopodobniej og³oszona podczas „milenijnego spotkania” CCEE i KEK na krótko przed
œwiêtami Wielkanocnymi w 2001 r. WeŸmie w nim udzia³ ok. 200 delegatów, z
których po³owê bêdzie stanowi³a m³odzie¿ z organizacji koœcielnych. Uchwalenie
Karty zasugerowa³o w 1997 r. Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w
Grazu. Dokument ten ma zawieraæ prawa i obowi¹zki Koœcio³ów we wzajemnych kontaktach. CCEE i KEK zamierzaj¹ te¿ rozpocz¹æ ekumeniczn¹ kampaniê
przeciwko przemocy wobec kobiet oraz na rzecz zaanga¿owania w pomoc dla
nich, zgodnie z zaleceniami Zgromadzenia w Grazu. List w tej sprawie podpisali
przewodnicz¹cy CCEE, kard. Miloslav Vlk i KEK – grecko-prawos³awny metropolita Jeremiasz Paraschos Kaligiorgis.
– 14 marca, podczas uroczystoœci otwarcia Tygodnia Braterstwa w Poczdamie,
arcybiskup Gniezna Henryk Muszyñski zosta³ odznaczony medalem Bubera-Rosenzweiga. Premier Brandenburgii Martin Stolpe powiedzia³ przy tej okazji, ¿e
dziêki zaanga¿owaniu abpa Muszyñskiego mo¿liwe jest dzisiaj w Polsce porozumienie chrzeœcijañsko-¿ydowskie. Premier podkreœli³ równie¿ wk³ad arcybiskupa
do pojednania polsko-niemieckiego.
– Biskup Rottenburga (Niemcy) Walter Kasper (l. 66) potwierdzi³ 16 marca, ¿e
papie¿ Jan Pawe³ II powo³a³ go na stanowisko sekretarza Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan (obowi¹zki swoje obj¹³ 1 czerwca). Wszystko wskazuje na to,
¿e zostanie on przewodnicz¹cym tego wa¿nego organu Kurii rzymskiej, gdy dotychczasowy przewodnicz¹cy, kard. Edward Cassidy przejdzie na emeryturê.
Kard. Cassidy, który 5 lipca koñczy 75 lat, musi – jak wszyscy biskupi katoliccy
– zwróciæ siê do papie¿a z proœb¹ o przeniesienie w stan spoczynku.
– Cztery miêdzynarodowe organizacje ekumeniczne i miêdzywyznaniowe,
maj¹ce swe siedziby w Genewie, wezwa³y ONZ do podjêcia aktywniejszych
dzia³añ dyplomatycznych w sprawie kryzysu na Ba³kanach oraz NATO – do dokonania wielkanocnego zawieszenia broni. W oœwiadczeniu, podpisanym 29 marca przez przywódców Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Konferencji Koœcio³ów Europejskich, Œwiatowej Federacji Luterañskiej i Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych, przekazanym na rêce sekretarza generalnego ONZ Kofiego
Annana, wyra¿one zosta³o g³êbokie zaniepokojenie w zwi¹zku z obecn¹ interwencj¹ zbrojn¹. Przywódcy tych organizacji podkreœlili, ¿e trwaj¹ce naloty NATO na
Jugos³awiê coraz bardziej utrudniaj¹ pokojowe rozwi¹zanie konfliktu i zwiêkszaj¹ groŸbê jego nasilania siê.
– 30 marca zmar³ w Rzymie w wieku 76 lat Monsignor Clemente Riva, jeden
z najwybitniejszych poœredników miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim a judaizmem. Riva by³ g³ównym inicjatorem historycznej wizyty papie¿a Jana Paw³a II
w rzymskiej synagodze 13 kwietnia 1986 r. Wizyta ta by³a sygna³em dla pojedna-
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nia miêdzy Watykanem a judaizmem, które znalaz³o namacalny wyraz w nawi¹zaniu stosunków dyplomatycznych miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Izraelem. Tulia
Zevi, wieloletni przewodnicz¹cy Gmin ¯ydowskich we W³oszech, oœwiadczy³:
Monsignor Riva by³ jednym z pierwszych katolików, z którym mogliœmy rozmawiaæ na temat naszych obaw i nadziei.
– Miêdzynarodowe organizacje ekumeniczne i konfesyjne – Œwiatowa Rada
Koœcio³ów, Konferencja Koœcio³ów Europejskich, Wspólnota Koœcio³ów Anglikañskich, Œwiatowa Federacja Luterañska, Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych, Œwiatowa Rada Metodystyczna, Œwiatowy Zwi¹zek Baptystów – w
oœwiadczeniu opublikowanym 31 marca zaapelowa³y do Koœcio³ów cz³onkowskich o zaanga¿owanie na rzecz zakoñczenia zbrojnego konfliktu w Kosowie.
W oœwiadczeniu czytamy: chrzeœcijanie na ca³ym œwiecie winni modliæ siê o
zaprzestanie bombardowañ i zamilkniêcie karabinów. Koœcio³y da³y wyraz ubolewaniu, ¿e kryzys kosowski nie zosta³ uregulowany drog¹ pokojow¹. Nie s³uchano, niestety, g³osów przywódców koœcielnych Wschodu i Zachodu oraz reprezentantów innych religii, którzy wypowiadali siê przeciw stosowaniu przemocy.
– Wojna w Jugos³awii, perspektywy kanonizacji nowych œwiêtych-mêczenników, ekumenizm i sprawy organizacyjne omawiano na posiedzeniu Œwiêtego Synodu Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego w dniach 31 marca – 1 kwietnia w
Moskwie. Obradom przewodniczy³ patriarcha moskiewski i ca³ej Rosji Aleksy II.
Synod ostro potêpi³ naloty NATO na Jugos³awiê, za¿¹da³ jak najszybszego wznowienia rozmów w sprawie przywrócenia pokoju w tym regionie. Rozmowy miêdzy Patriarchatem moskiewskim a Koœcio³em rzymskokatolickim Synod zgodzi³
siê przenieœæ na póŸniejszy okres. Kolejna tura tych rozmow mia³a siê odbyæ w
marcu w Rzymie, ale zosta³a odwo³ana w zwi¹zku z bombardowaniem Jugos³awii
z terytorium W³och. Synod utworzy³ specjaln¹ komisjê, która na najbli¿szym posiedzeniu Soboru Biskupiego winna przygotowaæ dokument na temat g³ównych
zasad stosunków z innymi wyznaniami. Postanowiono te¿ kontynuowaæ dialog z
Koœcio³ami przedchalcedoñskimi.
– W wieku 61 lat zmar³ 7 kwietnia w Yaoundé (Kamerun) dr Aaron Tolen,
prezydent Œwiatowej Rady Koœcio³ów w latach 1991-1998. By³ on cz³onkiem
Koœcio³a ewangelickiego Kamerunu. Jako politotlog i afrykanista pe³ni³ funkcjê
sekretarza wykonawczego wydzia³u ds. rozwoju koœcielnego i misji ewangelickiej w Kamerunie. Jego ¿ycie by³o œciœle zwi¹zane z ruchem ekumenicznym. W
latach 1966-1969 by³ sta³ym przedstawicielem Œwiatowego Zwi¹zku Studentów
Chrzeœcijañskich (WSCF) przy UNESCO, póŸniej, do 1974, sekretarzem regionalnym WSCF ds. Afryki i Madagaskaru. Jednoczeœnie wspó³pracowa³ z Komisj¹ Koœcio³ów ds. Miêdzynarodowych ŒRK. W 1983 r. wszed³ w sk³ad Komitetu
Wykonawczego Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
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– W wieku 92 lat zmar³ 10 kwietnia na zawa³ serca emerytowany metropolita
Pimen, który w lipcu 1996 r. og³osi³ siê patriarch¹ bu³garskiego Koœcio³a prawos³awnego, opozycyjnego w stosunku do dotychczasowego Koœcio³a, kierowanego
przez patriarchê Maksyma. Do roku 1992 by³ on metropolit¹ newrokopskim, po
czym wraz z grup¹ zwolenników – duchownych i œwieckich – zerwa³
z Maksymem i kierownictwem Koœcio³a, któremu zarzuca³ kolaboracjê z komunistami i niezgodny z prawem koœcielnym wybór na najwy¿szy urz¹d w Koœciele
w 1971 r.
– Czeska teolog Jana Silerova (l. 49) zosta³a wybrana podczas synodu w O³omuñcu 12 kwietnia jako pierwsza kobieta na stanowisko biskupa Koœcio³a husyckiego. Nowa biskup pochodzi z po³udniowo-morawskiego miasta Znojmo. Po
studiach na Wydziale Teologii Husyckiej w Pradze podjê³a pracê w charakterze
duchownego w ró¿nych parafiach. Koœció³ husycki, który powsta³ w 1920, ma
aktualnie 185 tys. wiernych. Pod wzglêdem administracyjnym dzieli siê na piêæ
diecezji, na czele ka¿dej z nich stoi biskup. Zwierzchnik ca³ego Koœcio³a nosi tytu³ patriarchy.
– W dniach 17-20 kwietnia przebywa³a w Korei Pó³nocnej 5-osobowa delegacja
Œwiatowej Rady Koœcio³ów, której przewodniczy³ ks. dr Konrad Raiser – sekretarz
generalny. Program wizyty przewidywa³ spotkanie z g³ow¹ pañstwa Kim Jong-ilem
oraz z przedstawicielami Koreañskiego Zwi¹zku Chrzeœcijan. Przy okazji delegacja
ŒRK zapewni³a, ¿e jest w dalszym ci¹gu gotowa udzielaæ pomocy humanitarnej dla
ludnoœci kraju. Po opuszczeniu Korei Pó³nocnej delegacja ŒRK odwiedzi³a Koreê
Po³udniow¹, gdzie m.in. uczestniczy³a w obchodach 75 rocznicy istnienia Krajowej
Rady Koœcio³ów.
– Jan Pawe³ II przes³a³ list do patriarchy moskiewskiego Aleksego II na
krótko przed jego odlotem do Belgradu 20 kwietnia. Papie¿ wyra¿a³ w nim
radoœæ z podjêcia przez hierarchê rosyjskiego misji pokojowej w Jugos³awii
oraz nadziejê, ¿e zakoñczy siê ona powodzeniem. Jan Pawe³ II zapewni³ patriarchê, ¿ê ³¹czy siê w modlitwie z jego misj¹ prosz¹c, aby Bóg udzieli³
swego b³ogos³awieñstwa osobom pozbawionym najbardziej podstawowych
dóbr na tej umi³owanej ziemi, która ju¿ zbyt d³ugo prze¿ywa cierpienie. Patriarcha Aleksy przebywa³ w Belgradzie z jednodniow¹ misj¹ pokojow¹. W
tym czasie przewodniczy³ na miejscu – wraz z g³ow¹ serbskiego Koœcio³a
prawos³awnego patriarch¹ Paw³em – uroczystej liturgii w intencji pokoju na
placu przed buduj¹c¹ siê obecnie wielk¹ cerkwi¹ œw. Sawy oraz spotka³ siê
m.in. z prezydentem Jugos³awii Slobodanem Miloseviciem i przywódc¹ Albañczyków kosowskich Ibrahimem Rugov¹. W kazaniu w czasie liturgii
goœæ z Moskwy wyrazi³ solidarnoœæ z narodem serbskim, potêpi³ naloty
NATO na Jugos³awiê oraz wezwa³ do pokojowego rozwi¹zania obecnego
kryzysu w tym kraju.
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– Kuria biskupia Koœcio³a Starokatolickiego Holandii poinformowa³a 26
kwietnia, ¿e Miêdzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich (MKBS)
zaapelowa³a do przeciwników ordynacji kobiet, aby nie opuszczali Unii Utrechckiej Koœcio³ów Starokatolickich. Biskupi Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego w USA i Kanadzie (PNKK), na znak protestu przeciw udzielaniu œwiêceñ kobietom przez starokatolickie Koœcio³y zachodnioeuropejskie (w Niemczech, Holandii i Austrii), nie pojawili siê na tegorocznym posiedzeniu biskupów.
MKBS podjê³a w 1997 r. uchwa³ê, która upowa¿ni³a poszczególne Koœcio³y
cz³onkowskie do indywidualnego rozstrzygania tej kontrowersyjnej kwestii. Spoœród 500 000 starokatolików na ca³ym œwiecie mniej wiêcej po³owê stanowi¹
cz³onkowie PNKK.
– W dniach 27-30 kwietnia obradowa³o w Libanie VII Zgromadzenie
Ogólne Rady Koœcio³ów Bliskiego Wschodu. Obrady toczy³y siê pod has³em:
„Jezus Chrystus wczoraj i dziœ, ten sam i na wieki”. Ze sprawozdañ wynika³o,
jak wa¿ne s¹ programy Rady dotycz¹ce wychowania i diakonii, zw³aszcza
diakonii obejmuj¹cej uchodŸców palestyñskich, dla odbudowy Libanu i poprawy sytuacji w Iraku. Znacz¹cy postêp zosta³ dokonany w dialogu miêdzy
chrzeœcijanami a muzu³manami. Istnieje wspólne zainteresowanie w budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego. W polu zainteresowania Rady znajdowa³y
siê równie¿ takie zagadnienia, jak prawa cz³owieka i miejsce kobiety w spo³eczeñstwie. Zgromadzeni wyrazili te¿ troskê w sprawie przysz³oœci Jerozolimy. Udzielono poparcia apelowi przywódców koœcielnych tego miasta na
rzecz pokoju i sprawiedliwoœci w odniesieniu do wyznawców trzech religii.
Podczas spotkania w Libanie uczczono równie¿ 25 rocznicê istnienia Rady
Koœcio³ów Bliskiego Wschodu. Na stanowisko sekretarza generalnego wybrano ponownie ks. dra Riada Jarjour z Narodowego Synodu Ewangelickiego
Syrii i Libanu.
– Doroczne Zgromadzenie Generalne Unii Baptystów Wielki Brytanii na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia powo³a³o 42-letni¹ Myrê Blyth na stanowisko zastêpcy sekretarza generalnego. Wprawdzie baptyœci brytyjscy ju¿ od wielu lat
dopuszczaj¹ kobiety do urzêdu duchownego, ale jeszcze nigdy ¿adnej z nich nie
powierzono tak wysokiego stanowiska koœcielnego. Po ukoñczeniu studiów teologicznych w Regent’s Park College w Oxfordzie Myra Blyth by³a w latach
1978-1982 pastorem w Sutton (Surrey). Potem zosta³a referentem m³odzie¿owym
w Brytyjskiej Radzie Koœcio³ów. W 1988 zosta³a referentem europejskim w Komisji Pomocy Miêdzykoœcielnej, S³u¿by dla UchodŸców i Œwiata Œwiatowej
Rady Koœcio³ów. W marcu 1993 r. zosta³a tam dyrektorem Zespo³u Programowego IV „Dzielenie siê darami i s³u¿ba”. Aktualnie odpowiada w ŒRK za stosunki
ekumeniczne. Swoj¹ now¹ funkcjê obejmie 1 stycznia 2000. Sekretarz generalny
ŒRK, ks. dr Konrad Raiser, oceni³ wybór teologini brytyjskiej jako uznanie jej
nadzwyczajnych kwalifikacji przywódczych.
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– Papie¿ Jan Pawe³ II odwiedzi³ w dniach 7-9 maja Rumuniê na zaproszenie
prezydenta Emila Constantinescu i Œwiêtego Synodu Rumuñskiego Koœcio³a Prawos³awnego. By³a to pierwsza wizyta papie¿a w kraju, w którym wiêkszoœæ ludnoœci stanowi¹ prawos³awni. Nie by³a to ³atwa wizyta, gdy¿ do chwili obecnej
nie jest zakoñczony spór o obiekty sakralne miêdzy prawos³awnymi a tzw. grekokatolikami uznaj¹cymi zwierzchnictwo papie¿a. Ograniczy³a siê ona do Bukaresztu, aczkolwiek katolicy rumuñscy w Mo³dawii i Siedmiogrodzie chêtnie goœciliby papie¿a. Wizyta Jana Paw³a II w Rumunii chcia³a byæ nie tylko sygna³em
gotowoœci Koœcio³a rzymskokatolickiego do dalszego dialogu i wspó³pracy z prawos³awnymi. Jednoczeœnie papie¿ wykorzysta³ wizytê tak¿e do jednoznacznych
apeli na rzecz wschodnioeuropejskich krajów reformatorskich i ich integracji z
Europ¹. We wspólnym oœwiadczeniu, podpisanym z patriarch¹ Teoktistem na zakoñczenie wizyty, znajduje siê apel do obu stron konfliktu w Kosowie o zaprzestanie walk i umo¿liwienie nowego wspó³¿ycia na Ba³kanach.
– Koœció³ anglikañski uznaje oficjalnie mo¿liwoœæ uznania prymatu papieskiego w pewnych okolicznoœciach i wspólnego rozumienia kolegialnoœci biskupiej.
Stwierdzenie takie zawiera 40-stronicowy dokument „Dar w³adzy” Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolickiej (ARCIC), og³oszony 12 maja w
Opactwie Westminsterskim w Londynie. Osi¹gniête dotychczas wyniki s¹ owocem piêciu lat rozmów, cierpliwego wys³uchiwania nawzajem swych argumentów,
badañ i modlitwy – stwierdzono we wstêpie do dokumentu. Dokument, który
musi byæ jeszcze zatwierdzony przez najwy¿sze w³adze obu Koœcio³ów, stara siê
wyjaœniæ, jak w pewnych okolicznoœciach Biskup Rzymu ma obowi¹zek troszczenia siê i wyjaœniania, z zachowaniem wiernoœci Pismu œw. i Tradycji, prawdziwej
wiary ca³ego Koœcio³a, która jest wiar¹ wszystkich ochrzczonych w komunii –
Komisja uwa¿a, ¿e jest to dar, który winny przyj¹æ wszystkie Koœcio³y i zak³ada
uznanie prymatu Biskupa Rzymu – g³osi dokument ARCIC. W dalszej czêœci dokumentu podkreœlono, ¿e prawid³owo rozumiana w³adza w Koœciele jest przyjmowanym z wdziêcznoœci¹ darem Bo¿ym oraz zgodzono siê, ¿e kolegium biskupów
mo¿e osi¹gn¹æ zgodny pogl¹d, który – jeœli jest wierny Pismu œw. i zgodny z Tradycj¹ apostolsk¹ – jest wolny od b³êdu. Ten obowi¹zek utrzymywania Koœcio³a w
prawdzie jest jedn¹ z podstawowych funkcji kolegium biskupiego.
– „Duch Œwiêty, charyzmaty i królestwo Bo¿e” – tak brzmia³ temat czwartego
spotkania w ramach miêdzynarodowego dialogu miêdzy reprezentantami wspólnot zielonoœwi¹tkowych a Œwiatowego Aliansu Koœcio³ow Reformowanych, które odby³o siê w dniach 14-20 maja w Seulu (Korea). Obradami kierowali: dr Abival Pires da Silveira (prezbiterianin z Brazylii) i dr Cecil M. Robeck (Assemblies
of God, USA). Wyniki trzech pierwszych spotkañ umo¿liwi³y uczestnikom dobre
przygotowanie do jednego z najwa¿niejszych tematów tego dialogu, mianowicie
roli i funkcji charyzmatów, darów Ducha Œwiêtego (g³ównie glosolalii, prorokowania i uzdrawiania). Przedstawiciele obu stron wprowadzili do tematu wywoda-

164

KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH

mi o charakterze historycznym, teologicznym i religijnym. Stawiali te¿ sobie wzajemnie pytania. Pytania reformowanych brzmia³y: Czy rozumienie Ducha Œwiêtego
przez zielonoœwi¹tkowców nie wi¹¿e Ducha z Koœcio³em i wierz¹cymi? W jakiej
mierze zielonoœwi¹tkowcy dostrzegaj¹ dzia³anie Ducha w historii ludzkoœci, na
przyk³ad w walce o pokój i sprawiedliwoœæ? Z kolei zielonoœwi¹tkowcy pytali reformowanych: Jakie jest zadanie charyzmatów, o których mówi 1 List do Koryntian
(12, 8-10), w reformowanej ocenie darów Ducha? Jak ka¿dy z tych darów zostaje
przyjêty, nie tylko w ¿yciu indywidualnym, ale i wspólnotowym? Odpowiedzi
uœwiadomi³y, ¿e nale¿y unikaæ uproszczonych ocen wypowiadanych pod adresem
drugiego partnera. Obie tradycje s¹ w posiadaniu wa¿nych elementów wspólnych, i
to niezale¿nie od ró¿nic wystêpuj¹cych w kszta³towaniu ¿ycia koœcielnego i duchowego. Nastêpne, pi¹te – i o ostatnie – spotkanie odbêdzie siê w maju roku 2000 w
Sao Paulo (Brazylia). Dokona ono podsumowania obecnej rundy dialogu i jednoczeœnie przygotowuje grunt pod drug¹ rundê rozmów.
– Arcybiskup rosyjsko-prawos³awny Longin, reprezentant Patriarchatu Moskiewskiego w Niemczech, w wypowiedzi dla czasopisma ekumenicznego „Publik-Forum” (po³owa maja), zakwestionowa³ dalsze istnienie Œwiatowej Rady
Koœcio³ów. Jego zdaniem, ŒRK stara siê byæ „super-Koœcio³em”, podczas gdy
powinna raczej stanowiæ forum dialogu. Tej roli Rada obecnie jednak nie odgrywa. Dodatkowym obci¹¿eniem dla dialogu sta³a siê wojna w Kosowie. Chrzeœcijanie wykazali za ma³o wspólnego zaanga¿owania na rzecz powstrzymania zniszczenia mieszkañców Kosowa, lecz równie¿ bombardowania Serbii. Poza tym wielu prawos³awnych w Rosji i Jugos³awii pyta³o: Dlaczego NATO nie bombarduje
Turcji, gdzie dyskryminuje siê mniejszoœæ kurdyjsk¹? Dlaczego spotka³o to Serbiê? Rosyjski Koœció³ Prawos³awny, który pod koniec 1998 zawiesi³ aktywn¹
wspó³pracê z ŒRK, jest jej najwiêkszym Koœcio³em cz³onkowskim.
– 17 maja podano do wiadomoœci, ¿e nowym genera³em Armii Zbawienia zosta³ Brytyjczyk John Gowans (l. 64). Jest on nastêpc¹ Amerykanina Paula Radera, który sprawowa³ ten urz¹d od 1994 i obecnie przechodzi w stan spoczynku.
Gowans kierowa³ oddzia³ami Armii Zbawienia we Francji i Australii. Poza tym
jest autorem licznych musicali chrzeœcijañskich. Aktualnie Armia Zbawienia ma
3 mln cz³onków i prowadzi dzia³alnoœæ w 104 krajach.
– W orêdziu na œwiêto Zes³ania Ducha Œwiêtego (23 maja) prezydenci Œwiatowej Rady Koœcio³ów ostrzegli przed niepewnoœci¹ i obawami zwi¹zanymi z prze³omem tysi¹cleci. Aktualnie istnieje koniunktura na apokaliptyczne i sekciarskie
pogl¹dy. Jednoczeœnie wielu ludzi w³aœnie teraz zaczyna pytaæ o ukierunkowanie
swojego ¿ycia. Nie ma ¿adnego powodu do obaw wobec przysz³oœci, gdy¿ Bóg
otoczy swoj¹ opiek¹ tak¿e nowe tysi¹clecie – oœwiadczaj¹ prezydenci ŒRK, zrzeszaj¹cej ponad 330 Koœcio³o protestacnkich, anglikañskich, starokatolickich i
prawos³awnych. Bóg Biblii jest jedynym rzeczywistym Panem. Przed Nim musz¹
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ust¹piæ wszystkie inne si³y i moce, które chcia³yby podporz¹dkowaæ sobie ludzi:
Poniewa¿ On jest Panem, przeto nigdy nie mog¹ nad nami zapanowaæ narody i
rasy, pieni¹dz i ideologie. Duch Zielonych Œwi¹tek jest dla chrzeœcijan znakiem
nadziei na lepsze zrozumienie ró¿nych tradycji i kultur.
– Œwiatowa Konferencja Religii na rzecz Pokoju (WCRP) uwa¿a, ¿e Europa
potrzebuje duchowej to¿samoœci. Og³oszone 28 maja w Bonn oœwiadczenie tej
organizacji stwierdza, ¿e nasz kontynent musi stanowiæ wspólnotê opart¹ na wartoœciach, gdy¿ w œrodowisku pozbawionym orientacji nie mo¿na przeprowadzaæ
reform. Zaapelowano te¿ o szeroko zakrojony pluralizm. Wielkie znaczenie w
tym procesie powrotu do wartoœci przypada Koœcio³om, stwierdza dokument.
WCRP istnieje od 1970 r. Skupia ona przedstawicieli chrzeœcijañstwa, judaizmu,
muzu³manów i buddystów. Oœwiadczenie og³oszono w zwi¹zku z planowanym w
Kolonii spotkaniem na szczycie najbardziej uprzemys³owionych krajów œwiata.
– Po dwóch latach rozmów i badañ teologicznych grupa dzia³aj¹cych w Chile
Koœcio³ów chrzeœcijañskich osi¹gnê³a po koniec maja porozumienie w sprawie
wzajemnego uznania chrztu. Zawarli je przedstawiciele katolików, prawos³awnych, anglikanów, chrzeœcijan ewangelikalnych, zielonoœwi¹tkowców, luteran i
metodystów. Na tej podstawie ka¿dy Koœció³-sygnatariusz uznaje wa¿noœæ chrztu
udzielonego w innym Koœciele. Wymieniono przy tym dwa niezbêdne warunki:
u¿ycie wody i wypowiedzenie s³ów wyra¿aj¹cych wiarê w Trójcê Œwiêt¹. W zamierzeniu inicjatorów wypracowany wspólnie dokument ma byæ wk³adem chrzeœcijan tego latynoskiego kraju w obchody Wielkiego Jubileuszu.
– 2 czerwca, w przeddzieñ spotkania przywódców pañstw Unii Europejskiej
oraz tzw. grupy G8 (najbardziej uprzemys³owione kraje œwiata oraz Rosja), w
koœciele œw. Marii w Kolonii odby³o siê spotkanie ekumeniczne. Wœród zaproszonych goœci by³ ks. Jan Szarek, biskup Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
w RP i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, który mówi³ na temat Unii Europejskiej i jej rozszerzenia na Wschód. Oto fragmenty jego wypowiedzi: Europy nie
mo¿na pozostawiæ jedynie politykom i ekspertom gospodarczym. Europa potrzebuje duchowoœci, potrzebuje „duszy”, do której stworzenia pragniemy siê przyczyniæ naszym doœwiadczeniem. W minionych dziesiêcioleciach Koœcio³y dochodzi³y do przekonania, ¿e istniej¹ nie tylko dla siebie samych, lecz s¹ odpowiedzialne równie¿ za innych. Do otwarcia Unii Europejskiej na Wschód przyczyni³y
siê równie¿ Koœcio³y europejskie /.../ Jestem zdania, ¿e potrzebna jest nam Europa rozumiana jako wspólnota wartoœci. Tak¹ wspólnot¹ mo¿e siê staæ z pomoc¹
Koœcio³ów. Wyobra¿enie, jakie maj¹ o tej wspólnocie Koœcio³y, obejmuje znacznie
wiêcej ni¿ tylko gospodarkê i kapita³; jesteœmy powo³ani, aby w Europie pluralistycznej sk³adaæ œwiadectwo o Chrystusie. Bezpoœrednio po spotkaniu jego
uczestnicy wziêli udzia³ w wieczornym nabo¿eñstwie ekumenicznym w koloñskiej katedrze, gdzie modlono siê o pokój dla Kosowa.
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– Synod Krajowego Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Hanoweru wybra³ 5
czerwca 41-letni¹ pastor Margot Käßmann na stanowisko biskupa Koœcio³a. W
Niemczech jest ona drug¹ kobiet¹, której powierzono to najwy¿sze stanowisko w
Koœciele. Stanie ona na czele najwiêkszego ewangelickiego Koœcio³a krajowego
w Niemczech (3, 3 mln wiernych). Margot Käßmann, maj¹c 25 lat, zosta³a wybrana na VI Zgromadzeniu Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Vancouver
(Kanada) w 1983 r. w sk³ad Komitetu Naczelnego jako najm³odszy cz³onek. Po
urodzeniu bliŸniaków wykorzysta³a urlop macierzyñski na napisanie rozprawy
doktorskiej, któr¹ obroni³a w 1986 r. Gdy w 1991 r. urodzi³a czwart¹ córkê, jej
m¹¿, który jest równie¿ pastorem, wzi¹³ dwuletni urlop na opiekê nad dzieckiem.
Ona w tym czasie wybrana zosta³a na VII Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w Canberze (Australia) w sk³ad Komitetu Wykonawczego tej organizacji. Do 1994 r.
pe³ni³a funkcjê kierownicz¹ w Akademii Ewangelickiej w Hofgeismar. Nastêpnie
– jako pierwsza kobieta – zosta³a sekretarzem generalnym niemieckiego Kirchentagu (Kongresu Koœcielnego). Urz¹d biskupa obejmie 4 wrzeœnia.
– Miêdzynarodowe organizacje koœcielne w Genewie zareagowa³y 11 czerwca z
radoœci¹ na uk³ad pokojowy w sprawie Kosowa, przyjêty przez Radê Bezpieczeñstwa ONZ. Szczególnie witamy porozumienie stron, aby znowu przestrzegaæ zasady
Karty Narodów Zjednoczonych w osi¹gniêciu trwa³ego za¿egnania tego konfliktu,
gdy¿ jesteœmy przekonani, ¿e pokój i harmonijne stosunki miêdzy narodami Jugos³awii i ca³ych Ba³kanów tylko w tym kontekœcie mog¹ zostaæ osi¹gniête w odpowiedni i efektywny sposób – czytamy w oœwiadczeniu ekumenicznym, pod którym
podpisa³y siê Œwiatowa Rada Koœcio³ów, Konferencja Koœcio³ów Europejskich,
Œwiatowa Federacja Luterañska i Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych.
– Komisja „Wiara i Ustrój” Œwiatowej Rady Koœcio³ów obradowa³a w dniach
15-24 czerwca w Toronto. Z ramienia Koœcio³a rzymskokatolickiego w obradach
uczestniczy³ w charakterze doradcy ks. pra³at John Radano z Papieskiej Rady ds.
Jednoœci Chrzeœcijan. Dyskutowano m.in. na temat istoty Koœcio³a, ró¿nego pojmowania chrztu, stosunku to¿samoœci narodowej i etnicznej do uniwersalnej wiary chrzeœcijañskiej oraz sprawowania urzêdu w Koœciele. Tematem, który wzbudzi³ du¿e zainteresowanie, lecz jednoczeœnie wywo³a³ kontrowersje, by³ nowy
dokument studyjny na temat ordynacji kobiet. Wiele uwagi poœwiêcono równie¿
propozycji ujednolicenia daty Wielkanocy. Ró¿nice w œwiêtowaniu s¹ odczuwane
szczególnie boleœnie tam, gdzie chrzeœcijanie tradycji wschodniej i zachodniej
¿yj¹ blisko siebie, jak to ma miejsce na Bliskim Wschodzie. Tote¿ konsultacja,
zwo³ana wspólnie przez Komisjê Wiara i Ustrój oraz Radê Koœcio³ów Bliskiego
Wschodu w Aleppo (Syria) w 1997 r. zaproponowa³a, aby poczynaj¹c od roku
2001, gdy data Wielkanocy na Wschodzie i na Zachodzie przypadnie w tym samym terminie, wszyscy chrzeœcijanie œwiêtowali wspólnie dzieñ Zmartwychwstania Pañskiego. Nowym przewodnicz¹cym Komisji Wiara i Ustrój jest dr David K. Yemba z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w Zimbabwe.
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– W dniach od 16 do 20 czerwca odby³y siê w Stuttgarcie 28. Niemieckie
Ewangelickie Dni Koœcio³a (Kirchentag), które zgromadzi³y ok. 100 tys. uczestników. W Kirchentagu wziê³a te¿ udzia³ 350-osobowa grupa Polaków, reprezentuj¹ca w g³ównej mierze ró¿ne œrodowiska ewangelickie. Nie zabrak³o jednak
równie¿ katolików i prawos³awnych z naszego kraju. G³ównym has³em spotkania
by³y s³owa Ewangelii: Jesteœcie sol¹ ziemi (Mt 5, 13). W sumie odby³o siê 2300
imprez w 600 miejscach. Nastêpne Dni Koœcio³a zaplanowane s¹ w 2001 roku we
Frankfurcie.
– W wieku 76 lat zmar³ 17 czerwca w Londynie przewodnicz¹cy Konferencji
Biskupów Anglii i Walii, kard. George Basil Hume OSB. Na wiadomoœæ o œmierci kardyna³a królowa Wielkiej Brytanii El¿bieta II oœwiadczy³a, ¿e wniós³ on wybitny wk³ad w ¿ycie chrzeœcijañskie kraju. Premier Tony Blair powiedzia³, ¿e
kard. Hume by³ uosobieniem dobroci, doprawdy œwiêtym cz³owiekiem nadzwyczajnej pokory i niezmordowanym w dzia³aniach. Prymas Koœcio³a anglikañskiego, arcybiskup Canterbury George Carey podkreœli³ zaanga¿owanie ekumeniczne
zmar³ego kardyna³a i powiedzia³, ¿e zaskarbi³ on sobie miejsce w sercach wielu
ludzi. Pod koniec maja królowa El¿bieta II udekorowa³a go Orderem Zas³ugi. By³
to wyraz osobistego uznania brytyjskiego monarchy. Basil Hume urodzi³ siê 2
marca 1923 r. w Newcastle upon Tyne w rodzinie brytyjskiego lekarza. W 1941 r.
wst¹pi³ do zakonu benedyktynów i przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie w 1950 r. Od
1952 r. by³ nauczycielem w koled¿u klasztoru w Ampleforth, jednej z najbardziej
renomowanych szkó³ w Wielkiej Brytanii, a w 1963 r. zosta³ wybrany opatem w
tym¿e klasztorze. W marcu 1976 r. papie¿ Pawe³ VI mianowa³ Hume’a nastêpc¹
zmar³ego rok wczeœniej arcybiskupa Westminsteru, kard. Johna Carmela Heenana. Pogrzeb kard. Hume’a odby³ siê 25 czerwca w Londynie z udzia³em licznych
wiernych oraz dostojników koœcielnych ró¿nych wyznañ. Okolicznoœciow¹ Mszê
œw. odprawi³ kard. Edward Cassidy, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Wœród 500 koncelebransów by³o szeœciu kardyna³ów (w tym
prymas Polski kard. Józef Glemp) i 60 biskupów. W uroczystoœciach pogrzebowych uczestniczy³ prymas Koœcio³a anglikañskiego, abp George Carey, a tak¿e
premier Wielkiej Brytanii Tony Blair i premier Irlandii Bertie Ahern.
– W wieku 66 lat zmar³ 29 czerwca zwierzchnik Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego, katolikos Karekin I. By³ zaanga¿owanym dzia³aczem ruchu ekumenicznego. W grudniu 1996 r. podpisa³ w Watykanie z papie¿em Janem Paw³em II
wspóln¹ deklaracjê chrystologiczn¹, k³ad¹c¹ kres wielowiekowym sporom i nieporozumieniom na temat boskiej i ludzkiej natury Chrystusa. Jan Pawe³ II na
wiadomoœæ o œmierci katolikosa powiedzia³: Z wielk¹ boleœci¹ przyj¹³em wiadomoœæ o œmierci jego Œwi¹tobliwoœci Karekina I, najwy¿szego patriarchy i katolikosa wszystkich Ormian. £¹czy³y mnie z nim g³êbokie wiêzi przyjaŸni. Mia³em
okazjê zetkn¹æ siê z nim przy okazji dwu wizyt, jakie z³o¿y³ mi w tych latach i podziwiaæ jego duchow¹ sylwetkê, ¿arliw¹ mi³oœæ do Koœcio³a i troskê o jednoœæ
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wszystkich chrzeœcijan z jednej Chrystusowej owczarni. Bardzo pragn¹³em z³o¿yæ
mu bratersk¹ i przyjazn¹ wizytê , ale nie pozwoli³y na to okolicznoœci. W czasie
pobytu Jana Paw³a II w Polsce zapad³a decyzja, ¿e zamiast udaæ siê w drogê powrotn¹ do Watykanu, papie¿ z³o¿y kilkugodzinn¹ wizytê w Armenii 18 czerwca.
Wyjazd ten nie doszed³ do skutku z powodu nag³ej niedyspozycji Jana Paw³a II. –
Karekin I (Nishan Sarkissian) urodzi³ siê w 1932 r. w Kessab, ormiañskim osiedlu w pó³nocnej Syrii. W 1946 r. wst¹pi³ do Seminarium Teologicznego w Antelias (Liban). W latach 1957-1959 studiowa³ na Uniwersytecie w Oxfordzie. Po
powrocie zosta³ dziekanem Seminarium Teologicznego w Antelias; funkcjê tê
sprawowa³ do 1973 r. Nastêpnie przeniós³ siê do Nowego Jorku, sk¹d zarz¹dza³
diecezj¹ wschodni¹ Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego Ameryki. W 1977 r.
zosta³ katolikosem-koadiutorem, a w 1983 r. – katolikosem Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego z siedzib¹ w Antelias k. Bejrutu. W 1995 r. wybrano go naczelnym patriarch¹ i katolikosem wszystkich Ormian z siedzib¹ w Eczmiadzynie
(Armenia). Karekin I by³ od wielu lat zaanga¿owanym dzia³aczem ekumenicznym. W latach 1975-1983 pe³ni³ funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego (moderatora) Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Do Komitetu Naczelnego
nale¿a³ ju¿ od 1968 r. By³ równie¿ aktywnym wspó³pracownikiem Komisji Wiara
i Ustrój ŒRK. Przez pewien czas pe³ni³ te¿ funkcjê prezydenta Rady Koœcio³ów
Bliskiego Wschodu. Pogrzeb Karekina I odby³ siê 9 lipca.
– Podczas spotkania z prawos³awn¹ delegacj¹ Patriarchatu Konstantynopola,
która przebywa³a w Rzymie z okazji œwiêta œw.œw. Piotra i Paw³a (29 czerwca)
pod przewodnictwem metropolity Chryzostoma z Efezu, papie¿ Jan Pawe³ II wezwa³ katolików i prawos³awnych do wiêkszej aktywnoœci na rzecz ekumenizmu.
Jednoczeœnie wyrazi³ ubolewanie, ¿e ze wzglêdu na wojnê w b. Jugos³awii trzeba
by³o odwo³aæ planowan¹ na ten rok kolejn¹ rundê dialogu teologicznego miêdzy
obu Koœcio³ami. Zdaniem Jana Paw³a II nie powinno to jednak przerywaæ ani te¿
utrudniaæ poszukiwania jednoœci i braterskich kontaktów.
– W Bukareszcie ukaza³a siê ksi¹¿ka Dumitru Popescu, zatytu³owana „Prawos³awie a katolicyzm – dialog i pojednanie”, dedykowana papie¿owi Janowi Paw³owi II i rumuñskiemu patriarsze prawos³awnemu Teoktystowi. Licz¹cy 70 lat
autor jest wyk³adowc¹ dogmatyki na Wydziale Teologii Prawos³awnej Uniwersytetu Bukaresztañskiego oraz znanym w swym kraju i za granic¹ ekumenist¹. W
latach 1980-1988 Popescu by³ sekretarzem teologicznym Konferencji Koœcio³ów
Europejskich w Genewie. Po powrocie do Bukaresztu przyczyni³ siê w latach
dziewiêædziesi¹tych do przywrócenia katedr teologicznych na sto³ecznym uniwersytecie. W ostatnich latach zaj¹³ siê intensywnie studiami nad Koœcio³em
rzymskokatolickim. Prowadzi regularne wyk³ady w Instytucie Ekumenicznym
œw. Miko³aja w Bari we W³oszech. Bardzo aktywnie uczestniczy³ w przygotowaniu wizyty Jana Paw³a II w Rumunii.
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– Polska Rada Ekumeniczna, zrzeszaj¹ca siedem Koœcio³ów protestanckich i
starokatolickich oraz Koœció³ prawos³awny zorganizowa³a 11 stycznia w Warszawie spotkanie noworoczne z udzia³em zwierzchników Koœcio³ów chrzeœcijañskich oraz przedstawicieli obu izb parlamentu, rz¹du i organizacji spo³ecznych.
Obecny by³ m.in. prymas Polski kard. Józef Glemp. W odczytanym przez min.
Zbigniewa WoŸniaka z Kancelarii Premiera orêdziu do uczestników spotkania
Prezez Rady Ministrów Jerzy Buzek zapewni³, ¿e jego rz¹d chce wspólnie z Koœcio³ami tworzyæ nowy ³ad moralny i spo³eczny w Polsce, odwo³uj¹c siê do uniwersalnych wartoœci chrzeœcijañstwa jako wspólnego dorobku kulturowego i fundamentu naszej cywilizacji. Prezes PRE, biskup Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego Jan Szarek przypomnia³ w przemówieniu powitalnym g³ówne wydarzenia
minionego roku.
– Przeproœmy Boga za nasze grzechy, winy, b³êdy i zaniedbania, zw³aszcza
za te, które w jakikolwiek sposób by³y wymierzone przeciw miloœci do naszych
„starszych braci” we wierze – tymi s³owami 17 stycznia podczas Mszy œw.
modlili siê katolicy w ca³ym kraju. W wigiliê Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ
Chrzeœcijan w Koœciele katolickim w Polsce obchodzony by³ II Dzieñ Judaizmu. Dla Komitetu Episkopatu do Dialogu z Judaizmem inspirarcj¹, by zorganizowaæ Dzieñ Judaizmu w Polsce, by³a inicjatywa Koœcio³a katolickiego
we W³oszech, który obchodzi taki dzieñ od kilkunastu lat. Centralne obchody
I Dnia Judaizmu odby³y siê przed rokiem w warszawskiej synagodze No¿yków. G³ówne uroczystoœci tegorocznego II Dnia Judaizmu odby³y siê we
Wroc³awiu ze wzglêdu na stosunkowo liczn¹ spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹ oraz
trwaj¹c¹ od kilku lat wspó³pracê s¹siaduj¹cych ze sob¹ parafii rzymskokatolickiej, ewangelicko-augsburskiej i prawos³awnej z miejscow¹ gmin¹ ¿ydowsk¹. Biskup Stanis³aw G¹decki, przewodnicz¹cy Rady Episkopatu do Dialogu
Religijnego przewodniczy³ centralnej Mszy œw. w Dniu Judaizmu sprawowanej w pauliñskim koœciele œw. Miko³aja w tzw. dzielnicy czterech œwi¹tyñ we
Wroc³awiu. Obecni byli tak¿e: przewodnicz¹cy Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w RP Jerzy Kichler, biskup diecezji wroc³awsko-szczeciñskiej Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego Ryszard Bogusz, a tak¿e przedstawiciele Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów, Rady Episkopatu do Dialogu z
Judaizmem oraz reprezentanci w³adz wojewódzkich i lokalnych. Nastêpnym
punktem obchodów by³a modlitwa w synagodze.Tam, gdzie Koœció³, tam powinna byæ mi³oœæ do Synagogi – powieddzia³ bp G¹decki w ¿ydowskim domu
modlitwy we Wroc³awiu. Jerzy Kichler zaapelowa³ do chrzeœcijan, by wokó³
by³ego obozu w Oœwiêcimiu nie stawiali ¿adnych znaków, które mog³yby ¯ydom przeszkadzaæ w modlitwie. – Dzieñ Judaizmu w Polsce spotka³ siê z pozytywn¹ ocen¹ mediów izraelskich.
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– W dniach 18-25 stycznia we wszystkich regionach kraju odbywa³y siê
nabo¿eñstwa ekumeniczne z okazji dorocznego Powszechnego Tygodnia
Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. G³ówne has³o brzmia³o: Bóg zamieszka
wraz z nimi i bêd¹ oni Jego ludem, a On bêdzie Bogiem z nimi (Ap 21, 3).
Polska Rada Ekumeniczna i Rada Episkopatu ds. Ekumenizmu opublikowa³y wspólnie broszurê zawieraj¹c¹ teksty biblijne i rozwa¿ania na ka¿dy
dzieñ. Zgodnie ze zwyczajem przyjêtym na modlitewnych spotkaniach ekumenicznych, na nabo¿eñstwach katolickich S³owo Bo¿e g³osi³ zaproszony
duchowny któregoœ z mniejszoœciowych Koœcio³ów, a ksiê¿a katoliccy wyg³aszali kazania w œwi¹tyniach innych wyznañ. Nabo¿eñstwo centralne w
Warszawie, 24 stycznia, odby³o siê po raz pierwszy w rzymskokatolickiej
archikatedrze œw. Jana z udzia³em przedstawicieli 9 Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Wprawdzie w nabo¿eñstwie nie uczestniczy³ – mimo wczeœniejszych
zapowiedzi – prymas Polski, kard. Józef Glemp, ale wydarzeniem sta³o siê
kazanie ks. bpa Zdzis³awa Jaworskiego, zwierzchnika Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów. Nawi¹zuj¹c do pe³nej uprzedzeñ i konfliktów historii
wzajemnych stosunków miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim i Koœcio³em
mariawitów, bp Jaworski przypomnia³ gesty pojednania ze strony Koœcio³a
rzymskiego. Na pierwszym miejscu wymieni³ list, jaki w 1971 r., w 50.
rocznicê zgonu mateczki Koz³owskiej, za³o¿ycielki mariawityzmu, skierowa³a do mariawitów Komisja Episkopatu ds. Ekumenizmu. W liœcie tym
Episkopat przeprosi³ mariawitów za grzechy pope³nione wobec nich przez
rzymskich katolików. Zdajemy sobie sprawê z tego – powiedzia³ bp Jaworski – ¿e równie¿ i my nie jesteœmy bez winy. Broni¹c siê, odpieraj¹c niekiedy fa³szywe zarzuty, u¿ywaliœmy tak¿e twardych s³ów, które mog³y raniæ.
Przyjmuj¹c przeprosiny przedstawicieli Koœcio³a rzymskokatolickiego , ja
równie¿ w imieniu Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów przepraszam naszych braci rzymskokatolików. Nadszed³ teraz, jak stwierdzi³ kaznodzieja,
czas gojenia zadanych sobie ran, czas uœwiadomienia sobie, ¿e wszyscy jesteœmy dzieæmi jednego Boga i ¿e mamy jednego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ostatnim z cyklu spotkañ organizowanych w Warszawie przez Polsk¹
Radê Ekumeniczn¹ by³o nabo¿eñstwo w ewangelicko-augsburskim koœciele
Œwiêtej Trójcy. Przybyli na nie liczni przedstawiciele i duchowni ró¿nych
Koœcio³ów, a wœród nich: ks. bp Jan Szarek (prezes PRE, lut.), ks. bp W³adys³aw Mizio³ek (kat.), ks. bp Edward Puœlecki (metod.) i ks. bp Zdzis³aw
Tranda (ref.). Modlitewnemu zgromadzeniu przewodniczy³ miejscowy proboszcz, ks. dr W³odzimierz Nast, a kazanie wyg³osi³ ks. dr Henryk Eliasz
(kat.), który ostrzeg³, ¿e jeœli nie bêdziemy umieli korzystaæ z obecnoœci innych Koœcio³ów obok nas, bêdziemy zmierzaæ do œmierci. W modlitwie powszechnej, prowadzonej przez zas³u¿onego dla ekumenii duchownego
rzymskokatolickiego, ks. Romana Indrzejczyka, wspomnieni zostali niedawno zmarli ekumeniœci: ks. senior Jan Walter, ks. profesor Witold Benedyktowicz i s. Regina Witt.
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– 25 stycznia zmar³a w Lublinie w wieku 94 lat s. Stanis³awa Andronowska –
animatorka d¹¿eñ ekumenicznych po stronie rzymskokatolickiej na terenie Lubelszczyzny (sylwetkê Zmar³ej zamieœciliœmy w nr. 2/1993).
– 27 stycznia w wieku 86 lat zmar³ w Krakowie Jerzy Turowicz, wieloletni
redaktor naczelny poczytnego „Tygodnika Powszechnego”. Nale¿a³ w Polsce do
g³ównych animatorów soborowego otwarcia Koœcio³a rzymskokatolickiego i dialogu katolicko-¿ydowskiego. Problematyka ta goœci³a stale na ³amach redagowanego przez niego czasopisma. Ogromnym szacunkiem obdarza³y go równie¿ œrodowiska ewangelickie i prawos³awne naszego kraju.
– W dniach 4-8 lutego odby³a siê w Laskach doroczna sesja ekumeniczna m³odzie¿y, której wspó³organizatorami byli Oœrodek Ekumeniczny Joannicum z Warszawy oraz Miêdzywydzia³owy Instytut Ekumenii i Dialogu Papieskiej Akademii
Teologicznej z Krakowa. Program sesji zosta³ podzielony na trzy bloki termatyczne: islam, judaizm i chrzeœcijañstwo, które prezentowane by³y w dniach
szczególnie wa¿nych dla ka¿dej religii. Ks. dr Krzysztof Koœcielniak, przedstawiaj¹c w pi¹tek po po³udniu islam, pokaza³ ró¿ne rozumienie osoby Jezusa w
dialogu chrzeœcijañsko-islamskim oraz zaj¹³ siê problemem predestynacji w tej
religii. Sobota by³a poœwiêcona judaizmowi. Ks. prof. £ukasz Kamykowski , prorektor PAT, prowadz¹c tê czêœæ sesji, mówi³ o wk³adzie ¯ydów i chrzeœcijan w
filozofiê i teologiê dialogu. G³ównym prelegentem niedzielnego przedpo³udnia
by³ ks. prof. Alfons Skowronek, który przedstawi³ ostatnie ustalenia, dotycz¹ce
kwestii usprawiedliwienia w dialogu katolicko-luterañskim. Po po³udniu natomiast o. prof. Zdzis³aw Kijas opisa³ historiê powstania Koœcio³a polskokatolickiego i Koœcio³a mariawitów. Poza tym bp W³adys³aw Mizio³ek nakreœli³ obecn¹
sytuacjê w ruchu ekumenicznym. Ka¿dego dnia w sesji uczestniczy³o od 50 do
60 osób.
– Katolicy i prawos³awni modlili siê o jednoœæ chrzeœcijan podczas nieszporów ekumenicznych ku czci œwiêtych Cyryla i Metodego. Odprawiono je 15 lutego wieczorem w poznañskim koœciele œw. Marcina. Dzieñ wczeœniej Koœció³ katolicki obchodzi³ liturgiczne wspomnienie Aposto³ów S³owian. Œwiêci Cyryl i
Metody dali podwaliny wiary i kultury narodom s³owiañskim i s³usznie nazwani
s¹ patronami Europy, bo scalili narody i mieli wizjê zjednoczonego Koœcio³a –
powiedzia³ proboszcz œw. Marcina, ks. kanonik Czes³aw Grzelak. W homilii proboszcz poznañskiej parafii prawos³awnej ks. Pawe³ Minajew przypomnia³, ¿e
Cyryl i Metody g³osili Ewangeliê w czasach nie podzielonego jeszcze chrzeœcijañstwa. Ukazywali duchow¹ jednoœæ z poszanowaniem ró¿nych kultur i tradycji.
To wa¿ne w dzisiejszym d¹¿eniu do odzyskania utraconej jednoœci chrzeœcijañskiej – mówi³ kaznodzieja o dzia³alnoœci obu misjonarzy. Wierni modlili siê po
polsku i w jêzyku starocerkiewnos³owiañskim, który Cyryl i Metody wprowadzili
do koœcielnej liturgii. Na zakoñczenie nieszporów ks. Minajew podarowa³ kano-
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nikowi Grzelakowi s³ownik starocerkiewnos³owiañski. Przyda siê w naszych ekumenicznych kontaktach – powiedzia³ duchowny.
– 3 marca odby³o siê w Warszawie pi¹te spotkanie Komisji ds. Dialogu pomiêdzy Koœcio³em polskokatolickim i Koœcio³em rzymskokatolickim. Rozpoczê³o
siê ono wspólnym nabo¿eñstwem Drogi Krzy¿owej w katedrze Koœcio³a polskokatolickiego, nastêpnie teologowie udali siê do Konstancina, gdzie w Oœrodku
Konferencyjnym im. bp. Edwarda Herzoga toczy³y siê w³aœciwe obrady. Teologowie obu wyznañ wyrazili dezaprobatê wobec pojawiaj¹cych siê sporadycznie
przypadków prozelityzmu. Zdarza siê to szczególnie przy okazji przygotowania
do zawarcia ma³¿eñstwa osoby o ró¿nej przynale¿noœci koœcielnej. Cz³onkowie
Komisji zwrócili uwagê, ¿e stosuje siê wówczas wewnêtrzn¹ presjê sk³aniaj¹c¹
do zmiany wyznania a nawet ponawia siê sakrament chrztu, co nie ma ¿adnego
teologicznego uzasadnienia. Tego rodzaju praktyki – podkreœlono w komunikacie
z obrad – naruszaj¹ prawo do wolnoœci religijnej ka¿dego cz³owieka i godz¹ w
ruch ekumeniczny. W obradach udzia³ wziêli: z Koœcio³a rzymskokatolickiego –
bp Jacek Jezierski (wspó³przewodnicz¹cy), ks. Edward Warcho³ i o. Zdzis³aw
Kijas; z Koœcio³a polskokatolickiego – bp Wiktor Wysoczañski (wspó³przewodnicz¹cy), ks. Kazimierz Bonczar i ks. Henryk Buszka.
– Trzecie spotkanie Komisji ds. Dialogu miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim a Koœcio³em starokatolickim mariawitów odby³o siê 3 marca w siedzibie biskupa w³oc³awskiego, ks. Bronis³awa Dembowskiego. Komisja omówi³a m.in.
sprawy dotycz¹ce dostêpu do dokumentów znajduj¹cych siê w archiwach watykañskich, a dotycz¹cych mariawityzmu. Na poprzednim posiedzeniu Komisji postanowiono bowiem zbadaæ Ÿród³a historyczne dotycz¹ce ekskomuniki mateczki
Koz³owskiej, za³o¿ycielki mariawityzmu.
– 5 marca na Uniwersytecie w Bia³ymstoku rozpoczê³a dzia³alnoœæ Katedra
Teologii Prawos³awnej. Kadrê naukow¹ bêd¹ stanowiæ duchowni i œwieccy z Bia³ostocczyzny, gdzie znajduje siê najwiêksze skupisko polskich prawos³awnych.
Kierownikiem katedry jest metropolita Sawa, zwierzchnik polskiego autokefalicznego Koœcio³a prawos³awnego, który podczas uroczystoœci inauguracyjnej powiedzia³, ¿e jest to pocz¹tek nowego etapu rozwoju teologii prawos³awnej w Polsce. Katedra zajmowaæ siê bêdzie dzia³alnoœci¹ naukowo-badawcz¹ nad dziejami
prawos³awia w Polsce oraz ekumenizmem. Zosta³o tam zatrudnionych dwóch
profesorów, dwóch adiunktów i asystent. Poprowadz¹ oni zajêcia fakultatywne
dla studentów innych wydzia³ów, zainteresowanych chrzeœcijañstwem wschodnim.
– Doroczne nabo¿eñstwo z okazji Œwiatowego Dnia Modlitwy Kobiet
(ŒDMK) odby³o siê 5 marca w sto³ecznym koœciele ewangelicko-reformowanym.
Tegoroczne materia³y liturgiczne ŒDMK przygotowa³y chrzeœcijanki z Wenezu-
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eli. Przebiega³ on pod has³em „Czu³e dotkniêcie Boga”. Jesteœmy dziœ cz¹stk¹
wielkiego ³añcucha modlitwy, opasuj¹cego ziemiê – powiedzia³a Ewa Walter
(Koœció³ ewangelicko-augsburski) otwieraj¹c nabo¿eñstwo. Modlitwa kobiet poœwiêcona by³a Wenezueli, której 85 % mieszkañców ¿yje poni¿ej granicy ubóstwa. W sposób szczególny modlono siê za kobiety tego kraju, dŸwigaj¹ce na
swych barkach ciê¿ar utrzymania rodziny. Kazanie wyg³osi³a dr Dorota Niewieczerza³ (Koœció³ ewangelicko-reformowany). Liturgia prowadzona by³a przez kilkanaœcie kobiet z ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Po intencjach modlitewnych wnêtrze koœcio³a rozœwietli³y œwiece, które ka¿dy z uczestników liturgii
otrzyma³ przy wejœciu do œwi¹tyni. W liturgii uczestniczyli m.in.: prezes Polskiej
Rady Ekumenicznej i zwierzchnik Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego – bp Jan
Szarek oraz bp Zdzis³aw Tranda – zwierzchnik duchowny Koœcio³a ewangelickoreformowanego. Œwiatowy Dzieñ Modlitwy Kobiet ma 112-letni¹ tradycjê. W
Polsce pierwsze nabo¿eñstwo ŒDMK odby³o siê w 1948 r., a od 1992 r. w pracach przygotowawczych i nabo¿eñstwach bierze czynny udzia³ Polski Zwi¹zek
Kobiet Katolickich.
– 10 marca odby³a siê w Krakowie sesja poœwiêcona problematyce tzw. ma³¿eñstw mieszanych. Zosta³a ona zorganizowana prze krakowski oddzia³ Polskiej
Rady Ekumenicznej i Miêdzywydzia³owy Instytut Ekumenii i Dialogu Papieskiej
Akademii Teologicznej jako kontynuacja ekumenicznych rozmów prowadzonych
na ten temat przez krakowskich przedstawicieli poszczególnych denominacji
chrzeœcijañskich.
– Najwy¿szej rangi przedstawiciele Koœcio³ów chrzeœcijañskich uczestniczyli
9 kwietnia w sesji ekumenicznej z udzia³em kard. Edwarda Idrisa Cassidy’ego,
przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Spotkanie pod has³em „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4,5). Chrzeœcijanie w obliczu
wspólnego Jubileuszu Zbawiciela” zorganizowane zosta³o przez krajowy Komitet
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i Katolick¹ Agencjê Informacyjn¹. Abp Henryk
Muszyñski, który przewodniczy Komitetowi, przedstawi³ „ekumeniczny kalendarz obchodów” Jubileuszu. Zwróci³ uwagê na szczególny charakter styczniowego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan w roku 2000 a tak¿e na poprzedzaj¹cy go dzieñ poœwiêcony dialogowi chrzeœcijañsko-judaistycznemu. Ekumeniczny
charakter bêdzie mia³a w roku jubileuszowym uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego. Podczas kwietniowych uroczystoœci przedstawiciele wszystkich wyznañ
udziel¹ w jednym czasie sakramentu chrztu œw. na Ostrowiu Lednickim i w wybranych œwi¹tyniach Gniezna i Poznania. Kard. Cassidy poinformowa³, ¿e program ekumenicznych obchodów Jubileuszu w Rzymie obejmuje uroczyste otwarcie 18 stycznia roku 2000 drzwi Bazyliki œw. Paw³a za Murami przez papie¿a
Jana Paw³a II i przedstawicieli innych Koœcio³ów i wspólnot religijnych a tak¿e
wspólne nabo¿eñstwo ku czci chrzeœcijan – bohaterskich œwiadków wiary, pzreœladowanych przez nazistów i komunistów (7 maja 2000). Koœció³ katolicki przy-
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³¹czy³ siê równie¿ do inicjatywy Patriarchy ekumenicznego Konstantynopola, by
obchodziæ wigiliê œwiêta Przemienienia Pañskiego (5 sierpnia 2000). Bp Jan Szarek, zwierzchnik Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego, wyrazi³ opiniê, ¿e nie ma
¿adnego uzasadnienia teologicznego, aby rok 2000 by³ w sposób wyj¹tkowy
uczczony przez chrzeœcijañstwo. Jednoczeœnie zauwa¿y³, ¿e rok ten stanowi wa¿n¹ cezurê: jest to koniec 20. stulecia i drugiego tysi¹clecia, a obydwa te fakty
mog¹ sk³aniaæ do refleksji. Zaznaczy³, ¿e jest to jubileusz poœwiêcony Chrystusowi, jubileusz wcielenia siê Syna Bo¿ego, tote¿ zadanie chrzeœcijan powinno sprowadziæ siê do skierowania oczu ludzi ponownie ku Chrystusowi. Bp Szarek przedstawi³ kilka propozycji ekumenicznych: wspólne uznanie chrztu przez Koœcio³
katolicki i Koœcio³y cz³onkowskie PRE (podczas styczniowego Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan), odprawienie w GnieŸnie ekumenicznego nabo¿eñstwa dziêkczynnego z okazji Jubileuszu i zjazdu prezydentów szeregu pañstw europejskich (12 marca 2000) oraz nabo¿eñstwa ekumenicznego w Siemianowicach
Œl¹skich, pdoczas którego dosz³oby do wzajemnego aktu przeprosin miêdzy
ewangelikami i katolikami. Delegat metropolity Sawy, zwierzchnika Polskiego
Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, Micha³ Klinger, przekaza³ apel i
proœbê metropolity, aby na Wielkanoc roku 2000 dosz³o do jakiegoœ wa¿nego
wydarzenia ekumenicznego. Na przyk³ad w czasie liturgii nie wspominamy o sobie i nie wymieniamy nawzajem imion zwierzchników naszych Koœcio³ów, a moglibyœmy to zrobiæ, przywracaj¹c praktykê z pierwszego tysi¹clecia. Teolog prawos³awny podkreœli³, ¿e jego Koœció³ – podobnie jak katolicki – prze¿ywa jubileusz jako wezwanie do przebaczenia win. Wyrazi³ ¿yczenie, aby od¿y³ duch
dawnej Rzeczypospolitej – duch ubogacania siê Wschodu i Zachodu, duch tolerancji i goœcinnoœci dla innych, promieniuj¹cy na ca³¹ Europê. – Polska mo¿e i
powinna byæ pomostem duchowym miêdzy Wschodem i Zachodem – powiedzia³
bp Alfons Nossol, przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Zauwa¿y³, ¿e Koœció³ katolicki w Polsce w wielu wypadkach wyprzedza³ oficjalne
decyzje i wytyczne watykañskie, gdy chodzi np. o nawi¹zywanie kontaktów z
chrzeœcijanami innych wyznañ. Biskup opolski przekonywa³, ¿e wspólne œwiadectwo chrzeœcijan z okazji jubileuszu mo¿e mieæ znaczenie dla jednoœci Europy.
Chodzi o to, aby jednocz¹cemu siê kontynentowi ukazaæ Ewangeliê jako nasz¹
wspóln¹ konstytucjê ducha europejskiego. Ekumenizm – t³umaczy³ bp Nossol –
to nie jest nic dodatkowego, jest to imperatyw chrzeœcijañskiego sumienia.
– Synod Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego, obraduj¹cy w dniach 10-11
kwietnia w Warszawie, zaapelowa³ do Sejmu, aby Wielki Pi¹tek ustanowiæ w
Polsce dniem wolnym od pracy. Synod zaj¹³ siê tak¿e sytuacj¹ na Ba³kanach oraz
przygotowaniami do obchodów jubileuszu roku 2000.
– 12 kwietnia obradowa³a w Warszawie Komisja ds. Dialogu pomiêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski a Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹. Zaakceptowa³a ona wersjê dokumentu w sprawie wzajemnego uznania chrztu przez Koœció³ rzymskoka-
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tolicki oraz siedem Koœcio³ów cz³onkowskich PRE. Po konsultacji z poszczególnymi Koœcio³ami, Komisja na jesiennym posiedzeniu przyjmie ostateczn¹ wersjê
dokumentu. Jego uroczyste przyjêcie przez Koœcio³y ma nast¹piæ podczas centralnego nabo¿eñstwa ekumenicznego w styczniu roku 2000. Dyskutowano tak¿e
o udziale Koœcio³ów PRE podczas najbli¿szej wizyty papie¿a w Polsce (m.in. w
GnieŸnie, Drohiczynie i w Sejmie). Przedstawiciele Koœcio³ów z aprobat¹ wyra¿ali siê o wniosku Synodu Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego w sprawie uznania Wielkiego Pi¹tku za dzieñ wolny od pracy w Polsce. Obradom w siedzibie
PRE w Warszawie przewodniczyli: prezes PRE bp Jan Szarek i bp Alfons Nossol
– przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.
– 13 kwietnia „drog¹ œmierci” od bramy b. obozu koncentracyjnego Auschwitz do Auschwitz-Birkenau przesz³o 2 tys. ¯ydów z Izraela, Europy, Stanów
Zjednoczonych i Polski. W kalendarzu ¿ydowskim 27 dzieñ miesi¹ca nisan, przypadaj¹cy w tym roku 13 kwietnia, to Jom ha Szoa, czyli Dzieñ Pamiêci o Zag³adzie. DŸwiêk tradycyjnych rogów bawolich – szofarów – wzywaj¹cy do przebudzenia i modlitwy, by³ sygna³em rozpoczêcia Marszu ¯ywych. Po przejœciu
uczestnicy wbili w ziemiê drewniane tabliczki z nazwiskami ofiar, symbolizuj¹cymi macewy – ¿ydowskie pomniki nagrobne, zapalili znicze i odmówili kadisz –
modlitwê za zmar³ych. W Marszu uczestniczy³a tak¿e grupa polskiej m³odzie¿y
chrzeœcijañskiej oraz przedstawiciele w³adz pañstwowych, w tym grupa parlamentarzystów z sen. W³adys³awem Bartoszewskim, b. wiêŸniem Oœwiêcimia.
– ¯ydzi i chrzeœcijanie modlili siê wspólnie 18 kwietnia w miejscach upamiêtniaj¹cych martyrologiê ¿ydowsk¹ w warszawskim getcie. Spotkanie tradycyjnie
ju¿ od lat organizuje Polska Rada Chrzeœcijan i ¯ydów. Modlitwom przewodniczy³ Stanis³aw Krajewski, ¯yd, wspó³przewodnicz¹cy PRChi¯. Procesja rozpoczê³a siê przy Pomniku Bohaterów Getta, a zakoñczy³a przy Umschlagplatzu. Jej
uczestnicy zatrzymali siê przy Drzewie Sprawiedliwych, Kamieniu Pamiêci
Szmula Zygelbojma oraz przy bunkrze na ul. Mi³ej. Pzry ka¿dym miejscu-przystanku modlitewnym z³o¿ono wi¹zanki kwiatów. Modlitwê prowadzili: teolo¿ka
luterañska Halina P³oszek i duchowny katolicki ks. Micha³ Czajkowski. Przy poszczególnych stacjach modlitewnych ¿ydowscy uczestnicy marszu zmówili za
zmar³ych „Kadisz”. Obecni byli duchowni katoliccy, luterañscy i ewangelicko-reformowani z Warszawy. Uczestnicy wspólnie odmówili szeœæ psalmów, a na zakoñczenie – za zgod¹ ¿ydowskich uczestników spotkania – modlitwê „Ojcze
nasz”.
– Marsza³ek Sejmu Maciej P³a¿yñski i przewodnicz¹cy Bundestagu Wolfgang
Thierse ods³onili 24 kwietnia we Wroc³awiu pomnik ku czci zamordowanego
przez nazistów niemieckiego duchownego ewangelickiego Dietricha Bonhoeffera. W uroczystoœci, która odby³a siê na placu przed koœcio³em garnizonowym œw.
El¿biety, uczestniczyli m.in.: metropolita wroc³awski kard. Henryk Gulbinowicz,
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biskup opolski Alfons Nossol, liczni przedstawiciele Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce z jego biskupem Janem Szarkiem, a tak¿e biskup Koœcio³a
Ewangelickiego Berlina-Brandenburgii Wolfgang Huber, prawos³awny arcybiskup wroc³awsko-szczeciñski Jeremiasz, przedstawiciele Koœcio³a Polskokatolickiego i przewodnicz¹cy Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w Polsce Jerzy Kirchler. Przewodnicz¹cy Bundestagu zauwa¿y³, ¿e w katolickiej Polsce stawia siê pomnik niemieckiemu ewangelikowi, który walczy³ z totalitaryzmem.
Bonhoeffer nie móg³ i nie chcia³ patrzeæ bezczynnie na mordowanie ludzi i pogardê dla cz³owieka. Nie pozwala³a mu na to jego wiara chrzeœcijañska. Ceremoniê ods³oniêcia pomnika poprzedzi³o uroczyste nabo¿eñstwo ekumeniczne, podczas którego homilie g³osili: bp A. Nossol i bp J. Szarek. Bp Nossol zauwa¿y³, ¿ê
w dzisiejszych czasach Bonhoeffer uczy nas nadziei, mi³oœci i wiary, która widzi
inaczej. Jego sposób bycia chrzeœcijaninem mo¿na by okreœliæ mianem chrzeœcijañskiej rewolucji, która jest w stanie obudziæ nas z letargu. Bp Nossol nazwa³
Bonhoeffera najlepszym œwiadkiem XX wieku, bp Szarek zauwa¿y³ natomiast, ¿e
Bonhoeffer ma nam wci¹¿ wiele do przekazania. Doda³, ¿e jego ksi¹¿ki by³y popularne wœród internowanych w stanie wojennym. Dietrich Bonhoeffer, który
urodzi³ siê w 1906 r. we Wroc³awiu, zosta³ stracony 9 kwietnia 1945 r. w obozie
koncentracyjnym we Flossenburgu.
– Ekumenicznej rekonsekracji koœcio³a ewangelickiego na osiedlu Sêpolno we
Wroc³awiu dokonali wspólnie 9 maja bp Jan Szarek – zwierzchnik Koœcio³a
ewangelicko-augsburskiego i kard. Henryk Gulbinowicz – rzymskokatolicki metropolita wroc³awski. Poœwiêcona na nowo œwi¹tynia bêdzie teraz s³u¿yæ wspólnie parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem œw. Rodziny i ewangelickiemu
duszpasterstwu wojskowemu. Rekonsekrowany koœció³ zosta³ wybudowany w
1932 r. Po wojnie s³u¿y³ ewangelikom jako koœció³ parafialny, jednak w 1950 r.
zosta³ zarekwirowany przez pañstwo i zamieniony w oœrodek kultury. Rozebrano
1/3 wie¿y koœcielnej, zamurowano okna, usuniêto organy i o³tarz, a wnêtrze zamieniono na salê kinow¹. Dopiero w 1996 r. koœció³ wróci³ w posiadanie pierwotnych w³aœcicieli, którzy od razu zaproponowali katolikom wspólne korzystanie ze œwi¹tyni.
– Na Œl¹sku Cieszyñskim odby³y siê w dniach 14-16 maja III Ekumeniczne
Dni Biblijne. Nabo¿eñstwa z tej okazji odprawiono w Bielsku-Bia³ej w koœciele
polskokatolickim i kaplicy adwentystycznej. Centralne nabo¿eñstwo zgromadzi³o
ekumenistów w koœciele ewangelicko-augsburskim w Brennej. W ramach Dni
Biblijnych przedstawiciele ró¿nych wyznañ – luterañski duchowny ks. prof.
Manfred Uglorz, ks. dr Józef Budniak z Koœcio³a rzymskokatolickiego oraz Barbara Enholc-Narzyñska, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce – g³osili równie¿ wyk³ady. Okolicznoœciowe nabo¿eñstwa z okazji Dni Biblijnych odby³y siê
równie¿ w Warszawie (2-27 maja). W Krakowie odby³a siê z tej okazji konferencja zorganizowana przez tamtejszy oddzia³ Polskiej Rady Ekumenicznej oraz
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Miêdzywydzia³owy Instytut Ekumenii i Dialogu Papieskiej Akademii Teologicznej (12 maja); odprawiono tak¿e ekumeniczne nabo¿eñstwo. W £odzi z okazji
Dni Biblijnych zorganizowano dwudniow¹ sesjê naukow¹ (21-22 maja) oraz odprawiono piêæ nabo¿eñstw w koœcio³ach: rzymskokatolickim, mariawickim,
ewangelicko-augsburskim, ewangelicko-metodystycznym i baptystycznym.
– Miêdzynarodowa Wspólnota Ekumeniczna regionu polskiego dyskutowa³a
22 maja w Katowicach na temat przygotowywanego w Avili (Hiszpania) w sierpniu tego roku kongresu ekumenicznego. Odbêdzie siê on pod has³em: Ku pe³nej
jednoœci chrzeœcijañskiej”. Przewodnicz¹cym Miêdzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej regionu polskiego jest duchowny rzymskokatolicki ks. dr Józef Budniak, a wiceprzewodnicz¹cym – ks. dziekan Sergiusz Dziewiatowski z Koœcio³a
prawos³awnego.
– Prawos³awny abp Jeremiasz zosta³ ponownie wybrany 27 maja rektorem
Chzeœcijañskiej Akademii Teologicznej. Wyboru dokona³ Senat tej uczelni. Ponownie zostali wybrani równie¿ dotychczasowi prorektorzy: bp prof. dr hab.
Wiktor Wysoczañski, zwierzchnik Koœcio³a polskokatolickiego, i prof. dr hab.
Karol Karski z Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego. Kadencja nowych w³adz
uczelni trwaæ bêdzie trzy lata, tj. do 31 sierpnia 2002 roku. Abp prof. dr hab. Jeremiasz (Jan Anchimiuk) jest ordynariuszem diecezji wroc³awsko-szczeciñskiej
Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, kierownikiem Katedry Pisma Œwiêtego Nowego Testamentu ChAT, cz³onkiem Komisji ds. Dialogu pomiêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski a Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹. Ma 56 lat, œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1983 r., w tym samym roku otrzyma³ sakrê biskupi¹.
Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna, która powsta³a w 1954 r., jest uczelni¹ z
jednym wydzia³em – teologicznym, w ramach którego istniej¹ sekcje: ewangelicka, prawos³awna i starokatolicka.
– Tradycyjnie w ostatni weekend maja w Kodniu chrzeœcijanie ró¿nych wyznañ uczestniczyli w dorocznym spotkaniu ekumenicznym. Przebiega³o ono pod
has³em: „Bóg zamieszka wraz z nimi i bêd¹ oni Jego ludem, a On bêdzie Bogiem
z nimi” (Ap 21, 3). Konferencje i dyskusje w grupach prowadzili dziennikarze i
znani ekumeniœci. Inicjatorem kodeñskich spotkañ ekumenicznych byli w 1984 r.
o. Andrzej Madej, oblat oraz dziennikarz Grzegorz Polak. Obecnie zjazdy organizuj¹: o. Karol Lipiñski, oblat i Marek Górski z rzymskokatolickiej parafii w podwarszawskim Raszynie. Przyby³a z ca³ej Polski m³odzie¿ modli³a siê o jednoœæ
chrzeœcijan oraz zastanawia³a siê nad sensem zaanga¿owania ekumenicznego.
Ka¿demu z wyznañ lub obrz¹dków chrzeœcijañskich przeznaczono specjalny
czas. W pi¹tek wieczorem odby³o siê nabo¿eñstwo luterañskie, które prowadzi³
ks. dr Robert Opala z Radomia, w sobotê rano by³a msza rzymskokatolicka odprawiona przez ks. prof. Micha³a Czajkowskiego z ATK oraz o. Karola Lipiñskiego, oblata ze Œwiêtego Krzy¿a, po po³udniu nieszpory w cerkwi prawos³aw-
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nej w Kodniu, a w niedzielê liturgia w obrz¹dku greckokatolickim odprawiona
przez ks. archimandrytê Romana Piêtkê, proboszcza parafii unickiej w Kostom³otach. Podczas spotkania odbywa³y siê tak¿e prace w ma³ych grupach dyskusyjnych, œpiewy oraz zwiedzanie Kodnia i okolic. Do wszystkich uczestników spotkania kodeñskiego specjalne orêdzie przes³a³ ks. bp Alfons Nossol z Opola,
przewodnicz¹cy rzymskokatolickiej Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu. W spotkaniu wziê³o udzia³ oko³o 300 osób.
– W dniach 5-17 czerwca przebywa³ z siódm¹ pielgrzymk¹ w Polsce papie¿
Jan Pawe³ II (o ekumenicznych aspektach wizyty piszemy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
– Z udzia³em licznych goœci odby³y siê 13 czerwca uroczystoœci 250-lecia parafii ewangelicko-reformowanej w Strzelinie. Obchody mia³y charakter ekumeniczny, gdy¿ dawny ewangelicki koœció³ jest wspólnie u¿ytkowany przez katolików i reformowanych. W 1982 r. reformowani przekazali nieodp³atnie swój koœció³ katolikom, którzy zagwarantowali im notarialnie u¿ytkowanie. Obecnie
parafia ewangelicko-reformowana w Strzelinie liczy 30 osób, natomiast nowa katolicka parafia obejmuje swym terytorium blisko 2000 mieszkañców.
– Alians Ewangeliczny w RP powo³ali 21 czerwca podczas konferencji przedstawiciele ewangelicznych Koœcio³ów i organizacji parakoœcielnych w Polsce.
Deklaracje cz³onkowskie podpisali przedstawiciele 8 Koœcio³ów. W sk³ad tymczasowej rady krajowej weszli prezbiterzy: Henryk Rother-Sacewicz – zwierzchnik Koœcio³a Zborów Chrystusowych, Andrzej Nêdziuszak – zwierzchnik Koœcio³a Bo¿ego w Chrystusie oraz Edward Czajko – przedstawiciel Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego.
– W dniach 23 i 26 czerwca odby³o siê w Warszawie Europejskie Spotkanie
Ekumeniczne zorganizowane przez Fundacjê Aœram Anavim Ekumeniczny
Klasztor Sztuki. W jego ramach odby³o siê dwanaœcie dialogów o dziedzictwie i
przysz³oœci Europy, które wyg³osili wybitni uczeni, teologowie i artyœci, m.in.
Zygmunt Kubiak – wybitny pisarz i znawca staro¿ytnoœci, opat tyniecki o. Adam
Koz³owski, nestor polskich filozofów prof. Stefan Swie¿awski, znany ekumenista
ks. prof. Micha³ Czajkowski, bp Mieczys³aw Cieœlar z Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego, Micha³ Klinger, Micha³ Bo³tryk i ks. Henryk Paprocki z Koœcio³a
prawos³awnego,wybitny malarz i grafik Franciszek Starowieyski oraz historyk
prof. Jan Kieniewicz. Fundacja przyzna³a te¿ po raz pierwszy Ekumeniczn¹ Nagrodê Pojednania im. œw. Wojciecha, któr¹ otrzyma³y animatorki ruchu ekumenicznego w Polsce: s. Joanna Lossow ze Zgromadzenia Franciszkanek S³u¿ebnic
Krzy¿a (FSK) i nie¿yj¹ca ju¿ luterañska diakonisa s. Regina Witt. Pod nieobecnoœæ s. Lossow, która nie mog³a przybyæ na uroczystoœæ ze wzglêdu na stan zdrowia, nagrodê – egzemplarz Biblii i medal przedstawiaj¹cy patenê – symbolicznie
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wrêczy³ biskup Koœcio³a ewangelicko-reformowanego Zdzis³aw Tranda. Fundacja Aœram Anavim Ekumeniczny Klasztor Sztuki zosta³a zarejestrowana w 1992
r. Propaguje ona jednoczenie ludzi i ekumenizm przez sztukê. Jej za³o¿ycielem
by³ nie¿yj¹cy teoretyk sztuki Janusz Bogucki. Uwa¿a³ on, ¿e Europa w ci¹gu
ostatnich dwóch wieków „podró¿owa³a”, poznaj¹c nowe kultury i idee. Jednak
utraci³a poczucie jednoœci i zwi¹zku jednostki z Bogiem i Kosmosem.
– Rada Synodalna Koœcio³a Polskokatolickiego na posiedzeniu 30 czerwca
postanowi³a zwróciæ siê do prymasa Polski kard. Józefa Glempa z proœb¹ o wyra¿enie zgody na korzystanie z ksi¹g liturgicznych wydanych przez Koœció³ rzymskokatolicki. Jednoczeœnie postanowi³a siê równie¿ zwróciæ z proœb¹ do abpa
Henryka Muszyñskiego, przewodnicz¹cego Sekretariatu Komitetu Obchodów
Wielkiego Jubileuszu o mo¿liwoœæ zorganizowania w maju 2000 r. ekumenicznego nabo¿eñstwa z udzia³em obu Koœcio³ów, przy okazji Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej we Wroc³awiu. Do Polski
przyjad¹ wówczas biskupi starokatoliccy z Holandii, Szwajcarii, Austrii, Niemiec, Czech i Ameryki Pó³nocnej, a przewodniczyæ im bêdzie starokatolicki arcybiskup Utrechtu Jan Antoni Glazemaker.
Opracowa³: Karol Karski
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RECENZJE

STANIS£AW C. NAPIÓRKOWSKI OFMConv:
Solus Christus. Zbawcze poœrednictwo wed³ug „Ksiêgi Zgody”,
Lublin: Redakcja Wydawnictw
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999, 294 s.

Ukaza³o siê trzecie wydanie ksi¹¿ki o. prof. Stanis³awa Celestyna Napiórkowskiego Solus Christus. Jest to rozprawa na temat zbawczego poœrednictwa,
które autor omawia na podstawie Ksiêgi Zgody. Od pierwszego wydania up³ynê³o
ju¿ ponad dwadzieœcia lat (1978). Jak czytamy w przedmowie, rozesz³o siê ono
prawie natychmiast. Du¿e zainteresowanie ksi¹¿k¹ sprawi³o, ¿e wkrótce ukaza³o
siê drugie wydanie (1979). Solus Christus zosta³ wówczas przyjêty z uznaniem
zarówno przez katolików, jak i protestantów.
Co sprawi³o, ¿e ksi¹¿ka ukaza³a siê po raz trzeci? Dlaczego wci¹¿ zg³aszano
potrzebê jej wznowienia? Czy to mo¿liwe, ¿e pomimo up³ywu tylu lat jest wci¹¿
aktualna? Bez w¹tpienia praca zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Tym bardziej, ¿e
jest to ksi¹¿ka o protestantyzmie napisana przez katolickiego teologa. Dotyczy
jednej z kluczowych prawd wiary chrzeœcijañskiej, szczególnie wyeksponowanej
w doktrynie protestanckiej. Jest to wa¿na ksi¹¿ka równie¿ dlatego, ¿e zasada solus Christus znajduje siê w centrum uwagi dialogów ekumenicznych, które w
ostatnich latach poczyni³y wielkie postêpy. Stanowi podstawê rozmów nie tylko
na temat zbawczego poœrednictwa, ale równie¿ na inne, czêsto kontrowersyjne,
tematy teologiczne. Przyk³adem mo¿e byæ kwestia usprawiedliwienia, w której
zbawcze poœrednictwo Chrystusa le¿y w samym jej centrum. Kwestia ta nale¿a³a
do spraw najbardziej dziel¹cych Koœcio³y, a dzisiaj znajdujemy siê w przededniu
podpisania dokumentu o usprawiedliwieniu. Nie tylko zreszt¹ dialogi ekumeniczne poczyni³y znaczne postêpy. Rozwinê³y siê równie¿ badania nad ksiêgami symbolicznymi luteranizmu. W jaki sposób wyniki tych badañ zosta³y uwzglêdnione
w tej pracy?
W stosunku do poprzednich wydañ ksi¹¿ka zosta³a uzupe³niona o Wspóln¹
deklaracjê w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, któr¹ autor umieszcza w aneksie, jak równie¿ o nowsz¹ bibliografiê. W przedmowie czytamy, ¿e odnoœnie do
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tematu poruszanego w pracy ani w dialogach, ani w najnowszych badaniach teologicznych, nie pojawi³y siê na tyle wa¿ne odkrycia, by stawiaæ pod znakiem zapytania tezê ksi¹¿ki o potrzebie inkluzywnej interpretacji zasady solus Christus.
Autor odsy³a równie¿ do kilku opracowañ tematów wi¹¿¹cych siê z poruszan¹
przez niego problematyk¹. W tym kontekœcie s¹ one jej cennym uzupe³nieniem.
Interpretacja zasady solus Christus sprawia niema³o k³opotów. Dotychczasowe ekskluzywne do niej podejœcie, wykluczaj¹ce jakiekolwiek poza Chrystusem
poœrednictwo zbawcze, stwarza miêdzy Koœcio³em katolickim a Koœcio³ami Reformacji wiele trudnoœci, szczególnie w dziedzinie mariologii. Rzutuje równie¿
na szereg innych kwestii, takich jak poœrednictwo œwiêtych, sakramenty, rozumienie wiary, ³aski i urzêdu koœcielnego. Jest to podejœcie jak najbardziej uzasadnione, podyktowane trosk¹ o uwydatnienie roli Chrystusa jako jedynego Poœrednika, nie pozbawione jednak pewnej jednostronnoœci. Ojciec prof. Napiórkowski
podj¹³ siê próby szerszego spojrzenia na zasadê solus Christus. Ideê zrodzi³a lektura ksi¹g symbolicznych i odkrycie sformu³owañ, które prowadz¹ do paradoksalnego wniosku, ¿e Chrystus zbawia sam i nigdy sam, poniewa¿ pos³uguje siê
ludŸmi i rzeczami, jako narzêdziami.
Autor wyk³ada swoj¹ tezê w piêciu rozdzia³ach. Pierwszy poœwiêcony jest
modelowi zbawczego poœrednictwa Chrystusa, który odrzucili Reformatorzy.
Model ten uwydatnia wstawiennictwo Maryji i œwiêtych kosztem dzie³a Chrystusa oraz przejaskrawian¹ rolê dobrych uczynków w osi¹gniêciu zbawienia. Reformatorzy twierdzili, ¿e Koœció³ usi³owa³ zbawiæ siê bez Chrystusa i bez ³aski, przy
pomocy w³asnych si³, a nawet kupuj¹c przychylnoœæ Pana Boga. Autor Solus
Christus analizuje szereg przyczyn, które doprowadzi³y do takiego w³aœnie postrzegania teologii i ¿ycia Koœcio³a. Wœród tych przyczyn wymienia: rozejœcie siê
teologii akademickiej i kaznodziejstwa, które przybra³o charakter moralizatorski,
uto¿samienie ca³ej teologii œredniowiecznej z jej okhamistycznym nurtem, a tak¿e nadu¿ycia w praktyce udzielania odpustów, które g³ównie przybra³y formê
œwiadczeñ pieniê¿nych. Ojciec prof. Napiórkowski zaznacza, ¿e by³ to obraz widziany jednostronnie i nie do koñca prawdziwy. ¯aden z ówczesnych teologów, a
nawet kaznodziejów, nie podpisa³by siê pod takimi stwierdzeniami. Wrêcz przeciwnie, przypisywanie tego rodzaju przekonañ wywo³ywa³o uzasadnione oburzenie. Jednak Luter i Reformatorzy taki w³aœnie model przyjêli za prawdziwy i z
ca³¹ moc¹ odrzucili. W jego miejsce zaproponowali nowy, eksponuj¹cy chrystocentryzm w doktrynie i kulcie. Drugi rozdzia³ omawia model zaproponowany
przez Reformatorów. Autor analizuje jego poszczególne elementy, a mianowicie
zupe³n¹ darmowoœæ zbawienia, jedyne poœrednictwo Chrystusa w usprawiedliwieniu i rolê wiary. Kontekst, w jakim Autor pokazuje ten model, uœwiadamia
jednoczeœnie, ¿e obie strony mia³y tendencjê do wyostrzania ró¿nic teologicznych.
W nastêpnych trzech rozdzia³ach o. prof. Napiórkowski próbuje odpowiedzieæ na pytanie, czy w tekstach Ksiêgi Zgody mo¿na znaleŸæ jakieœ stwierdzenia,
które wskazywa³yby na mo¿liwoœæ poœrednictwa œwiata stworzonego w zbawie-
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niu. Autor bierze pod uwagê teksty dotycz¹ce funkcji s³owa (III rozdzia³), sakramentów i absolucji (IV rozdzia³) oraz urzêdu koœcielnego (V rozdzia³). Do jakich
wniosków dochodzi? Przeprowadzona analiza ukazuje, ¿e Reformatorzy nie odrzucili wszelkiego poœrednictwa bez wyj¹tku. S³owo jest instrumentem, którym
pos³uguje siê Duch Œwiêty w uœwiêcaniu ludzi. S³owo jest niezbêdne, by woda
chrztu mia³a charakter odradzaj¹cy. S³owa absolucji budz¹ w cz³owieku wiarê
konieczn¹ do usprawiedliwienia. Materia chleba i wina w Eucharystii to równie¿
instrumenty nios¹ce zbawienie. Swego rodzaju poœrednikiem jest urz¹d koœcielny. Bóg wykorzystuje wiêc ludzi i rzeczy, by zbawiaæ. Nie przeczy to roli Chrystusa jako jedynego Poœrednika do Ojca. Autor podkreœla, ¿e Ksiêga Zgody nie
wyklucza poœrednictwa stworzeñ w ogóle, ale tylko takie, które stoi w sprzecznoœci z jedynym i doskona³ym poœrednictwem Chrystusa. W tym œwietle ekskluzywna interpretacja musi zostaæ odrzucona. Powy¿sze wnioski otwieraj¹ nowe
perspektywy dla dialogu, m.in. na p³aszczyŸnie mariologii.
Ksi¹¿ka jest cenna dla tych, którzy zajmuj¹ siê dialogiem, nie tylko teologicznym, ale równie¿ dialogiem ¿ycia, zarówno po stronie katolickiej, jak i protestanckiej. Bez w¹tpienia zainteresuj¹ siê ni¹ naukowcy i studenci zg³êbiaj¹cy
doktrynê protestanck¹. Jasny, zrozumia³y wyk³ad i przejrzysta struktura z jednej
strony u³atwiaj¹ odbiór zawartych w niej treœci pocz¹tkuj¹cym studentom, a z
drugiej usprawniaj¹ dog³êbn¹ analizê wytrawnemu badaczowi protestantyzmu.
Ksi¹¿ka burzy wci¹¿ popularne stereotypy dotycz¹ce Reformacji, nauki Reformatorów, a tak¿e ró¿nic, które dziel¹ nasze Koœcio³y. Pokazuje i analizuje przyczyny
wydarzeñ i procesów w sposób obiektywny, pe³en zrozumienia i ¿yczliwoœci dla
obydwu Koœcio³ów. Dziêki temu jest wci¹¿ aktualnym podrêcznikiem dialogu,
którego zasad Koœcio³y mozolnie siê ucz¹.
Alicja Chrin
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Ks. Ryszard Kamiñski i in. (red):
W s³u¿bie wartoœciom. Ksiêga pami¹tkowa poœwiêcona
ksiêdzu biskupowi profesorowi dr hab. Kazimierzowi Ryczanowi
z okazji 60-lecia urodzin,
Kielce: Wydawnictwo Jednoœæ 1999, 658 ss.
Przyjmuje siê w Polsce zwyczaj ofiarowywania ksi¹g pami¹tkowych ludziom
zas³u¿onym dla nauki. W ten sposób uczniowie, koledzy i przyjaciele wyra¿aj¹
szczególne uznanie dla osoby i dzie³a Mistrza. Instytut Ekumeniczny KUL jest
wspó³wydawc¹ (razem z Instytutem Teologii Pastoralnej KUL) ksiêgi pami¹tkowej poœwiêconej ks. bp prof. dr. hab. Kazimierzowi Ryczanowi. Ksiêga sk³ada siê
z dwóch czêœci. Pierwsza, zatytu³owana „Wokó³ osoby” daje przegl¹d wydarzeñ
z ¿ycia i omawia osi¹gniêcia ks. bpa Ryczana, druga, nosz¹ca znamienny tytu³
„W krêgu wartoœci”, zawiera czterdzieœci cztery artyku³y z ró¿nych dyscyplin
teologicznych, w tym piêæ z zakresu ekumenizmu.
Ks. bp Ryczan, szanowany w œrodowisku akademickim znawca socjologii religii i katolickiej nauki spo³ecznej, zyska³ tak¿e uznanie ekumenistów, chocia¿
ekumenizmem w swoich badaniach naukowych siê nie zajmowa³. Dlaczego? W
pierwszej czêœci omawianej ksi¹¿ki ks. bp Ryczan jawi siê jako cz³owiek niezwyk³e otwarty, ws³uchany w g³os rozmówcy, sk³onny zawsze do dialogu i wzajemnego przedstawiania racji. To postawa ze wszech miar ekumeniczna. O ukszta³towanie takich w³aœnie postaw wœród chrzeœcijan zabiegaj¹ ekumeniœci. Nic zatem
dziwnego, ¿e z uznaniem przygl¹daj¹ siê aktywnemu ¿yciu arcypasterza Koœcio³a
lokalnego i ze szczerego serca ofiarowuj¹ mu swoje naukowe przemyœlenia.
Ksiêga pami¹tkowa daje dobry przegl¹d zainteresowañ i osi¹gniêæ intelektualnych œrodowiska, w którym pracuje i tworzy Mistrz. Poœrednio charakteryzuje samego Mistrza. Ks. Andrzej Szostek, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
pisze we wprowadzaj¹cym S³owie o ksiêdze pami¹tkowej: Sk³adaj¹ siê na ni¹ zazwyczaj teksty, które nie wi¹¿¹ siê wprost z zainteresowaniami i dziedzinami aktywnoœci Adresata, ale raczej zawieraj¹ owoce w³asnych badañ ich autorów, traktuj¹cych je jako szczególny dar rozumu i serca. Przejrza³am artyku³y z zakresu ekumenizmu, poszukuj¹c tego szczególnego daru rozumu i serca ich autorów.
Pierwszy w kolejnoœci umieszczono artyku³ ks. Jana Sergiusza Gajka MIC
pt. Ekumeniczna wartoœæ œwiadectwa ‘nowych mêczenników’ (s. 154-159),
w którym Autor stwierdza, ¿e niemal¿e w ka¿dym Koœciele chrzeœcijañskim
s¹ mêczennicy, którzy z³o¿yli swoje ¿ycie w obronie wiary. Ich œwiadectwo
ma wartoœæ ekumeniczn¹, wo³a o g³êbokie zaanga¿owanie na rzecz jednoœci
chrzeœcijan, o ukazanie przed œwiatem jednej widzialnej wspólnoty chrzeœcijan. Autor stwierdza: Poprzez œwiadectwo mêczenników przynale¿nych do
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ró¿nych Koœcio³ów i Wspólnot koœcielnych odkrywamy rzeczywiste dzia³anie
Ducha Œwiêtego w tych Koœcio³ach. Rozumiemy, ¿e ich œwiadectwo mêczeñstwa (czyli rzeczywista Martyria) jest wspólnym dziedzictwem Koœcio³a Chrystusowego, mimo istniej¹cych jeszcze wœród chrzeœcijan podzia³ów. Myœlê, ¿e
odwa¿n¹ kontynuacj¹ myœli zawartych w tym cytacie by³oby stwierdzenie, i¿
droga mêczeñstwa, któr¹ przeœwietla Duch Œwiêty, jest niezwyk³ym darem
dla Koœcio³ów, by z pokor¹ potrafi³y wzajemnie uznaæ rzeczywistoœæ eklezjaln¹. Autor artyku³u na zakoñczenie swoich rozwa¿añ dzieli siê wa¿n¹ myœl¹, chocia¿ wci¹¿ niepopularn¹ w œrodowiskach ekumenicznych. Otó¿ apeluje on by w dialog teologiczny prawos³awno-katolicki w³¹czyæ równie¿ grekokatolików, nie jako ‘przedmiot’ dialogu, ale jako w pe³ni podmiotowych
uczestników. Do takiego postêpowania obliguje w³aœnie œwiadectwo mêczeñstwa z³o¿one przez prawos³awnych, grekokatolików i katolików w minionych
dziesiêcioleciach.
Poszukiwanie to¿samoœci Europy, zw³aszcza jej kultury, sta³o siê wspó³czeœnie jednym z g³ównych celów badañ naukowych, równie¿ teologicznych. O. Leonard Górka, w artykule U podstaw jednoœci europejskiej. Istotne wartoœci cyrylometodiañskiej tradycji (s. 191-198)
w zwiêz³y sposób pokazuje cyrylometodiañskie korzenie to¿samoœci Europy.
Dla wspó³czesnej Europy, Europy narodów i kultur, odciêcie siê od tych korzeni
oznacza³oby œmieræ duchow¹ i kulturow¹. O jej to¿samoœci zadecydowa³a bowiem walka Cyryla i Metodego o to, by m³ode Koœcio³y lokalne, wówczas Koœcio³y narodowe, zachowa³y niezale¿noœæ, by ka¿dy z nich móg³ istnieæ i rozwijaæ siê w sposób sobie w³aœciwy i autonomiczny jako kompletna jednostka koœcielna w krêgu powszechnej wspólnoty Koœcio³a. Autor wprowadza w sposób
myœlenia Cyryla i Metodego, którzy poszukiwali mo¿liwoœci prawdziwego rozwoju chrzeœcijañskiego ¿ycia w umiejêtnym wykorzystaniu indywidualnoœci i
dynamiki m³odych narodów. Stwierdza on, i¿ troska o jednoœæ Koœcio³a, a jednoczeœnie obrona bezkompromisowa to¿samoœci za³o¿onej przez siebie m³odej
wspólnoty koœcielnej wskazuje na komplementarne rozumienie katolickiej jednoœci – rozumianej jako jednoœæ zró¿nicowana przez wieloœæ darów, charyzmatów, a
nie jednoœæ uniformistyczna. Narody, które przez ponad tysi¹c lat uczy³y siê budowaæ swoj¹ chrzeœcijañsk¹ to¿samoœæ, które umiejêtnie stosowa³y w ¿yciu cyrylometodiañskie zasady wspó³istnienia w wielkiej i ró¿norodnej rodzinie chrzeœcijañskiej mog¹ teraz sformu³owaæ atrakcyjn¹ wizjê zjednoczonej Europy. Wci¹¿
maj¹ tak¹ szansê i nale¿y zachêcaæ je, by tak¹ propozycjê sformu³owa³y.
Artyku³ ks. prof. Wac³awa Hryniewicza Ekumeniczne wyzwania ‘ponowoczesnoœci’ (s. 199-204) zawiera refleksje po konsultacji naukowej zorganizowanej
przez Stowarzyszenie Badañ Ekumenicznych Societas Oecumenica. Autor artyku³u, nawi¹zuj¹c do wypowiedzi prelegentów, apeluje o stosowanie hermeneutyki zaufania, która uczy dostrzegaæ obecnoœæ Jezusa Chrystusa i Ducha Œwiêtego u innych. Koœció³ inny ni¿ nasz jest tak¿e Koœcio³em Bo¿ym, Koœcio³em Chrystusa i
Ducha Œwiêtego. Taka hermeneutyka zaufania niezbêdna jest nie tylko u tych, któ-
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rzy prowadz¹ dialogi teologiczne, ale tak¿e u chrzeœcijan, którzy na co dzieñ dotykaj¹ rzeczywistoœci innego Koœcio³a. Autor postuluje równie¿ potrzebê rozwijania
duchowoœci ekumenicznej, która mo¿e dobrze s³u¿yæ budowaniu to¿samoœci chrzeœcijañskiej. Konkluzja, do jakiej dochodzi autor, nie wspó³brzmi z typowymi zachwytami orêdowników modernizmu nad cz³owiekiem i jego osi¹gniêciami. Raczej
wyra¿a postmodernistyczn¹ nutê zw¹tpienia. Ks. Hryniewicz pisze: Tym, co ju¿ dzisiaj powinno ³¹czyæ wszystkie wyznania chrzeœcijañskie jest poczucie duchowego
niedorastania do chrzeœcijañstwa. Wszystkie Koœcio³y skazane s¹ na przyzywanie
Bo¿ego Ducha, aby zst¹pi³ na obszary wewnêtrznego ubóstwa poszczególnych
wiernych i ca³ej wspólnoty [...]. Koœció³ œwiadomy swoich duchowych niedostatków
staje siê bardziej wra¿liwy i bardziej otwarty na innych. Potrafi wiêcej zrozumieæ,
wiêcej poznaæ, a tym samym, lepiej s³u¿yæ sprawie pojednania i jednoœci. Uœwiadomienie sobie tej prawdy mo¿e byæ bolesne dla poszczególnych chrzeœcijan i ca³ych
wspólnot, ale rzeczywiœcie tutaj tkwi¹ podstawy autentycznej metanoi.
Dwa kolejne artyku³y s¹ zwiêz³ym, wrêcz encyklopedycznym, wyk³adem nt.
dialogu katolicko-anglikañskiego i ekumenizmu. Pierwszy artyku³, ks. Przemys³awa Kantyki, pt. Wartoœæ trudu na rzecz pojednania. Na drogach odbudowywania jednoœci katolicko-anglikañskiej (s.238-245), omawia wysi³ki podejmowane
przez anglikanów i katolików na rzecz jednoœci, pocz¹wszy od XVIII w. Pierwsze próby zbli¿enia, chocia¿ naznaczone niepowodzeniami, zaowocowa³y rozpoczêciem dialogu doktrynalnego. Wkrótce okaza³o siê, i¿ owoce dialogu dojrza³y
zbyt szybko i ¿adna ze stron nie jest w stanie ich przyswoiæ z po¿ytkiem. Wznowiono rozmowy, podczas których obie strony wci¹¿ odkrywaj¹, ¿e pod odmiennymi sformu³owaniami niejednokrotnie kryje siê jednakowa treœæ wyznawanej
wiary. Drugi artyku³, ks. Stanis³awa Józefa Kozy pt. Teologiczny wymiar ekumenii (s.263-271), pokazuje, ¿e wspó³czesna teologia jest nie do pomyœlenia bez
wymiaru ekumenicznego. Autor definiuje pojêcia, wskazuje korzenie ekumenizmu ju¿ w pocz¹tkach chrzeœcijañstwa oraz omawia wspó³czesne d¹¿enia zjednoczeniowe. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ te fragmenty artyku³u, które kreœl¹ zasady katolickiego zaanga¿owania w ruch ekumeniczny. Potrzeba zaanga¿owanie
nie dotyczy jednak tylko teologów, ale wszystkich chrzeœcijan. Autor podkreœla
dobitnie: Potrzeba nie tylko ogl¹daæ siê na dzia³anie samego Boga i Jego Ducha,
lecz nale¿y podejmowaæ samemu coraz œmielsze inicjatywy ekumeniczne, aby
Modlitwa Arcykap³añska Jezusa Chrystusa stawa³a siê widzialn¹ rzeczywistoœci¹.
Ksiêga zosta³a wydana niezwykle starannie. Atrakcyjna szata graficzna dodaje
blasku zawartym w niej przemyœleniom. Warto do nich siêgn¹æ, by poznaæ nie tylko
osobê ks. bpa Ryczana, ale tak¿e œrodowisko, w którym dojrzewa³ naukowo i wci¹¿
pe³ni pos³ugê nauczania. Warto równie¿ zajrzeæ nie tylko do artyku³ów na temat ekumenizmu. W ekumenicznej pracy mog¹ przydaæ siê równie¿ artyku³y na temat ma³¿eñstwa, ewangelizacji, katechizacji, dialogu, a przede wszystkim rozwa¿ania ks. Tadeusza Zasêpy pt. Wspólnoty elektroniczne a obyczyje, które rzucaj¹ wiele œwiat³a na
temat budowania to¿samoœci we wspó³czesnym, „elektronicznym” spo³eczeñstwie.
Jadwiga Leœniewska

